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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o nástrojích internetového marketingu, které mají za úkol 

podporovat prodej produktů a služeb průmyslového podniku. Cílem této práce je vymezit 

správnou kombinaci internetových marketingových nástrojů, které by efektivně napomohly 

zvýšit prodej produktů společnosti STEELCOM CZ a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to 

na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních 

marketingových pojmů a to jak tradičního tak internetového marketingu. Objasňuje rozdílné 

využití marketingových nástrojů pro průmyslový trh a jeho zákazníky. Praktická část je 

věnována identifikaci a analýze stávajících marketingových nástrojů společnosti 

STEELCOM CZ a.s. Podle vyhodnocení nedostatků v oblasti internetového marketingu 

a nedostatků v databázovém systému popisuje vhodné kroky optimalizace vedoucí k lepší 

podpoře prodeje produktů. 

 

Klíčová slova: internet, marketing, marketingové nástroje, Google Analytics. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with internet marketing tools, which are designed to promote the 

sale of products and services of industrial company. The aim of this work is to define the right 

mix of online marketing tools to effectively increase sales of the company's products 

STEELCOM CZ a.s. The thesis is divided into two parts: a theoretical part and a practical 

part. The theoretical part is focused on explaining the basic concepts of marketing, both 

traditional and Internet marketing. Clarifies the use of different marketing tools for the 

industrial market and its customers.The practical part is devoted to the identification and 

analysis of the companys existing marketing tools STEELCOM CZ a.s. According to the 

evaluation of deficiencies in the internet marketing and gaps in the database system describes 

the appropriate steps optimization leading to better support product sales. 

 

Key words: internet, marketing, marketing tools, Google Analytics. 
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Úvod 

Nové rychle se vyvíjející technologie hýbou dnešním světem. Jejich hlavní úlohou je 

zjednodušovat a zlepšovat životy lidí. Internet je bezpochyby neodmyslitelnou součásti života 

téměř každého člověka. Díky tomuto masivnímu médiu se naskytuje možnost celosvětového 

sdílení informací a to v takovém rozsahu, který byl kdysi nepředstavitelný. 

 

Internet ovlivnil marketing obrovským způsobem. Lidé dostali možnost volby mezi 

nepřeberným množstvím nabídek služeb a výrobků odehrávajícím se v jednom tržním 

prostředí. Interakce, globálnost a rychlost přenosu informací zásadně rozvinula nové 

marketingové příležitosti v internetovém prostředí. 

 

Internetový marketing využívá k dosažení cílů marketingové kampaně nástrojů, jako 

jsou webové prezentace, e-mailová komunikace, mobilní telefony a jiné formy online 

reklamy. Správnou volbou a využitím těchto nástrojů lze působit na cílenou skupinu 

zákazníků rychleji a díky zpětné vazbě se dá efektivita kampaně lépe vyhodnotit. Využití 

internetových možností v marketingu by dnes mělo být samozřejmostí pro všechny podniky. 

 

Záměrem této práce je analýza internetových marketingových nástrojů a jejich 

následné využití ve společnosti STEELCOM CZ a.s. Návrh optimální skladby těchto nástrojů 

si klade za cíl zvýšit návštěvnost webových prezentací, zlepšit databázový systém a získat 

nové zákazníky. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Internet 

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí (síť sítí), 

ve kterých je komunikace mezi počítači řízena sérií protokolů zajišťujících nezávislost 

předávání dat na použitých platformách uživatelských zařízení. Uživatelsky nejvyhledávanější 

služby poskytované internetem v dnešní době jsou: 

- WWW (World Wide Web) - systém celosvětově propojených hypertextových 

dokumentů, známých jako klasické webové stránky. V dnešní době je lze rozdělit 

podle zaměření na webové prezentace zabývající se konkrétní problematikou nebo 

představující jednotlivé organizace a na webové systémy jako internetové 

vyhledávače, katalogy, rezervační systémy nebo internetové obchody (e-shopy). 

Nejnovějším fenoménem jsou sociální sítě, které se stávají komunikačním kanálem 

mezi miliony zaregistrovaných uživatelů z celého světa. 

- E-mail (elektronická pošta) - systém odesílání a přijímání multimediálních zpráv 

s možností připojování textových nebo multimediálních příloh. 

 

Internet jak ho známe dnes, se začal rozvíjet až v počátku 90. let. Jeho předchůdce byl 

vytvořen v roce 1969 institucí Advanced Research Project Agency v USA. Síť nazvaná 

ARPANET byla tvořena pouze čtyřmi počítači a až v r. 1972 k ní bylo připojeno dalších 50 

vojenských a výzkumných center. Díky stále se zdokonalujícím technologiím přibývaly další 

sítě, které však stále nebyly veřejně přístupné a tím pádem nebyly předmětem zájmu 

veřejnosti. Vzhledem k tomu, že průběh komunikace mezi rozdílnými operačními systémy byl 

velký problém, probíhal intenzivní výzkum za účelem sjednocení procesu předávání 

informací, jehož výsledkem byl protokol TCP/IP využívaný dodnes. Používání pojmu internet 

se zavedlo až roku 1987. V tomto roce bylo připojeno 27 000 počítačů. Od této doby počet 

uživatelů připojených do sítě internet exponenciálně rostl (viz. graf 1.1) a v současné době je 

počet zařízení ať už klasických PC, notebooků, tabletů nebo smartphonů roven 7 miliardám, 

což je více než obyvatel celé Země. Internet se tímto stal globální a masovou záležitostí, která 

je neoddělitelně spojena s moderním pojetím života. 
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Graf 1.1. Počet uživatelů internetu na světě. Zdroj: ITU World Telecommunication/ICT 

Indicators database. 

 

Hlavní myšlenka využití internetu je sdílení informací a tím vytvoření globálního 

komunikačního kanálu mezi všemi lidmi využívajícími internetovou síť. Internet jako 

globální komunikační médium ovlivnil výrazným způsobem svobodu projevu a příležitosti 

přístupu k informacím. Díky tomu otevřel nové možnosti práce s těmito informacemi a jejich 

využití v marketingu. Můžeme na něj proto nahlížet jako na velmi všestranný marketingový 

nástroj s možností interakce koncového zákazníka. 

V této práci se bude na internet a pojmy související s ním nahlížet zjednodušeně 

v rozsahu potřebném k řešení problematiky daného tématu.  

1.2 Marketing 

Marketing identifikuje dosud nevyplněné potřeby a požadavky. Definuje, měří 

a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a potenciální zisk. Přesně určuje, které tržní segmenty je 

společnost schopna nejlépe obsloužit, navrhuje a propaguje vhodné výrobky a služby [1].  

Jeho cílem je zjistit potřeby a přání zákazníků a nabídnout jim požadované výrobky 

a služby na správném místě, správným způsobem, ve správný čas, za správnou cenu 

a s přiměřenou propagací. 
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1.2.1 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu [1]. 

Všechny kroky vedoucí ke vzbuzení poptávky po produktu, které organizace musí 

podstoupit, popisuje marketingový mix ve čtyřech krocích. Tyto kroky se rozdělují do čtyř 

proměnných: 

 Product (výrobková politika) – zahrnuje několik faktorů, které rozhodují o tom jak 

daný výrobek či služba uspokojí požadavky spotřebitele. Mezi tyto faktory např. 

řadíme sortiment, design, značku, kvalitu, image výrobce, obal. 

 Price (cena) – je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. 

