
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Abstrakt 

 Bakalářská práce „Porovnávání marketingových přístupů ke spotřebním a 

průmyslovým trhům“ se zabývá jednotlivými marketingovými přístupy spotřebního a 

průmyslového trhu. Hlavním cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé rozdíly mezi těmito 

trhy. 

V první části se práce zaměřuje na popis samotného marketingu. Druhá část je 

věnována trhu, jeho popisu, popisu průmyslového a spotřebního trhu a rozdílu mezi 

průmyslovým a spotřebním trhem. 

Třetí část popisuje marketingový mix a jeho jednotlivé prvky: produkt, cenu, místo a 

marketingovou komunikaci. Čtvrtá část je věnována popisu jednotlivých marketingových 

přístupů průmyslového trhu a spotřebního trhu.  

 

Klíčová slova 

Marketing a jeho přístupy, spotřební trh, průmyslový trh, přístupy spotřebního trhu, přístupy 

průmyslového trhu, průmyslový trh versus spotřební trh. 

 

 

Abstract 

Thesis „Comparison of Marketing Approaches to Customer and Industrial Markets" 

deals with the different marketing approaches of consumer and industrial market. The main 

aim of this thesis is to describe the differences between these markets. 

The first part deals with description of the actual marketing. The second part is 

devoted to the market, to its description, description of industrial and consumer market and 

the difference between the industrial and consumer markets. 

The third part describes the marketing mix and its individual elements: product, price, 

place and marketing communications. The fourth section is devoted to describing the various 

marketing market access for industrial and consumer markets. 

 

Keywords 

Marketing and its approaches, consumer marketing, industrial marketing, consumer attitudes 

market access for industrial market, industrial market versus the consumer market. 
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Úvod 

Předložená bakalářská práce „Porovnávání marketingových přístupů ke spotřebním  

a průmyslovým trhům“ se zabývá marketingovými přístupy dvou odlišných trhů, a to 

průmyslového a spotřebního trhu. Principem průmyslového a spotřebního trhu je, aby jeho 

zákazník byl spokojen a neodcházel ke konkurenci. Podnikům, aby dosáhly, co největšího 

zisku, pomáhá ve velké míře marketingový mix, který si podnik stanoví tak, aby byl zákazník 

spokojen a jeho produkt nakupoval. 

Hlavním cílem práce je porovnat marketingové přístupy podniků působících              

na průmyslovém a na spotřebním trhu, představit co, je to marketing, charakterizovat 

jednotlivé prvky marketingového mixu, průmyslový trh a spotřební trh. 

Bakalářská práce je rozdělena do 4 kapitol. 

První kapitola se zabývá samotným marketingem, jeho definici, uvádí i definice 

významných marketingových autorů. 

Druhá kapitola se zaměřuje na obecný popis trhu, a uvádí jeho různá členění. 

V kapitole také najdeme charakteristiku průmyslového trhu, jeho strukturu, druhy                   

a charakteristiku spotřebního trhu. Na konec kapitoly najdeme jednotlivé rozdíly mezi těmito 

trhy.  

Třetí kapitola je věnována popisu a rozložení marketingovému mixu a jeho prvků 4P. 

4P zahrnuje prvky: produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagace (propagation). 

U prvního prvku marketingového mixu, a to u produktu, se zabývám jeho strukturou, která je 

rozepsaná do dalších částí.  

U ceny se zaměřuji na metody určení výše ceny produktu, jací činitelé ovlivňují 

stanovenou výši, jak si stojí v tržní ekonomice a jaké do ceny řadíme slevy a srážky. 

Distribuce je jedním z nejproblémovějších prvků marketingového mixu. Podniky musí dobře 

stanovit distribuční cesty, aby zákazník měl přístup k prodávanému produktu. U distribuce se 

zabývám základními funkcemi, distribučními cestami, její volbou a činnostmi. Posledním 

prvkem marketingového mixu je propagace, která zahrnuje stálou komunikaci se zákazníkem 

a je složena z pěti prvků: reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, práce s veřejností        

a přímého marketingu. Hlavním úkolem propagace je dostat se zákazníkovi do povědomí       

a přimět ho k nákupu daného produktu. 

Poslední kapitola bakalářské práce je zaměřena na rozdíly používání marketingového 

mixu na průmyslovém a spotřebním trhu. 
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1. Marketing 

Výraz marketing pochází z anglického slova market = trh a koncovky ing – která 

znamená chod, akci, akt. Marketing patří k manažerským disciplínám, které usilují o zvýšení 

efektivnosti podniku. [12] 

Dříve byla hodnota marketingu chápana jako možnost přesvědčit a prodat,            

avšak v dnešní době nám slouží k tomu, jak nejlépe uspokojit požadavky zákazníka. [16] 

 

„Marketing vnímáme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

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

hodnot.“ 

        Philip Kotler [21] 

 

„Marketing je funkce, prostřednictvím které firmy nebo ekonomické seskupení navrhují, 

podporují a dodávají výrobky a služby svým zákazníkům a klientům.“ 

        Webster Frederick E. Jr.[21] 

 

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

co potřebují a požadují tak, že vytváří a vyměňují produkty a hodnoty s ostatními účastníky. 