Slevy, podmínky a termíny plateb, možnosti úvěrů nebo náhrady se také zahrnují 

do ceny. 

 Place (místo) – popisuje, kde a jak se bude výrobek prodávat, zahrnuje distribuční 

cesty, dostupnost distribuční sítě, prodejního sortimentu a také se zabývá 

zásobováním a dopravou. 

 Promotion (komunikační politika) – prostřednictvím komunikace se snažíme 

informovat zákazníky o výrobku či službě (přímý marketing, osobní prodej, 

public relations, podpora prodeje a reklama). 

Abychom byli schopni důkladně stanovit 4P je třeba co nejlépe pochopit potřeby 

zákazníka. Takzvaný ,,produktový” marketingový mix začal byt nedostačující a proto se 

marketingoví pracovníci přesunuli k takzvanému ,,zákaznickému“ marketingovému mixu 4C: 

 Customer solution – zákaznické rozhodnutí 

 Customer cost – zákazníkovy náklady 

 Customer convenience – zákazníkovo pohodlí 

 Customer communication – komunikace se zákazníkem 

Je třeba si uvědomit, že k tomu aby byl marketingový mix správně využíván, se na něj 

nesmí marketingoví pracovníci dívat z pohledu prodejce, ale musí na něj pohlížet z pohledu 

zákazníka. Tento pohled nám blíže vysvětluje následující tabulka (tab. 1.2). 
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4P 4C 

PRODUCT CUSTOMER SOLUTION 

PRICE CUSTOMER COST 

PLACE CUSTOMER CONVENIENCE 

PROMOTION CUSTOMER COMMUNICATON 

Tabulka 1.2 – Tabulka přechodu ze 4P na 4C. 

Z této tabulky plyne, že z produktu se stane zákaznická hodnota, z ceny zákazníkovy 

výdaje, místo se přemění na zákazníkovo pohodlí a z propagace se stane komunikace se 

zákazníkem. Zákazník klade důraz na vysokou hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí 

a komunikaci, nikoliv na propagaci. 

1.2.2 Marketingová strategie 

Než začneme plánovat marketingovou strategii je potřeba si stanovit marketingové cíle 

organizace. Definice těchto cílů je jedna z nejdůležitější částí marketingového plánu. 

Marketingové cíle obecně popisují jak dosáhnout požadovaného budoucího stavu organizace 

a jejich dosažení proto zajišťuje její zdravý růst a prosperitu. Cíle mohou být rozdílné, 

nicméně pro dobrou budoucí prosperitu by se měla organizace zejména zaměřit na podíl 

na trhu, objem prodeje výrobků, služeb a hrubého zisku. Po stanovení cílů si musí organizace 

určit, jakým způsobem jich dosáhne, k tomu slouží sestavení marketingové strategie. Měla by 

být sestavena alespoň v základních rysech na několik let. Pokud by organizace měnila 

své strategické plány velmi často mohla by na zákazníky působit nestabilně [5].  

Při zpracování marketingové strategie by organizace měla vycházet z dříve 

připravených analýz trhu, konkurence, vlastní firmy a ze závěrů marketingových výzkumů. 

Měla by využít nástrojů ,,4P’’ (cena, výrobek, místo a komunikace), pro každý z těchto 

nástrojů by měla zvážit několik variant strategií a snažit se z nich vybrat tu nejvýhodnější. 

1.3 Internetový marketing 

Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových 

cílů prostřednictvím Internetu [2].  
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Marketing prováděný přes Internet lze popsat slovem kybermarketing. Znamená to 

komunikaci a uskutečňování transakcí spíše v prostoru trhu, než ve fyzickém tržním 

prostředí [1].  

Internetový marketing má stejné cíle jako tradiční marketing. Celá řada jeho aktivit je 

velice podobná tradičním marketingovým aktivitám ty zahrnují např. přesvědčování, 

ovlivňování a udržování vztahů se zákazníky. Internetové prostředí však dává marketingovým 

nástrojům nový rozměr a možnosti využití. Díky internetu se svět neskutečně zmenšil. 

Zákazníci mají možnost rozhodovat o možnostech svého nákupu v celosvětovém měřítku, 

hranice naprosto vymizely. S příchodem internetu vzniká možnost přesného působení 

marketingovými nástroji na požadavky zákazníka a to díky možnosti přesnější segmentace 

zákazníků. Internet nám poskytuje možnost zpětné vazby, která je nedílnou součástí jakékoliv 

marketingové kampaně. Vyhodnocování a měření její efektivnosti je s příchodem internetu 

velice jednoduché a rychlé. Internet mnohonásobně zvýšil a urychlil možnosti působení 

na zákazníky a tím marketing získal naprosto nové příležitosti rozvoje. 

1.3.1 Marketingová komunikace  

Jak už bylo popsáno dříve, marketingová komunikace je část marketingového mixu 

čili je jednou z tzv. 4P – promotion (propagace). Na propagaci pohlížíme jako na veškerou 

komunikaci probíhající z hlediska marketingu. Při komunikaci se zákazníky používáme různé 

způsoby, které se označují jako komunikační mix. Navíc využíváme komunikační prostředky 

a nejrůznější techniky napomáhající k lepší komunikaci se zákazníky. 

Způsoby marketingové komunikace na Internetu [2]:  

 reklama (katalogy, přednostní výpisy, PPC reklama) 

 podpora prodeje (slevy, soutěže, vzorky, věrnostní program) 

 public relations (novinky, články, virální marketing) 

 přímý marketing (e-mailing, on-line chat, webové semináře) 

1.3.2 Cíle internetového marketingu 

Cílem internetového marketingu je oslovit potenciální zákazníky a proměnit je 

v zákazníky reálné. V dnešní době se nabízí velmi rozsáhlé množství možností jak si 
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zákazníka získat a udržet. A naopak díky internetu, který obsahuje velké množství informací, 

má zákazník spoustu možností výběru toho nejvíce vyhovujícího dodavatele produktu [16]. 

Hlavní výhodou internetového marketingu je možnost přesného cílení a tím zvyšování 

návratnosti investic. Je nutné si předem stanovit kampaň, ve které budou jasně dané cíle: 

 Cíle komunikace internetového marketingu směrem k zákazníkovi: 

Na nákup výrobku a služeb musíme pohlížet jako na proces, ve kterém nejde pouze o to 

výrobek či službu prodat, ale podpořit celou tuto fázi nákupu od jeho počátku až po závěr. 

Abychom zákazníka dovedli, až k nákupu produktu je nutné mu vytvořit dobrou nabídku, 

která může obsahovat např. [2]: 

- poskytování informací o produktu, 

- vytváření povědomí, 

- podněcování poptávky atd. 

Nesmíme opomenout konkurenci na trhu, čili je třeba se snažit vytýčit výhody našeho 

produktu oproti konkurenčnímu. Prodejem však komunikace nekončí. Je velmi důležité se 

starat o zákazníka i v době, kdy už náš produkt vlastní a snažit se s ním udržovat vztahy. 

Tímto u něj vyvoláme pocit důvěry a zákazník pravděpodobně provede opakovaný nákup. 

 Cíle komunikace internetového marketingu směrem od zákazníka: 

Důležité pro organizaci je si uvědomit, že marketingová komunikace by neměla fungovat 

jen jednosměrně, ale měla by získávat informace i od zákazníka. Pro maximální efektivitu 

prodeje vlastních výrobků musí organizace dokonale znát potřeby zákazníka. S tím 

samozřejmě souvisí samotné poznání zákazníka, jeho preference, spokojenost s daným 

produktem, jaké má požadavky, co se mu líbí a nelíbí. Výhodné je od zákazníka zjistit 

jeho osobní údaje jako např. jméno, adresa,  e-mail, telefon, geografické a demografické 

údaje. Tyto informace nám dávají příležitost neustálé komunikace směrem k zákazníkovi 

a možnost mu nabídnout produkty dle jeho daných požadavků. 