Marketing je managementový proces zodpovědný za identifikaci, předvídání a uspokojování 

zákazníkových potřeb se ziskem.“ 

        David Mercer [18] 

 

Důkladnější studium toho, co skutečně marketing znamená, se ukazuje v následujících 

základních znacích: 

 jde o orientaci na potřeby a přání zákazníků; 

 zvažování rozdílných cílových segmentů; 

 rozhodující je stanovisko na uživatele; 

 významem je dosažení vlastních podnikatelských cílů; 

 je systematický; 

 má své organizační postavení; 

 znamená průnik filozofie a aktivit. [19] 
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2. Trh 

Trh zahrnuje všechny zákazníky, kteří sdílejí určitou potřebu nebo touhu a kteří by 

mohli prostřednictvím směny své potřeby a touhy uspokojit. Prvotní trhy byly fyzickým 

působištěm, kde se scházeli prodávající a kupující, aby navzájem směňovali zboží nebo 

služby za peníze.  

Pro kladné výsledky na dnešním konkurenčním trhu potřebují podniky orientaci na 

zákazníky. Podniky získávají zákazníky od konkurence tím, že jim dávají větší jakost. Dříve 

než je možné zákazníkovi vyhovět, je nutné porozumět jeho požadavkům a přáním.[16; 17] 
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Obr. 1 – Jednoduchý marketingový systém [14] 

 

Trhy jsou často srovnávány s hierarchiemi, jako opaky způsobu, jak něčeho docílit. 

Trhy tvoří lidé, kteří dobrovolně uzavírají dohody, jejichž efektem je spokojenost na obou 

stranách.  

Oproti tomu hierarchii představují vysoce postavení lidé, kteří přikazují těm níže 

postaveným, co mají provést. Spoléhání na trh tvoří podle mnoha lidí prvotřídní postup        

ke vzniku dlouhodobě účelného hospodářství, které se samo usměrňuje. [23] 
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Kategorie trhu – z ekonomického hlediska dělíme trhy na: 

 obchodní – vytváří soubor všech osob a institucí, které pořizují zboží a služby           

se záměrem dalšího obchodování s nimi nebo jejich pronájmu; 

 spotřební – je to struktura všech osob a domácností, které pořizuji nebo potřebují 

zboží či službu pro individuální uspokojení; 

 průmyslový – začleňuje všechny, kteří pořizují zboží a služby s úmyslem produkovat 

z nich další produkty a služby, které se potom prodávají, pronajímají či dále dodávají; 

 investiční – trh, na kterém se obchoduje s produkty, které slouží pro další výrobu 

(stroje, technologie…); 

 kapitálový – poskytuje dlouhodobé úvěry a půjčky; 

 peněžní – poskytuje krátkodobé úvěry a půjčky; 

 s nemovitostmi – obchodování s půdou, budovami a stavbami; 

 práce – poptávka a nabídka pracovních sil; 

 devizový – obchodování s cizími měnami; 

 s cennými papíry – obchodování s akciemi, obligacemi, dluhopisy. [23; 30] 

Trh a marketing 

Existuje rozlišení mezi sociálním a manažerským vztahem marketingu. Sociální 

formulace marketingu zní: „Marketing je společenský postup, při kterém jedinci a skupiny 

získávají to, co si přejí a co vyžadují, pomocí tvorby nabídky a směny kvalitních produktů     

a služeb“. Jak popisuje Kotler [14] 

 

Manažerská definice: „Postup plánování a uskutečnění koncepcí, cen, propagace       

a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které utiší cíle jedinců a skupin.“ Jak 

popisuje Kotler [14] 

2.1 Průmyslový trh 

Průmyslový trh je trhem, na kterém pořizují instituce a podniky produkty za účelem 

dalšího zpracování nebo produkce, tudíž jiným, než je konečný spotřebitel. Podniky provádějí 

nákupní rozhodnutí tak, jako konečný spotřebitel, avšak s podstatným rozlišením – nákup 

může vykazovat dosah několika milionů korun a jak zákazník, tak rovněž prodávající mají 

mnoho v sázce (např. úpadek podniku). Na průmyslovém trhu může záviset zdar podniku 

v roli nákupce nebo prodejce v jedné transakci. Průmyslový trh začleňuje všechny, kteří 

nakupují zboží a služby za záměrem produkce dalších produktů a služeb, které se dále 

prodávají, pronajímají či dodávají.[13; 24] 
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Typy struktur v průmyslu 

Zásadními okolnostmi, vymezující strukturu průmyslu jsou: 

 kvantita prodejců a úroveň diferenciace – kvantita prodávajících, a zda je nabídka 

homogenní nebo vysoce diferencovaná, 

 překážky vstupu a pohybu – zásadní bariéry jsou hlavně: 

 vysoká kapitálová náročnost; 