V základním členění je možné cílové trhy rozdělit na tři velké skupiny: 

- trh spotřebních výrobků (trh jednotlivých domácností a spotřebitelů, kteří 

nakupují výrobky a služby pro osobní spotřebu). Kritéria tohoto trhu lze rozčlenit 

podle charakteristik trhu (geografická, demografická, psychografická, 

socioekonomická kritéria) a podle chování spotřebitelů kritéria behaviorální. 
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- trh průmyslových výrobků (podniky a další instituce, které nakupují výrobky pro 

další výrobu či distribuci) 

- trh veřejného sektoru (veřejná správa a neziskový sektor) 

Každý z těchto trhů má odlišné chování, má odlišnou motivaci pro nákup a je třeba na něj 

působit odlišnými marketingovými nástroji. 

1.4 Nástroje internetového marketingu 

Znalost klasických prvků marketingového mixu je v dnešní době pro organizace 

a marketéry nedostačující. K tomu, abychom věděli, jak nejlépe internetový marketing 

provádět je třeba mít znalosti o technických aspektech a možnostech moderních technologií. 

K zajištění úspěšné propagace organizace na internetu je důležité si stanovit specifika 

a pravidla. Vzhledem k tomu, že lidé dnes nejčastěji vyhledávají firmy na internetu, můžeme 

říct, že je nutnost být jeho součástí. Důležitost však nespočívá pouze v tom být součástí 

internetu, ale je potřeba si zvolit takový mix nástrojů, abychom jejich působením byli schopni 

zajistit efektivnost a přínosnost jak pro firmu, tak pro zákazníka [11].  

1.4.1 Přímý marketing 

Forma marketingové komunikace, která je zaměřena na to, aby došlo k vytvoření 

přímé vazby se zákazníky (cílovou skupinou). Je zde snaha o to, aby po oslovení zákazníka 

došlo k jeho okamžité reakci. Jedná se zde tedy o komunikaci mezi dvěma subjekty. 

Jeho hlavní výhodou oproti jiným druhům marketingových nástrojů je, že je cílený 

na určitou skupinu zákazníků, kterým může nabídnout specifický výrobek. Aby mohl přímý 

marketing dobře fungovat, musí mít organizace velice kvalitní databázi o svých potenciálních 

klientech. Někdy nabízený výrobek ustupuje do pozadí a organizace se více snaží navázat 

vztah se zákazníky (získávat o něm více informací) a tím zkvalitňovat svou databázi. Další 

výhodou je možnost zjistit účinnost kampaně díky okamžité reakci zákazníka (zpětná 

vazba) [4]. 

Vytvoření si dlouhodobého vztahu (vytvoření vazby ke značce, k organizaci a jejím 

produktům a službám) nebo vyvolání reakce u zákazníků (koupě produktu, zájem o další 
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produkty nebo vyžádání si podrobných informací o produktu) se dá považovat za hlavní cíle 

přímého marketingu. 

Druhy přímého marketingu: 

- zaváděcí (nové produkty na trhu) 

- personalizovaný (přizpůsobené nabídky) 

- informační (pro stávající zákazníky) 

V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé formy přímého marketingu: 

 Telemarketing 

Je to komunikace mezi organizací a zákazníkem (potenciálním nebo existujícím) pomocí 

telekomunikačních prostředků, nejčastěji telefonem. Rozlišujeme dva druhy 

telemarketingu: 

- Aktivní (potenciální či existující zákazník je osloven organizací se záměrem 

nabídky služeb nebo výrobků) 

- Pasivní (zákazník oslovuje organizaci z vlastní iniciativy) 

Využití telemarketingu nespočívá pouze v nabídce výrobků a služeb. Může být využit také 

pro provedení analýz, sjednávání schůzek, průzkum trhu atd. 

Jeho hlavní výhodou je možnost okamžité reakce během komunikace se zákazníkem. 

Kampaň lze měnit podle reakce zákazníka, lze upravit její cílení, nabídku nebo jen její 

formu a tím získat možnost dosáhnout efektivnějších výsledků. 

 Katalogový prodej 

Tento tradiční nástroj přímého marketingu využívá katalogy ve formě elektronické 

(k naleznutí na webových stránkách) nebo tištěné (zasílány potenciálním nebo stálým 

zákazníkům). Zákazník je sice omezen tím, že si výrobky nemůže ohmatat, nicméně má 

možnost pohodlného výběru ze široké nabídky a zároveň šetří čas [13]. 

Výhody katalogu na internetu: 

- široký sortiment 

- úspora nákladů 

- interaktivní prvky  
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- přehled o aktuálním stavu zásob 

- akční a zvláštní nabídky 

Nevýhody katalogu na internetu: 

- Zákazník stále více upřednostňuje tištěný katalog. 

- Katalog není zákazníkovi stále k dispozici (nemá ho neustále u sebe, je nutné 

internetové připojení). 

- Nejlepší je kombinace obou katalogů. 

 E-mail marketing 

Rozesílání elektronické pošty tedy e-mailing můžeme považovat za nejvyužívanější 

nástroj přímého marketingu. Pomocí e-mailu můžeme oslovovat zákazníky, kterým se 

snažíme nabídnout zboží nebo můžeme e-mail využívat pro budování vztahu s nimi. 

Nabídku lze zasílat vždy jen se souhlasem zákazníka. Konverze (nákup zboží, vyplnění 

formuláře, přečtení textu apod.) je hlavním cílem e-mailového marketingu. K efektivní 

konverzi je nutné, aby e-mail byl zpracován dobře stylisticky a graficky.  

Rozlišujeme dva druhy e-mailu: 

- Newsletter (informační e-mail, který nemá prodejní ani reklamní charakter) 

- Promo e-mail (obsahuje nabídku produktu a jeho cílem je nějaký druh konverze) 

 Mobilní marketing 

Na mobilní marketing je možno nahlížet jako na marketingovou komunikaci, která 

využívá mobilní média (zařízení) jako prostředky komunikace se zákazníkem. Hlavní 

podstatou je oslovení zákazníka zasláním různých druhů reklamních a marketingových 

materiálů například osobní informace propagující zboží, služby a myšlenky, pomocí 

mobilních zařízení a bezdrátových sítí. 

Výhody mobilního marketingu: 

- jednoduché předávání informací především z pohledu klienta 

- bezprostřední kontakt se spotřebitelem 

- možnost rychlé aktualizace 

- vysoká možnost cílení na spotřebitele  

- nízké náklady a vysoká operativnost v reálném čase 
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Nevýhody mobilního marketingu: 

- chybějící pokrytí mobilní sítě 

- špatný design stránek 

- omezená velikost SMS zprávy 

1.4.2 Public relations 

. V oblasti obchodních a mezilidských vztahů prošla společnost za posledních deset let 

spoustou změn. Doba, kdy nezáleželo na názoru veřejnosti, je dnes dávnou minulostí. Naopak 

v současnosti stále více záleží na tom jaké má veřejnost o organizaci mínění. Organizace se 

snaží prostřednictvím public relations vytvářet pozitivní názor veřejnosti o její image, 

produktech a službách. Kvalitní image organizace je základ pro její životaschopnost a dává ji 

určitý náskok před konkurencí [10].  

Pomocí public relations se organizace snaží působit nejen na možné zákazníky, ale 

soustřeďuje se na širší veřejnost, která má možnost přímým nebo nepřímým způsobem 

ovlivnit nákup a stát se budoucími zákazníky. Veřejnost se dělí na interní skupiny (zákazníci, 

dodavatelé, akcionáři a zaměstnanci) a externí skupinu (média, občany, veřejnou správu 

a organizace).  

Cílem public relations je vyhodnocování a zkvalitňování komunikace mezi veřejností 

a organizací, pří čemž se nesmí opomíjet důležitost zpětné vazby. To znamená, že organizace 

by měla pružně reagovat na postoje veřejnosti a přizpůsobit jí své stanoviska. Z tohoto 

důvodu lze říci, že v public relations nejde o pouhé ovlivňování, ale o vzájemné působení 

společnosti a jejího okolí. 

Jednou z nejlepších cest pro sdílení informací je využití internetu. Mezi public 

relations aktivity na internetu můžeme zařadit: 

- novinky a zprávy 

- informace na webových prezentacích 

- PR články 

- diskuze 

- on-line události 
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1.4.3 Věrnostní program 

Tento marketingový nástroj slouží organizaci na posílení důvěry stávajících zákazníků 

a k získání důvěry těch budoucích. 

Snahou každé organizace je si zákazníka získat a přimět ho k tomu, aby se stal jejím 

trvalým zákazníkem. K tomu nám slouží věrnostní program, který obměňuje zákazníky 

za jejich věrnost. Cílem je vybudovat si dlouhodobý vztah mezi klientem a značkou. 

Rozlišujeme několik druhů věrnostních programů: 

- slevové (sleva na další nákup, prémie atd.) 

- dárkové (k nákupu dostáváme dárek zdarma, vzorky) 

- rabatové (při odběru zboží v určité hodnotě) 

- kombinované (věrnostní karty, na které se sbírají body a spotřebitel má více 

možností při uplatnění výhod za shromážděné body) 

Věrnostní program může být soustředěný buď na zákazníka (zákaznické věrnostní 

programy – zákazník je konečný spotřebitel) nebo na obchodníka (distribuční věrnostní 

program – maloobchod, velkoobchod, ostatní distribuční sítě). 

Před samotnou aplikací věrnostního programu bychom měli mít ověřeno, že reakce 

zákazníka splní naše očekávání. Je taky důležité vycházet z výsledků marketingové analýzy, 

na základě které bychom měli být schopni určit, zda věrnostní program bude efektivní. 

Mezi očekávané přínosy řadíme např. posílení dobrých vztahů se zákazníky, vybudování 

důvěry, získání nových zákazníků, motivaci k nákupu, získání konkurenční výhody a dobré 

pozice na trhu [7]. 

1.4.4 Optimalizace pro vyhledávače 

Optimalizace pro vyhledávače (SEO, z angl. Search Engine Optimization) je způsob 

jak zajistit, aby se určité webové stránky zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání 

na požadovaná klíčová slova na předních pozicích [2].  

V podstatě jde o to, co udělat, aby vyhledávače (např. google.cz nebo seznam.cz) 

umístili naše webové stránky na co nejlepší pozici při vyhledávání a tím došlo k získání větší 

pravděpodobnosti vyšší návštěvnosti. Obrovskou výhodou optimalizace pro vyhledávače je 
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velice příznivý poměr výkon/cena. Nevýhodná je však dlouhá doba než se dostaví výsledky 

a udržitelnost na vysoké pozici není trvalá [15].  

Metody provádění SEO se rozdělují na On-Page faktory (prvky stránek na konkrétní 

webové stránce) a Off-Page faktory (všechny odkazy přicházející z jiných stránek na internetu 

na náš web). 

On-Page faktory: 

 Klíčová slova – správný výběr klíčových slov a slovních spojení je nejdůležitější 

částí SEO. Těmito slovy vyjadřujeme předmět uživatelova dotazu a obsah stránky. 

Doporučuje se mít v obsahu stránky alespoň jedno slovo zvýrazněné tučně a jedno 

kurzivou. 

 Titulek stránky – z pohledu SEO lze tento prvek považovat za nejdůležitější 

na stránce. Titulek by měl mít konkrétní popis, nejlepší je, když titulek obsahuje 

klíčové slova.  

 URL adresa – krátká a srozumitelná URL adresa je důležitá v rámci podpory 

zájmu ostatních uživatelů o odkazování na stránku. Vyhledávací robot může 

zvýšit umístění stránky, pokud je v URL adrese zaznamenána přítomnost 

klíčového slova 

 Kvalitní a originální obsah – unikátní a kvalitní obsah by měl být pravidelně 

a často aktualizován. 

 Popisky u obrázků – vyhledávací robot není schopný načíst obsah obrázku, proto 

by měl mít každý obrázek popis. 

Off-Page Faktory: 

 Zpětné odkazy - odkaz, umístěný na nějakých jiných webových stránkách, který 

odkazuje na naše webové stránky. Zpětné odkazy zvedají hodnocení webových 

stránek v očích vyhledávačů. Nejdůležitější u zpětných odkazů je mít správně 

vyplněný titulek odkazu a používat vhodný anchor text. 

 Mapa webu – textově nebo vizuálně organizovaný model obsahu webové stránky, 

který umožňuje všem uživatelům webu snadnou orientaci při hledání informací.  
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1.4.5 Marketing ve vyhledávačích 

V případě marketingu ve vyhledávačích (SEM, z angl. Search Engine Marketing) je 

podobně jako u SEO snaha o zvýšení návštěvnosti webových stránek za pomocí internetových 

vyhledávačů. Rozdíl je v tom, že SEM je placená služba ze strany provozovatelů 

internetových vyhledávačů. Kvalitu výsledku ovlivňuje výše investovaného kapitálu, SEM 

služba je tedy omezená časem (dobou dokud budeme do SEM investovat peníze) a omezená 

na konkrétní vyhledávač. Tuto formu placeného marketingu se snažíme využít v době, kdy 

nejsme schopni správnou a kvalitní optimalizací dosáhnout dobrého umístění webových 

stránek ve vyhledávačích. SEM momentálně patří k jedné z nejefektivnějších forem online 

reklamy. 

SEM využívá několik forem placené reklamy jako např. PPC ( Google Adwords, 

Adsence, Sklik), sociální sítě (Facebook, Twitter), zápisy v katalozích (Firmy.cz), placené 

přední pozice v porovnávacích systémech (Heuréka) atd. Zde jsou uvedeny příklady: 

 PPC (pay per click) - forma reklamy, při které zadavatel platí až za konkrétní 

počet kliknutí a ne pouze za zobrazení webové stránky. S PPC reklamou se 

můžeme setkat ve vyhledávačích, kde se zobrazuje vedle výsledků přirozeného 

vyhledávání, a také v tzv. obsahové síti, tedy na stránkách, které tématicky souvisí 

s inzerovanými klíčovými slovy. 

Výhody: 

- Přesné zacílení na uživatele 

- Nízké náklady (platba pouze za kliknutí) 

- Rychlé vyhodnocování efektivnosti reklamy a možnost okamžité reakce 

na změnu reklamy v průběhu kampaně 

Systémy PPC: 

- Sklik - je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který 

umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz 

a na nejnavštěvovanějších webech českého internetu. 