 územní podmíněnost; 

 licence a patenty; 

 suroviny; 

 reputace; 

 překážky výstupu a pohybu 

 oficiální nebo mravní závazky vůči klientům, věřitelům či personálu; 

 státní opatření; 

 nízká zůstatková hodnota vybavení zásluhou zastaralosti či specializace; 

 nedostatek dalších možností; 

 vysoké vertikální sjednocení – snižuje náklady podniku. [23; 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 – pět typů struktury průmyslu [23] 
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Difencované 

produkty 
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Typy průmyslových trhů  

Velmi mnoho podniků pořizuje produkty na průmyslovém trhu, aby mohly produkovat 

další produkty. Zákazníci průmyslového trhu tyto produkty a služby potom prodávají nebo 

pronajímají. Mezi průmyslové zákazníky patří z marketingového hlediska 3 zásadní kategorie 

viz obr. 2. [23] 
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              Obr. 2 – Typy průmyslových trhů [23] 

 

 Výrobci – nakupují produkty se záměrem produkce jiného zboží a služeb, jež mohou 

prodat a dosáhnout zisku. 

 Prodejci – nakupují hotové zboží se záměrem jeho následujícího prodeje nebo 

pronájmu ostatním podnikům. 

 Organizace – státní instituce jsou klienty pro produkty – nákup vojenské techniky, 

avšak je důležité, že většina státních výdajů slouží na prosté a nenákladné věci, jejichž 

síla je v kvantu objednaných kusů a také v jistotě, že stát pokaždé zaplatí. [8]   
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2.2 Spotřební trh 

Spotřebním trhem se rozumí soubor všech jednotlivců a domácností, kteří nakupují 

produkty pro osobní spotřebu. Spotřeba je v životě člověka mimořádně významná.                 

S rozvojem potřeb se vyvíjí a mění, což se projevuje v dynamice vývoje objemu a struktury 

poptávky na spotřebním trhu. V zájmu tvoření takové nabídky produktů a služeb, která 

odpovídá potřebám spotřebitele, marketingoví manažeři zkoumají chování spotřebitele, 

rozlišují spotřebitelské skupiny a přizpůsobují produkt jejím potřebám a přáním. [12] 

 

2.3 Průmyslový versus spotřebitelský trh 

Na spotřebních a průmyslových trzích teoreticky platí stejné marketingové přístupy. 

Podniky usilují identifikovat požadavky zákazníka a vytvořit marketingový mix,              

který by těmito požadavkům vyhověl. Například podnik produkující metalurgický materiál 

(plechy, výpalky či profily). Podobně jako firma produkující spotřební zboží, musí i podnik 

produkující metalurgický materiál vytvořit závažný konkurenční přínos pro veškerý cílový 

trh. Nato podnik přijde s taktikou marketingového mixu, na jejímž počátku je produkt 

samotný – plech s veškerými vlastnostmi, různými měřítky, velikostmi stěn, délkami, 

vyrobenými materiály, osvědčením, jakostními složkami atd. Pak musí podnik přemýšlet       

o takových cenách za plech, aby byl prodejný. Aby je zákazník za uvedené ceny zakoupil       

a nejen to. Podstatné je, aby se podruhé vrátil a plechy opět koupil. Ne u konkurence,           

ale u toho stejného podniku.[13; 22] 

Přestože marketing na průmyslovém trhu má mnoho společného s marketingem        

na spotřebním trhu, je nutné uvést důležitá rozlišení, díky nimž jsou postupy na průmyslovém 

trhu komplikovanější. Je nutné tato rozlišení chápat a vytvořit takové taktiky, které budou 

vykazovat efektivní důsledek na samotné podniky. [20; 23] 
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Průmyslový trh 

 nákupy s odlišným cílem než je individuální spotřeba; 

 nákup činí někdo další než uživatel produktu; 

 rozhodnutí přijímá daleko více lidí; 

 nákupy podle pravdivé technické specifikace, postavené na vědomostech v oboru; 

 nákup po pozorném zvážení možností; 

 nákup zřízený na logických kritériích; 

 nakupující mnohdy absolvují dlouhý rozhodovací postup; 

 vzájemná závislost mezi prodávajícími a kupujícími – nezbytnost dlouhé spolupráce; 

 těsná dodavatelsko – odběratelská spolupráce; 

 nákupy mohou zahrnovat konkurenční nabídky, akt o ceně a komplikované finanční 

dohody; 

 produkty mnohdy kupované rovnou od výrobce; 

 nákupy obvykle začleňují vysoké náklady a vysoké riziko; 

 méně zákazníků, dochází k velkým objednávkám, odběrům; 

 omezená kvantita velkých nakupujících; 

 nakupující obvykle geograficky soustředěni v daných sférách; 

 produkty: obvykle komplikované, uspořádané dle toho, jak je podnikoví zákazníci 

používají; 

 podpora odvozená od poptávky po jiném zboží a službách, obecně nepružná 

v krátkodobé míře závislá na výkyvech, může být jednotná s poptávkou po jiném 

zboží a službách; 

 v propagaci důraz na individuální prodej; 

 leasing – přínosy: 

 získávání nejnovějšího produktu, technologie; 

 zachování kapitálu; 

 výhodnější služby; 

 daňové přínosy. [23] 
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Spotřební trh 

 nákupy pro individuální spotřebu a spotřebu domácností; 

 nákup zpravidla provádí budoucí uživatel produktu; 

 rozhodují obvykle jednotlivci; 

 nákupy mnohdy podle pověsti značky nebo individuálních rad, s minimálními       

nebo nulovými vědomostmi o produktech; 

 častokrát impulzivní nákupy; 

 nákupy pořízené díky emocionální odezvě na produkt nebo reklamu; 

 jednotliví nakupující se většinou rozhodují rychle; 

 nakupující vstupují do krátkodobých nebo jednorázových vztahů s mnoha odlišnými 

prodejci; 

 spotřebitel není ve styku s dodavatelem, zpravidla ani s výrobcem zboží; 

 většina nákupů získaná za pevně danou cenu, za hotové nebo kartou (úvěr); 

 produkty často kupované od někoho dalšího než je výrobce; 

 většina nákupů s nízkou cenou a nízkým rizikem; 

 více zákazníků, menší velikost zakázek; 

 mnoho domácností a jednotlivých spotřebitelů; 

 nakupující obecně rozptýlení uvnitř celé populace; 

 produkty: spotřební zboží a služby pro osobní spotřebu; 

 poptávka stavěna na spotřebních potřebách a preferencích, obecně cenově pružná, 

ustálená v čase a nezávislá na poptávce po jiných produktech; 

 v propagaci důraz na reklamu; 

 splátky, splátkové kalendáře – žádné významné přínosy. [23] 
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Jakmile začneme předchozí rozdíly podrobně prohlížet, najdeme rozpor                     

ve 4 rozhodujících okruzích, které definuje Kotler [13] i Pilík [23]: 

 Mnohonásobný kupující – produktu nestačí pouze uspokojit požadavky jedince, 

naopak musí vyhovět požadavkům každého, kdo rozhoduje o nákupu v kupujícím 

podniku. Pokud budeme kupovat plech (metalurgický materiál), musí vyhovět: 

konstruktérovi (rozměry, kategorie materiálu), jakostnímu oddělení (kvantitativní 

hledisko, atestace, rozměry), nákupnímu oddělení (cena, cenové bonusy, slevy, 

dodavatelské otázky, termíny splatnosti), vedoucímu montáže (žádaná jakost, 

rozměry, dodací termíny). To všechno s ohledem na jednu podstatnou věc. Musí 

vyhovět investorům, kteří chtějí mít všechno prvotřídní, nejúspornější, co nejdříve      

a ještě se slevou. 

 Kvantita klientů – každému z nás je dopředu zřejmé, že průmyslový trh nemůže      

se spotřebním trhem soutěžit, co se týče kvantity klientů (konečných spotřebitelů). 

Tudíž je naléhavé volit jiné taktiky, jiné přiblížení se ke klientovi. Zde neplatí 

televizní propagace, zde musí nastoupit schopní prodejci (obchodní zástupci),        

kteří musí mít nezbytnou odbornost, profesionalitu a obchodní talent. 

 Rozměr nákupů – v této skupině produkty průmyslového trhu snadno porazí 

produkty spotřebního trhu (kvantum objednaných, produkovaných kusů, cena 

individuálních kusů, zakázek). Opět nezabírá uspokojivě reklama, je potřeba nasadit 

prodejce. 

 Geografická koncentrace – zpravidla platí, že mnoho podniků je koncentrováno     

do malé geografické zóny (obvykle v USA), např. průmyslové zóny (ČR). Jednou 

z možností strategického vedení je možné postavit distribuční centra a pobočky 

v individuálních průmyslových zónách. Ovšem v dnešní době je potřebné k přežití 

podniku „pohybovat se“ všude a být u všeho. 
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Kotler [17] definoval rozlišení mezi spotřebním a průmyslovým trhem: 

 méně zákazníků; 

 větší zákazníci; 

 těsné dodavatelsko – odběratelské vztahy; 

 geografická koncentrace zákazníků; 

 profesionální nakupování; 

 závislost poptávky; 

 kolísavost poptávky; 

 nepružnost poptávky. 

 

Nejnovější srovnání průmyslových a spotřebních trhů bylo definováno autorem Solomonem. 

Průmyslový trh 

Struktura trhu 

 geografický koncentrované;  

 poměrně málo kupujících; 

 oligopolní konkurence. 

Výrobky 

 technicky komplikované; 

 přizpůsobitelné touhám kupujících; 

 služby, dodání a dosažitelnost jsou velmi významné. 

Chování kupujících 

 prakticky oddaní; 

 převládají logické, úkolové motivy; 

 technická odbornost; 

 trvalé mezilidské vztahy; 

 vzájemnost. 

Rozhodování 

 různé; 

 pozorovatelé etapy. 

Distribuční kanály 

 kratší, více přímé; 

 méně mezičlánků.  
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Propagace 

 důraz na individuální prodej. 

Cena 

 konkurenční cenové nabídky; 

 jednání o úplném nákupu; 

 ceník na standardní položky. [24] 

 

Spotřební trh 

Struktura trhu 

 geograficky rozptýlený; 

 hromadné trhy; 

 monopolistická konkurence. 