- Google Adwords - je celosvětový systém provozovaný společností Google, 

reklama se zobrazuje na jejich vyhledávačích, partnerských stránkách 

a využívá také Gmail. 
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 Google Adsence – bezplatný program, který umožňuje umístění cílené reklamy 

Google na stránkách majitele webu. V roce 2006 se tento program stal dostupným 

i v České republice. 

 Banner – je grafická forma internetové reklamy, která slouží k nabízení služeb, 

výrobků a čehokoliv jiného v rámci internetu. Nejčastěji se zobrazuje ve formě 

obdélníku, mohou být statické nebo animované. Bannery mohou být umístěny 

zdarma na našich webových stránkách, nebo se mohou zobrazovat za poplatek 

na stránkách externích.  

 Katalog firem – je databáze všech firem zobrazována na internetových stránkách. 

Vložení informací do katalogu je nabízeno zdarma (existují placené výjimky, 

například pokud je firma zapsána s přednostním řazením). Nejčastěji jsou firmy 

řazeny podle místa působení a obchodní činnosti. 

 Katalog zboží – je webové stránka, na které dochází k porovnávání zboží. 

Registrují se zde e-shopy, které tyto stránky využívají k propagaci svých služeb 

a zboží, které si uživatel vyhledá podle klíčového slova.  

 Sociální sítě – jako nejrozšířenější můžeme bezpochyby považovat Facebook. 

Pomocí této sociální sítě je možno šířit obrovské množství informací, je zde velký 

potenciál lidí, které lze oslovit na jednom místě. Navíc na kampaň založenou 

pomocí služby sítě Facebook není potřeba vynakládat velké výdaje. Další velkou 

výhodou je, že sociální síť Facebook má informace o svých uživatelích jako je 

např. věk, pohlaví, bydliště a mnoho dalších. Tyto informace napomáhají 

k lepšímu zacílení reklamy. Pomocí Facebooku se snažíme posilovat značku firmy 

a dostávat ji do povědomí potenciálních zákazníků, získávat nové návštěvníky 

webových stránek nebo případně nové zákazníky pro e-shop [9]. 

1.5 Sledování a vyhodnocování efektivnosti internetového 

  marketingu 

Vyhodnocování účinnosti reklamy na webových stránkách je nedílnou součásti 

marketingové kampaně na internetu. Založením webu práce marketérů nekončí, ale dalo by se 

říci, že právě naopak teprve začíná. V okamžiku, kdy náš web začnou navštěvovat první 
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potenciální zákazníci je v našem zájmu o nich zjistit co nejvíce možných informací. Důvody 

analýzy návštěvnosti se dají vymezit do těchto kritérii: 

- pochopení chování návštěvníků 

- analýza obchodních statistik 

- zjištění možných chyb a problémů 

- hledání nových příležitostí 

- ověření zda provedení optimalizace webu je správné 

- výkon PPC kampaní  

Google Analytics je jednou z mnoha služeb nabízených společností Google. GA, což 

je hojně užívaná zkratka pro Google Analytics, generuje podrobné statistiky o návštěvách 

webových stránek. Tento produkt je využíván převážně obchodníky, jimž dává kompletní 

přehled o portfoliu potenciálních zákazníků navštěvujících firemní webové stránky. V dnešní 

době je tato služba nejrozšířenějším nástrojem pro monitoring webových stránek [6]. 

Nejčastěji využívané a nejužitečnější funkce Google Analytics jsou: 

 Počet návštěvníků – analyzuje kolik návštěvníků, si prohlídlo webovou stránku 

v daném období celkově, průměrně a za jednotlivé dny. Dokáže také rozlišit, kolik 

z nich web navštívilo poprvé a kolik se jich vrátilo zpět opakovaně. 

 Odkazující stránky – uvádí zdroje návštěvníků webu (webové prezentace, reklamní 

kampaně a vyhledávače). 

 Návštěvnost podle stránek – zjišťuje, které části webu jsou nejnavštěvovanější, 

počet zobrazení stránek a čas na nich strávený.  

 Klíčová slova – pro zajištění dobré pozice ve vyhledávačích a přísunu návštěvníků 

je nutná správná volba klíčových slov. Google Analytics dokáže analyzovat 

klíčová slova, která návštěvníci používají ve vyhledávačích. Také nám může 

navrhnout, na která slova je vhodné soustředit další optimalizaci. 

 Technické údaje – informace z této sekce jsou zajímavé především pro autory 

a kodéry webových prezentací. Ti se totiž zabývají technickým řešením webu a je 

pro ně tudíž užitečné vědět, jaké parametry mají zařízení, na kterých je 

zobrazován. Google Analytics dokáže rozlišit například jaké prohlížeče, operační 

systémy, rozlišení a barevnou hloubku monitoru a zvolený jazyk návštěvníci 

využívají.  
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Google Analytics je jeden z nejvyužívanějších nástrojů pro měření výkonnosti webu 

a to zejména z důvodu volného šíření programu a relativní jednoduchosti ovládání. 

1.6 Průmyslový marketing 

 Průmyslový marketing zahrnuje veškeré marketingové aktivity (metody, nástroje, 

strategie, průzkumy…), 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 [3].  

Průmyslový trh je odlišný od spotřebního tím, že služby a zboží nejsou nabízeny 

koncovým zákazníkům, jako tomu je u trhu spotřebního, ale jsou prodávaný průmyslovým 

zákazníkům. Ti toto zboží využívají pro další výrobu a až poté se finální výrobek dostane 

ke koncovému spotřebiteli. V prostředí průmyslového trhu bude na zákazníky působeno jen 

specifickými marketingovými nástroji, protože použití všech běžných marketingových 

nástrojů by nebylo v tomto případě efektivní. 

Hlavní oblasti, které vytváří průmyslový trh [3]:  

 zemědělství, lesnictví, rybářství 

 těžební průmysl 

 zpracovatelský průmysl 

 stavebnictví 

 doprava a spoje 

 bankovnictví, finance a pojišťovny 

 služby 

 Hlavní specifika průmyslového trhu: 

 Méně zákazníků – na průmyslovém trhu figuruje mnohem menší počet zákazníků 

než na trhu spotřebním. 

 Větší zákazníci – zákazníci průmyslových trhů mají vysoký podíl účasti 

a vyznačují se velkým odběrem. 

 Úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy – mezi odběrateli a dodavateli se 

vytvářejí úzké vztahy vlivem moci větších odběratelů nad dodavateli. Dodavatelé 



18 

 

jsou proto často nuceni se přizpůsobit individuálním potřebám odběratele 

(technické parametry výrobků, včasná výroba, platební a dodací podmínky). 

 Geografická koncentrace zákazníků - zákazníci se shromažďují v určitém 

teritoriu. Tato územní koncentrace napomáhá snižování nákladů. 

 Závislost poptávky - dodavatelé musí mít přehled o dění na spotřebitelském trhu 

a faktorech, které ho ovlivňují, aby byli schopni reagovat na měnící se poptávku. 

Platí zde jednoduchý vztah přímé závislosti – klesne-li poptávka po zboží, brzy 

klesne poptávka po surovinách. 

 Nepružnost poptávky – poptávka po zboží a službách průmyslového trhu je 

nepříliš ovlivněna změnami a není dostatečně pružná vzhledem k tomu, že 

výrobci nejsou schopni rychlé reakce v případě změny výrobního programu. 

 Kolísavost poptávky – má větší sklon k nestálosti oproti poptávce na spotřebním 

trhu. 