Výrobky 

 standardizovány; 

 služby, obstarání a dosažitelnost; 

 trochu významné. 

Chování kupujících 

 rodinná angažovanost; 

 převažují sociální a psychologické motivy; 

 méně technických odborníků; 

 bez individuálních vztahů. 

Rozhodování  

 nepozorovatelné; 

 duševní etapy. 

Distribuční kanály 

 nepřímé; 

 spousta mezičlánků. 

Propagace 

 důraz na reklamu. 

Cena 

 ceník. [24] 
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3. Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor, jejž podnik používá k tomu, aby dosáhl marketingových 

cílů na vybraném trhu. Je to jeden z důležitých prostředků marketingového řízení. [21] 

 

„Marketingový mix představuje souhrn základních marketingových prvků, jimiž firma 

dosahuje svých marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně propojených proměnných, se 

kterými vedení podniku může pracovat a které může poměrně snadno měnit. Marketingový 

mix tedy v sobě zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat.“ 

          Miroslav Foret [7] 

 

S koncepcí marketingový mix jsou spojována jména, jako jsou Jerry McCarthy a Neil 

H. Borden. Bordenovi šlo v první řadě o jasný posudek skutečnosti, že v podniku nelze 

rozumět všem marketingovým aktivitám jako prostému součtu prostředků, avšak má být 

chápan jako souhrnný problém, pokud má být prosperující, musí být harmonicky propojen. 

Marketingový mix je vytvořen ze čtyř prvků, které musejí vzájemně ladit a byt kombinovány 

tak, aby co nejlépe vyhověly cílovému trhu. [29; 34] 

 

Hlavními prvky marketingového mixu 4P jsou: 

 výrobek (product); 

 cena (price); 

 distribuce (place); 

 propagace (promotion); viz obr. 3[16] 
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Marketingový mix 

Výrobek Cena Propagace Místo 

sortiment ceník podpora prodeje distribuční cesty 

jakost slevy reklama pokrytí trhu 

design srážky prodejní síly dislokace 

vlastnosti doba splatnosti public - relations zásoby 

značka platební podmínky Direct marketing logistika 

balení 
 

E - marketing 
 

záruky 
   

ziskovost 
   

    

    Cílový trh 

 

Obr. 3 – prvky marketingového mixu 4P [21] 

 

Všechny prvky marketingového mixu se používají ke tvorbě jistého postavení             

a umístění produktu na trhu. Cílem tohoto působení je, aby náš produkt zákazník chápal jinak 

než konkurenční produkt. Jestliže podnik bude chtít u zákazníka měnit jeho chápání na náš 

produkt, musí upravit některé nebo všechny prvky marketingového mixu. [26]  

3.1 Produkt 

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

na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k udržování anebo ke spotřebě, tj. vše,    

co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků.“ 

          Miroslav Foret [7] 

 

Jedna z mnoha definic produktu říká, že z marketingového stanoviska je produktem 

vše, do čeho je vložena lidská práce, tj. vše, co lze koupit a prodat. Podle jiné definice         

je za produkt pokládáno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, 

k užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, co se označuje schopností uspokojit přání nebo 

potřeby zákazníků. Předmětem zájmu na trhu není samotný výrobek, ale uspokojení 

zákazníků v jistém směru. Může být hmotné nebo nehmotné (produkt, služba, idea, osoba 

apod.) [7; 35]  
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Struktura produktu  

Produkt bývá dělen do tří hlavních struktur, viz obr. 2 : 

 jádro; 

 vlastní produkt; 

 rozšířený produkt. 

 

 

Obr. 4 – znázornění produktu: [32] 

 

Jádro 

Jádro je vyjádření hmotných charakteristik produktu, jako jsou jeho velikost, váha, 

barva, vůně a chuť. Je tudíž vším, co jako zákazníci kupujeme, proto ho nazýváme klíčovým 

užitkem. [15] 

 

Vlastní produkt 

Jedná se o reálný produkt, který obsahuje 5 hlavních charakteristických znaků: [31] 

1. Značka 

Je název, znak, jméno, výtvarný projev označující produkt nebo služby. Vztahuje      

se k určité jakosti, kterou vnímá zákazník, má k ní jistý vztah, vrací se k ní a vyhledává         

ji. Značka svým poměrem s určitým produktem tvoří ziskovou hodnotu.[31] 

  

 

          Poradenství  

           

   

               Značka  

                                

          Prodej- 

 Platební   Obal       Jádro    Design     ní 

  podmín-                          služby 

    ky                 

              Kvalita                                     

                                        

              

                              Záruky 
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2. Design 

Design může být značně efektivní konkurenční zbraní v marketingovém přístupu 

podniku, jelikož dokáže zdokonalit i užitné znaky produktu. Jeho pomocí lze získat zájem 

zákazníků a veřejnosti, snížit produkční náklady a vytvořit velký konkurenční přínos na celém 

trhu. Proto je možné říct, že pomocí designu s námi produkt komunikuje. [35] 

 