1.6.1 Segmentace trhu B2B 

B2B trh je obrovský a dosahuje mnohonásobně větších obratů než trh spotřebitelský 

(B2C). Pro oba tyto trhy platí společná pravidla, ale zároveň se liší podle konečného 

zákazníka. Rozdíly nalezneme hlavně ve struktuře trhu, poptávce, v povaze nákupní jednotky, 

v typech rozhodnutí a v samotném rozhodovacím procesu [4].  

Kritéria pro segmentaci průmyslového trhu:  

 velikost (měřena počtem zaměstnanců, počtem provozoven, prodejen, obratem...) 

 typ organizace (výrobní, nevýrobní, vládní, veřejné služby, armáda, rozpočtová, 

příspěvková…) 

 geografické umístění (řada odvětví je výrazně geograficky koncentrována) 

 typ nákupní situace (opakovaný nákup, modifikovaný opakovaný nákup, nový 

nákup) 

Výhody segmentace trhu: 

 snížení nákladů díky přesnému zacílení 

 zaměření jen na ty zákazníky, kterým je nabídka určena, veškeré reklamní aktivity 

se tímto stávají účinnější a účelnější. 



19 

 

 zvýšení efektivnosti v komunikaci a distribuci 

 lepší konkurenční výhoda 

 1.7 Marketingové nástroje vhodné k využití v průmyslovém 

  podniku 

V předcházejícím textu byly popsány různé marketingové nástroje vhodné pro využití 

jak ve spotřebním trhu, tak v trhu průmyslovém. Zaměříme-li se pouze na marketingové 

nástroje využívané v průmyslovém trhu, zjistíme, že použití všech by nebylo účinné 

a efektivní. Vzhledem k tomu, že průmyslový zákazníci se liší od zákazníků spotřebních, je 

potřeba na každého z nich působit jinými marketingovými nástroji. V následujícím členění 

jsou uvedeny některé vhodné nástroje využitelné při působení na zákazníka v průmyslovém 

tržním prostředí. 

 1.7.2 Webové prezentace 

Webové prezentace jsou v dnešní době nezbytným zdrojem informací jak 

pro potenciálního zákazníka, tak pro veškerou veřejnost hledající různé druhy informací. 

Návštěvník si zde může najít kontaktní osoby, prohlídnout sortiment zboží a služeb, najít 

všeobecné informace o společnosti (její historie, působení na trhu, okruh dodavatelů atd.), 

případně zde bývá odkaz na volná pracovní místa. Webové prezentace se staly důležitou 

podmínkou při získávání nových zakázek a výraznou výhodou před konkurencí.  

 1.7.3 Přímý marketing 

Je nástrojem, který posiluje budování značky, podporuje image a vede ke zvyšování 

zákaznické loajality. Vést si dobrou evidenci informací o svých zákaznících je v zájmu 

každého podniku, neboť kvalitní databázový systém je základ přímého marketingu, bez něj by 

nemohl fungovat. Průmyslový podnik využívá pro oslovení svých stálých či potenciálních 

zákazníků nejčastěji e-mailing, katalogový a osobní prodej.  
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 1.7.4 Věrnostní program 

Hlavní funkce věrnostního programu je posilování důvěry zákazníků k produktům, 

službám, značce a získávání jejich loajality. Člen věrnostního programu získává 

od organizace předem dané výhody a ty mají za úkol vést zákazníka k opakovanému nákupu. 

Výhody mohou být různé. V případě průmyslového podniku nejčastěji najdeme uplatnění 

množstevních slev na nákup, odměna formou dárků nebo sestavení nabídky výhod přímo 

na míru zákazníka. 

Vzhledem k tomu, že je v zájmu průmyslového podniku mít kvalitní databázi 

o zákazníkovi může za velkou výhodu považovat to, že při zapsání do věrnostního programu 

zákazník poskytuje podniku své osobní údaje (jméno, bydliště,  e-mail…). Tyto informace 

pak mohou být dále použity při dalším oslovení zákazníka a také nám pomáhají zákazníka 

správně segmentovat. Čím více zákazníkových údajů podnik získá, tím lepší program je mu 

schopný nabídnout.  

 1.7.5 Sociální sítě  

Sociální sítě jsou dnes velmi využívané ke komunikaci a přenášení informací. Stále 

více se u nich nachází komerční využití. Průmyslový podnik po vytvoření stránky například 

na Facebooku má snahu o propagaci své značky a předpokládaný výsledek je podpořit prodej 

svých výrobků. Na této stránce mohou být informace o volných pracovních pozicích nebo 

novinkách probíhajících v dané společnosti. Stránka by měla být pravidelně aktualizována 

a doplňována o zajímavosti. V dnešní době je nezbytné být součástí sociálních síti, vzhledem 

k tomu, že tyto sítě se staly všeobecnou komunikační platformou a měli by se stát standardní 

součásti marketingové komunikace. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Představení společnosti STEELCOM CZ a.s. 

Společnost STEELCOM CZ a.s. obchoduje s hutním materiálem – konkrétně 

s ocelovými plechy válcovanými za tepla. Za nosné produkty lze považovat [14]: 

 plechy pro ocelové konstrukce 

 mostní konstrukce 

 plechy na tlakové nádoby užívané pro standardní i zvýšené teploty 

 kotlové plechy 

 plechy pro svařování rour 

Všechny tyto plechy jsou dodávány v přísném souladu s českými i zahraničními 

normami. Společnost klade vysoký důraz na kvalitu svých nabízených služeb zákazníkům 

a snaží se jim vyhovět při speciálních požadavcích. Například nabízí pálení plechů 

dle požadovaných rozměrů, provedení zkoušky UZ a celkově je schopna přizpůsobit materiál 

specifikaci zákazníka.  

Služby poskytované společností STEELCOM CZ a.s. : 

 válcování plechů různých jakostí tloušťky 8-650 mm v dohodnutých termínech 

 úprava materiálu na požadovaný rozměr dle poptávky nebo výkresové 

dokumentace 

 tvarové výpalky - pálení plechů plamenem, plasmou nebo laserem dle výkresové 

dokumentace (v kooperaci) 

 doprava zboží v požadovaném termínu na místo určení – autodoprava 

 uskladnění materiálu ve vlastním skladu 

 hutní osvědčení a atesty 

 UZ - nedestruktivní ultrazvukové zkoušky a jiné zkoušky dle požadavků zákazníka 

 vypracování cenové nabídky, návrhu kupní smlouvy 
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Společnost STEELCOM CZ a.s. se neustále rozvíjí, v roce 2012 se stala většinovým 

vlastníkem společnosti KOVO Group s.r.o., která na českém trhu působí již od roku 1997. 

Firma KOVO Group s.r.o. se zabývá velkoobchodem s hutním materiálem, převážně 

plochých výrobků a strojírenskou výrobou. 

Mezi její nabízené služby patří: 

 dělení materiálu 

 opracování 

 svařování 

V roce 2012 se společnosti STEELCOM CZ a.s. podařilo také získat většinový 

obchodní podíl firmy OCELSERVIS CZ s.r.o., která byla založena jako moderní, rozvíjející 

se velkoobchod, poskytující svým zákazníkům komplexní služby v oblasti nákupu, prodeje, 

skladování a úpravy hutních materiálů se zaměřením na potřeby zákazníků zejména 

ze strojírenství, stavebnictví, v oblasti chemického průmyslu, výrobě energetických zařízení 

i dalších oborů. Tímto krokem si společnost STEELCOM CZ a.s. posílila svou pozici na trhu 

plochých výrobků. 