3. Jakost 

Je jedním z prvků pro budování postavení na trhu. Začleňuje např. životnost, 

pohotovost, spolehlivost, výstižnost, údržbu a styl fungování. Z marketingového stanoviska   

je rovněž jakost vnímána tak, jak ji chápe a vidí zákazník. [36] 

 

4. Obal 

Jeho důležitost v předešlých letech natolik vzrostla, že mnohdy bývá jako páté ”P” 

marketingového mixu. Je pro produkt velmi podstatný, plní 3 úlohy a to: ochrannou, 

upoutávací a informační. Na současném trhu mnohdy obal svým vzhledem podporuje prodej 

produktu a komunikaci se zákazníkem. Je schopen zaujmout jeho pozornost a vzbudit            

v zákazníkovi touhu a přání. [4] 

3.2 Cena 

„Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobku nebo objemem služeb, které 

kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí 

nějaké služby.“ 

Miroslav Foret [7] 

 

S cenou je možné pracovat velmi pružně, tudíž ji můžeme považovat za velice zásadní 

a oblíbený prvek marketingového mixu, který tvoří podniku výnosy. Stanovení ceny je značně 

komplikovaný proces. Rozhodování o ceně je ovlivňováno interními a externími okolnostmi, 

pohledem zákazníka na produkt, poptávkou na trhu, ekonomickým prostředím, cenou 

konkurenčního produktu, dosažením zisku podniku hned nebo později atd. [16] 

  



17 
 

Charakteristické prvky ceny jsou: 

 ceník; 

 slevy; 

 srážky; 

 doba splatnosti; 

 platební podmínky. [21] 

 

Metody určování ceny  

Zákazníci změny cen jednoznačně nechápou. Jejích chápání ceny v marketingu je sice 

závažné, avšak nemusí být uznáváno. Tudíž se v praxi u stanovení ceny vychází ze tří 

zásadních postupů nazývaných ”3C”: [15]  

1. Metoda z nákladu (cost fiction): kupující a prodávající považují tuto metodu           

jako ”spravedlivou”. Jejím prostřednictvím stanovujeme minimální cenu pro pokrytí 

nákladů a zisku. 

2. Metoda z cen konkurence (competitor´s prices): při této metodě podniky kontrolují 

ceny konkurenčních podniků a později je prostřednictvím metod kopírují. 

3. Metoda poptávky zákazníků (customer´s demand schedule): určuje relativně nízké 

ceny při kvalitní nabídce.[4; 9] 

 

Činitelé ovlivňující způsob stanovení cen 

Cenovou politiku podniku ovlivňují činitelé, které dělíme do dvou základních skupin: interní 

a externí, viz obrázek 3. 

interní činitelé 

 marketingové cíle 

 marketingový mix 

 podniková politika 

 náklady 

 

cenová 

politika 

 externí činitelé 

   charakter trhu a poptávky 

   náklady, ceny a 

konkurenční nabídka 

   ostatní vnější činitelé 

(ekonomické předpoklady,  

obchodní mezičlánky,  

vládní politika, 

celospolečenské dotazy) 

  

 

Obr. 5 – činitelé ovlivňující rozhodování o cenové politice [13] 
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Postavení ceny v tržní ekonomice 

1. Regulační – hlavní funkce, kdy cena vstupuje jako tržní regulátor nabídky a poptávky. 

2. Rozdělovací – cena je prvkem pro rozdělování důchodů (mezd). 

3. Alokační – cena je prvkem pro rozestavění disponibilních zdrojů ekonomických 

subjektů. 

4. Kriteriální – cena je základním kritériem při rozhodování o koupi. 

5. Informační – cena je držitelem informací o stavu nabídky a poptávky. 

6. Racionalizační – cena účelně pracuje na stavu poptávky. 

7. Evidenční – cena je jako měřítko ekonomického působení. [9] 

 

Cenové slevy a srážky 

Hotovostní sleva 

Využívá se při obchodování mezi podniky, kdy má zákazník při platbě v hotovosti slevu 5% 

z ceny. 

Množstevní sleva 

Zakládá se na nákupu větší kvantity, tedy čím více toho koupíme, tím méně uhradíme           

za jeden kus. 

Funkční sleva 

Je používána při významných událostech, třeba při zavádění nového produktu na trh. 

Sezonní sleva 

Využívá se na začátku, eventuálně na konci sezóny, jejím cílem je zvýšení prodeje produktů 

mimo sezónu. 

Srážky 

Jsou používány, pokud žádnou z předešlých slev nelze využít (srážka ceny u vystaveného 

zboží). [36] 

3.3 Distribuce 

„V marketingovém pojetí se pod pojmem distribuce rozumí souhrn činností všech 

subjektů, které se podílejí na zpřístupnění hotových produktů konečným uživatelům,                

a to prostřednictvím tzv. distribučních cest. Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor všech 

činností jednotlivců a firem, které se účastní procesu transferu produktů z místa jejich vzniku 

do místa jejich konečné spotřeby nebo užití.“ 

          Miroslav Foret [7] 
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K nejdůležitějším potížím, které musí výrobci a prodejci spolu s marketingovými 

pracovníky vyřešit, patří rozhodování o tom, kterou metodou se budou produkty a služby 

dostávat ke konečným uživatelům.[7] 

Distribuce je složena ze dvou složek, a to z místa a času, z čehož plyne, že musíme 

produkt nabídnout nejenom na konkrétním místě, nýbrž také i v konkrétním čase a pomocí 

náležitých distribučních cest. [10] 

Základní funkce distribuce dělíme do tří hlavních skupin: 

 Obchodní – zprostředkovatel zboží nakoupí do svého vlastnictví a potom je prodává, 

avšak musí akceptovat riziko možností, že se zboží neprodá. 