Hutní materiály poskytované firmou OCELSERVIS CZ s.r.o. jsou: 

 tenké i tlusté plechy válcované za tepla  

 plechy válcované za studena  

 pozinkované plechy  

 trapézové plechy  

 profily  

 jekly  

 trubky 

 

Společnost STEELCOM CZ a.s. prochází neustálým rozvojem, snaží se pružně 

reagovat na stále měnící se situaci na trhu a je schopna okamžitého řešení možných 

požadavků zákazníků.  
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2.2 Návrh na implementaci vhodných marketingových  

  nástrojů pro společnost STEELCOM CZ a.s. 

2.2.1 Webové prezentace 

Společnost STEELCOM CZ a.s. a její partnerské společnosti KOVO group s.r.o. 

a OCELSERVIS CZ s.r.o. mají společný firemní design webových stránek a tištěného 

marketingového materiálů (katalogy, bannery). Jednotný grafický vizuál firmy je jeden 

z nejdůležitějších prvků pro efektivní propagaci jejího loga. Kvalitní firemní styl umožňuje 

zákazníkům sjednotit si tyto společnosti do jedné a odlišit je od konkurence. Společný 

grafický vizuál loga společnosti je pro zákazníky dobře zapamatovatelný (obr. 2.1).  

V průmyslovém prostředí jsou webové prezentace především platformou informací 

pro obchodní partnery. V případě společnosti STEELCOM CZ a.s se zde dají nalézt 

informace o poskytovaných službách, rozdělení sortimentu, ISO certifikace, novinky 

a kontakty. Cílem těchto poskytnutých údajů je upoutat pozornost potenciálního zákazníka 

a přimět ho ke kontaktování obchodního zástupce. Nelze zde však najít seznam dodavatelů 

nebo i případné reference odběratelů. Společnost v rámci obchodní politiky tyto informace 

neposkytuje. Z marketingového hlediska by tyto informace měli vliv na zákazníka, jelikož 

kvalita dodavatele zvyšuje standard naší kvality a pozitivní reference jsou důkazem kvalitně 

poskytovaných služeb. Byl zde podán návrh na uveřejnění těchto informací na webových 

prezentacích, o tomto návrhu se bude v budoucnu jednat. 

Společnost STEELCOM CZ a.s. chápe důležitost správného vedení webový prezentací 

a klade na něj velký důraz. Zakládá si na tom, aby se zákazník mohl na webových 

prezentacích dobře orientovat, to znamená nalézt jednoduše veškeré informace o společnosti 

a jejich produktech. Důležitou podmínkou správného fungování webu je aktuální stav všech 

poskytovaných informací. S tímto společnost nemá problém, jelikož zde funguje dobře 

organizovaný tým pracovníků, který se stará o pravidelnou aktualizaci všech informací 

a vizuálního vzhledu. 
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Obrázek 2.1: Sjednocený grafický vizuál loga skupiny společností STEELCOM. 

2.2.2 Segmentace návštěvníků 

Z údajů získaných pomocí služby Google Analytics (tab. 2.2) bylo zjištěno, že největší 

segment návštěvníků webu tvoří Česká Republika, Slovensko, Německo, Polsko, Anglie 

a Rakousko. Tyto země také tvoří největší část zákazníků společnosti STEELCOM CZ a.s. 

Její webové prezentace jsou zpracovány v českém, anglickém a německém jazyce. Zajímavé 

je, ale zjištění vysoké návštěvnosti zemí z východní části světa. A to zejména Ukrajiny, Ruska 

a Běloruska. Zde nastává problém jazykové bariéry vzhledem k chybějícímu překladu stránek 

do ruštiny. Aby se míra návštěvnosti potenciálních zákazníků z těchto zemí zvyšovala, je 

nezbytné doplnit stránky o jejich překlad do jazyka ruského. Tímto se zabrání i vysoké míře 

opouštění těchto stránek, které může být zapříčiněno právě touto jazykovou bariérou. 

http://www.steelcom.cz/cz/o-spolecnosti.html
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Společnost tento návrh rozšíření možností překladu svých webových prezentací uvítala 

a jedná o její brzké realizaci. 

 

Země Návštěvy Procento nových 

návštěv 

Míra okamžitého 

opuštění 

Česká Republika 7007 60,72% 55,90% 

Slovensko 327 64,22% 52,06% 

Německo 629 81,40% 57,53% 

Polsko 245 56,20% 36,35% 

Anglie 155 70,81% 47,83% 

Rakousko 94 81,37% 58,82% 

Rusko 174 80,23% 80,23% 

Ukrajina 123 28,57% 73,68% 

Bělorusko 91 57,63% 76,39% 

Tabulka 2.2: Demografické údaje návštěvnosti. Zdroj: Google Analytics. 

2.2.3 Placené podpůrné marketingové nástroje SEO, SEM a PPC 

SEO a SEM optimalizace nejsou ve firmě využívaným marketingovým nástrojem a to 

s ohledem na cílovou skupinu zákazníků, u kterých je nepravděpodobné že nové trhy objevují 

pomocí náhodného vyhledávání ve vyhledávačích. Společnost STEELCOM CZ a.s. neplánuje 

žádnou finanční investici do těchto nástrojů, jelikož v jejich využívání nenalézá žádný 

budoucí přínos. 

U PPC kampaně na Seznamu (Seznam Sklik pokrývá český trh) a Googlu (Google 

Adwords pokrývá zahraniční trh) je situace obdobná jako u SEO a SEM. Opět s ohledem 

na cílovou skupinu zákazníku by pro společnost nemělo spuštění této kampaně žádný přínos.  

2.2.4 E-shop a aplikace nového on-line informačního systému 

V rámci podpory prodeje je možnost na mnoha webových prezentacích naleznout 

odkaz na stránky e-shopu. Využitelnost e-shopu jako nástroje, který podporuje prodej je 

v odvětví průmyslových podniků téměř nulová. Ve většině případů si návštěvník webové 

prezentace prohlédne sortiment společnosti, a pokud ho produkt zaujme, kontaktuje 

obchodního zástupce. U společnosti STEELCOM CZ a.s., která si zakládá na osobním 
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kontaktu se zákazníkem je možnost aplikace e-shopu nereálná, jelikož by zde e-shop nenašel 

žádné využití a nebyl pro společnost nijak přínosný. 

Na trhu B2B je však uplatitelný systém, který má jistou podobu se systémem e-shopu. 

Jedná se o formu extranetu, kde se stálý zákazník přihlásí do systému, který je mu schopný 

nabídnout aktuální nabídku zboží skladem a případně jeho ceny. Nalezne zde možnost toto 

zboží poptat pomocí elektronického formuláře, nebo může kontaktovat obchodního zástupce. 

Společnost STEELCOM CZ a.s. momentálně uplatňuje systém zasílání těchto informací 

pomocí  e-mailů. Jednou týdně rozešle hromadný  e-mail všem svým stálým zákazníkům, 

ve kterém uvede aktuální nabídku zboží skladem. Tento způsob informování zákazníka je 

však velice zastaralý a neposkytuje mu možnost mít stále přístup k informacím o aktuální 

skladové zásobě. Zákazník ve většině případů v návaznosti na výrobu zboží poptává 

v okamžiku jeho potřeby. Pokud je společnost schopna okamžitě zákazníka informovat 

o nabídce zboží, může zásadně ovlivnit zákazníkovo konečné rozhodnutí pří volbě 

dodavatele. Z toho vyplývá, že pokud by byla společnost STEELCOM CZ a.s. schopna tuto 

informaci zákazníkovi poskytnout získala by určitý náskok před konkurencí. Implementace 

tohoto systému se považuje z hlediska podpory prodeje za velice efektivní a společnosti se 

doporučuje zahájit používání tohoto systému v blízké budoucnosti. 

2.2.5 Využití elektronické pošty - e-mailing 

Dalším využívaným komunikačním nástrojem je e-mailing. E-mail je jedna 

z nejefektivnějších a nákladově nejnižších používaných forem komunikace. Veškeré změny, 

které vzniknou v rámci návrhu nové marketingové strategie, budou podpořeny rozesláním 

informačního  e-mailu (newsletteru). Momentálně je  e-mail využíván převážně k informování 

stálých a potenciálních zákazníků o aktuální skladové nabídce (tento způsob komunikace 

bude nahrazen aplikací on-line systému přímo na webových prezentacích společnosti). 

Společnost také e-mailem informuje zákazníky o změnách v organizační struktuře jako 

například jmenování nového ředitele a podobně. V rámci propagace značky společnost 

STEELCOM CZ a.s. zasílá  e-maily s PF přáním nebo pokud má k dispozici podrobnější 

informace o zákazníkovi může mu například poslat přání k narozeninám. Klade důraz na to, 

aby grafický vizuál  e-mailu měl obdobu vizuálního pojetí webových prezentací. 

Pro zákazníka je tak logo společnosti lépe zapamatovatelné. V obsahu každého e-mailu je 

také nutné mít odkaz na stránky, kde se zákazník dozví více informací o dané problematice. 
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Kvalitní e-mailing však nemůže správně fungovat bez databázového systému. Je logické, že 

bez e-mailových adres nemůže společnost zákazníka kontaktovat. Společnost STEELCOM 

CZ a.s. nemá v této chvíli žádný databázový systém zaveden. 

2.2.6 Customer Relationship Manager 

Customer Relationship Manager je systém pro řízení vztahů se zákazníky. Tento 

systém funguje na základě programu, který má schopnost třídit, shromažďovat a zpracovávat 

údaje o zákaznících. Mezi základní údaje, které jsou důležité se řadí: 

- kontakty zákazníků 

- informace o probíhajících obchodních procesech 

- dosahované tržby s daným zákazníkem 

Za pomocí CRM systému je společnost schopna sledovat a vyhodnocovat všechny 

obchodní aktivity probíhající v rámci celé společnosti. Díky CRM systému je společnost 

schopna lépe porozumět zákazníkům a zároveň identifikovat jejich potřeby. Výsledkem je 

budování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky což je v průmyslovém odvětví jedna 

ze strategických výhod, bez které by společnost nemohla fungovat. Společnost STEELCOM 

CZ a.s. tento systém nemá momentálně zavedený a veškerý sběr informací o zákaznících je 

závislý na přímém kontaktu zákazníka s obchodním zástupcem. Tento způsob je však 

pro lepší fungování toku informací nutný doplnit zakoupením CRM systému. Toto 

doporučení bylo vzato v úvahu a bude zde probíhat snaha o koupi a zavedení CRM systému, 

který by měl společnosti pomoci kvalitněji vést údaje o svých zákaznících.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit význam internetového marketingu jako efektivního 

nástroje podpory prodeje průmyslového podniku, zanalyzovat a zhodnotit jednotlivé 

marketingové nástroje a navrhnout jejich vhodnou aplikaci v prostředí průmyslového 

podniku.  

Teoretická část byla věnována úvodu do marketingu a to jak tradičního tak 

internetového. Byly zde podrobněji popsány vybrané marketingové nástroje využitelné 

v prostředí internetu a je zde definován průmyslový podnik a prostředí průmyslového trhu, 

ve kterém se uplatňují specifické marketingové nástroje.  

V praktické části byla představena společnost STEELCOM CZ a.s., které na základě 

analýzy stávajících marketingových nástrojů byly doporučeny jejich optimalizace. Z důvodu 

odlišnosti průmyslového a spotřebního trhu byly vybrány jen ty marketingové nástroje, které 

jsou využitelné pro podporu prodeje a propagaci značky průmyslového podniku. 

Společnost STEELCOM CZ a.s. a její partnerské společnosti dbají na kvalitně 

zpracovaný grafický a stylistický vizuál svých webových prezentací, pomocí niž oslovují své 

stálé i potenciální zákazníky. K lepší informovanosti zákazníků přispěje zavedení systému 

okamžitého zjištění aktuální skladové nabídky produktů. Od zavedení tohoto nového systému 

si společnost slibuje větší podporu prodeje svých produktů a určitou výhodu před konkurencí, 

která tento systém nemá zavedený.  

Analýzou demografického trhu pomocí systému Google Analytics bylo zjištěno, že 

Rusko, Ukrajina a Bělorusko mohou představovat pro společnost obrovský obchodní 

potenciál. Proto se společnosti doporučuje větší koncentrace na tuto cílovou skupinu. K tomu 

by měla přispět optimalizace webových prezentací týkající se překladu stránek do jazyka 

ruského. Výsledkem by měla být menší míra opuštění webových prezentací a snaha přimět 

zákazníka ke kontaktování obchodního zástupce. 

Dalším velkým krokem vedoucím ke zlepšení komunikačního a informačního toku dat 

mezi zákazníkem a společností bude aplikace Customer Relationship Manager systému, který 

momentálně ve společnosti zaveden není. Společnosti tento systém pomůže sledovat 

zákazníkova přání, preference, produkty o které jeví zájem a mnoho dalších věcí. Bude také 

zdrojem informací pro nové zaměstnance. Je důležité, aby jejich adaptace ve společnosti byla 
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co nejjednodušší. Většina obchodních případů je uzavřena pomocí osobního kontaktu 

s obchodním zástupcem a proto je nezbytné, aby každý zaměstnanec byl schopný nahlédnout 

do databáze a nalézt o zákazníkovi všechny potřebné informace. Péče o zákazníka je 

prostředkem k zajištění větší konkurenceschopnosti.  

 

V konečném důsledku lze říci, že je potřeba na nástroje internetového marketingu 

v prostředí průmyslového trhu, pohlížet pouze jako na podpůrný prostředek při prezentování 

společnosti. Hlavní význam použití internetových marketingových nástrojů je propagace 

značky. Ta mnohonásobně převyšuje význam jejich použití jako nástroj podpory prodeje. 

Správná kombinace internetového marketingu a kvalitních hodnot obchodního zástupce je 

na průmyslovém trhu zaručená výhoda před konkurencí a znamená pro společnost přínos 

nových obchodních příležitostí. 
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Seznam zkratek 

B2B  Business to Business - označení pro obchodní vztahy mezi  

  společnostmi 

B2C  Business to Customer - označení pro obchodní vztahy mezi  

  společnostmi a koncovými zákazníky 

GA  Google Analytics - služba monitorování návštěvnosti www stránek 

PPC  Pay Per Click – platba za kliknutí 

PR  Public Relations – vztahy s veřejností 

SEO  Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače 

SEM  Search Engine Marketing – marketing ve vyhledávačích 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol - sada protokolů pro 

  řízení komunikace v síti internet 

URL  Uniform Resource Locator - řetězec znaků s definovanou strukturou pro 

  konkrétní specifikaci umístění informací na internetu 

WWW World Wide Web – celosvětová síť 