 Logistická – funkce související se skladováním, dohotovením produktů, s dopravou. 

 Podpůrná – napomáhá s prodejem produktů, zjednodušuje pohyb produktu, má vliv 

na zákazníky.[33] 

Použití distribučních cest nám přináší přínosy, jako je usnadnění, zjednodušení 

obchodního postupu a účinné přínosy styků na trhu. [15] 

Typy distribuce  

Duální distribuce – distributor používá různé distribuční kanály k tomu, aby obsloužil různé 

trhy. Obvykle nevytváří na průmyslových trzích horizontální konkurenci. 

Multidistribuce – výrobce si vybere více než jednoho distributora na stejném trhu, vzniká 

horizontální konkurence. Distributoři si navzájem konkurují u zákazníků 

 

Distribuční cesta 

Definice distribuční cesty – soubor marketingových organizací (výrobce, zprostředkovatel, 

prostředník), které zajišťují transakce mezi výrobcem a konečným uživatelem. [23] 

 

„Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor všech činností jednotlivců a firem, kteří     

se účastní procesu transferu produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby 

nebo užití.“          Miroslav Foret [7] 

Distribuční cesta je vytvořena třemi činiteli, kterými jsou: 

 výrobci; 

 distributoři; 

 podporující společnosti. [5] 

  



20 
 

Rozlišujeme dva druhy distribučních cest: 

1. Přímé distribuční cesty – výrobce prodává svůj produkt přímo konečnému spotřebiteli. 

2. Nepřímé distribuční cesty – mezi výrobce a kupující vstupuje jeden, eventuálně více 

mezičlánků.[16] 

Nepřímé cesty dělíme na: 

a) jednoúrovňové – jsou složeny z výrobce, zprostředkovatele a konečného uživatele; 

b) dvouúrovňové – zahrnují výrobce, dva zprostředkovatele a konečného uživatele; 

c) tří a víceúrovňové – obsahují navíc i další mezičlánky, jež můžou být například 

velkoobchody, sklady, agenti, viz Obrázek 4.[29] 

 

Přímá (krátká) cesta     Nepřímá cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 – Typy distribučních kanálů[25] 

 

Zástupce výrobce – je nezávislý prostředník, zatímco obchodník je zaměstnanec výrobce. 

Prostředník – stává se majitelem zboží nebo produktu. 

Zprostředkovatel – výrobky nebo zboží nejsou jeho majetkem. Pouze zprostředkovává 

obchod a pracuje na provizi. [23] 

  

Výrobce 

 

 

 

   

Zprostředkovatel 

 

 

 

   

Prostředník 

 

 

 

   

Průmyslový zákazník 

Výrobce 

 

 

 

   

Průmyslový zákazník 
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Volba distribučních cest 

Rozhodování o volbě cesty začíná sběrem informací a stanovením cílů, kterých má být 

dosaženo. Je významné vycházet: 

 z cílů, strategie a zdrojů podniku; 

 z nákupního chování kupujících; 

 z konkurenčních cest distribuce; 

 z chování a záměrů distribučních zprostředkovatelů. [7] 

 

Činnost distribučních cest 

Chod zboží od výrobců ke konečnému uživateli nám zabezpečuje marketingová cesta. 

Zásadní funkce nám zabezpečují příslušníci marketingových cest, kteří se podílejí na těchto 

marketingových pohybech: 

Informace 

Jedná se o sběr, šíření a zkoumání informací o činitelích v marketingovém prostředí, kterými 

jsou eventuální a běžní zákazníci a konkurenti. 

Propagace 

Informace o nabídkách, které mají nalákat kupující. 

Jednání 

Úsilí o dosažení dohody o ceně, podmínkách dodávky, aby mohl být prodej 

uskutečněn.[13; 29] 

Objednávání 

Zpětná komunikace, jak pořídit zboží od výrobců. 

Financování 

Získávání a rozčlenění finančních prostředků nutných pro financování produktů. 

Přebírání rizika 

Převzetí všech rizik spojených s pohybem zboží a služeb. 

Fyzické vlastnictví 

Obsahuje případné skladování. 

Platby 

Placení kupujícího prodejcům prostřednictvím bank. 

Vlastnictví 

Reálné přemístění do vlastnictví z jedné osoby na druhou.[16; 29] 
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3.4 Propagace 

„Úlohou nástrojů marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její produkci, 

udržení stávajících zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a získání zákazníků 

nových“ 

Miroslav Foret [5] 

 

V marketingovém přístupu nejde jenom o produkci produktu, nýbrž také o to, aby byl 

s produktem vhodně seznámen zákazník. Celý přístup je založen na stálé komunikaci            

se zákazníkem. V marketingu se neustále mluví o marketingové komunikaci, za kterou bývá 

běžně považován komunikační mix.[3] 

 

Komunikační mix vychází z pěti zásadních prvků: 

 reklama (Advertising); 

 osobní prodej (Personalselling); 

 podpora prodeje (Sales promotion); 

 práce s veřejností (Public relations); 

 přímý marketing (Direct marketing). [4] 

 

1. Reklama 

Výraz reklama patrně vzniklo z latinského reklamare – opět křičet. 

Reklama je definována dle Philipa Kotlera jako: „jakákoliv placená forma neosobní 

prezentace a propagace myšlenek zboží nebo služeb identifikovaného sponzora.“ [16] 

Definice reklamy akceptována Parlamentem České republiky v roce 1995 říká, že: „reklamou 

se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek 

prostřednictvím komunikačních médií.“ [28] 

Reklama je  nejvýznamnější a nejpoužívanější prvek marketingové komunikace. Jedná 

se výhradně o jednosměrnou komunikaci, jež může být velmi nákladná. Z marketingového 

hlediska nám umožňuje prezentovat produkty v pozoruhodné podobě s využitím veškerých 

prvků, které zaujmou všechny smysly člověka. [13] 

  



23 
 

Hlavní cíle reklamy lze definovat jako: 

 informativní – informuje veřejnost o současném produktu a jeho vlastnostech; 

 přesvědčovací – usiluje zaujmout zákazníka tak, aby si pořídil právě náš produkt (push 

– strategie); 

 připomínací – zachovává v podvědomí zákazníků náš produkt a značku před počátkem 

nové sezóny.[4] 

Základními druhy reklamy jsou například inzerce v tisku, televizní reklamy, venkovní 

reklamy, reklamy v kinech, rozhlasové reklamy a audiovizuální snímky.[15] 

 

2. Osobní prodej 

„Je představován přímou komunikací a pěstováním osobního vztahu buď mezi dvěma nebo 

několika osobami s cílem prodat výrobek nebo poskytnout službu a zároveň vytvářet 

dlouhodobě pozitivní vztah, který by přispíval k vytváření žádoucího image firmy i výrobku“ 

 

Jana Boučková [1] 

 

Osobní prodej patří k nejúčinnějším prvkům komunikace marketingového mixu 

využívající znalost verbální i neverbální komunikace.  

Předměty osobního prodeje mohou být: obchodní jednání, prodej obchodními zástupci 

a prodej v maloobchodní síti. [29] 

 

3. Podpora prodeje 

Dle Philipa Kotlera je podpora prodeje definována jako „krátkodobé pobídky, které 

mají povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby“ [16] 

Záměrem podpory prodeje je zvýšit rozsah prodeje a vzbudit u zákazníka zájem          

o námi nabízený produkt nebo službu. Zaměřuje se jednak na zákazníka, jednak na obchodní 

instituce a na samotný obchodní personál. A snaží se je motivovat k okamžitému nákupu. [28] 
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Hlavními nejpoužívanějšími prostředky podpory prodeje jsou: 

 vzorky produktu na vyzkoušení nebo ochutnání – nabídky vzorků zdarma            

anebo za maximálně sníženou cenu; 

 kupony – umožňují uživatelům při koupi u prodejce získat zřetelnou úsporu           

nebo náhradu; 

 prémie – produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu, který je elementem jistých 

produktů; 

 odměny za věrnost – dávají se za pravidelné využívání produktů (obvykle 

v hotovosti); 

 soutěže a výherní loterie – kdokoli, kdo splní vymezené předpoklady výhry před 

soutěží, může vyhrát hotovost, zboží nebo výlet prostřednictvím štěstí                    

nebo s vynaložením vlastní snahy; 

 veletrhy, prezentace a výstavy – umožňují představit, eventuálně i prodat nové 

produkty zákazníkům; 

 rabaty – jedná se o slevu z prodejní ceny, kterou kupující dostane okamžitě při nákupu 

nebo dodatečně až po předložení dokladu o nákupu. [4;6] 

 

4. Práce s veřejností 

Public relations definujeme jako: 

„Budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky získávání příznivé publicity, 

budování dobrého „image firmy“ a řešení a odvrácení nepříznivých fám, pověstí a událostí. 

Mezi hlavní nástroje PR patří vztahy s tiskem, publicita produktu, firemní komunikace, 

lobování a poradenství“ 

Philip Kotler [16] 

 

Zásadním záměrem public relations je udržení čestných poměrů mezi podnikem          

a veškerými účastníky trhu, kterými jsou dodavatelé, zákazníci, konkurenti, veřejnost             

a distributoři. Tyto poměry mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů. 

Styk s veřejností probíhá ve vnitřním (interní – vztahy se zaměstnanci) a vnějším 

(externí – vztahy s okolím podniku) prostředí podniku. [7] 
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Public relations má na komunikaci značnou zásluhu, protože dokáže veřejnost naladit 

na pozitivní akceptování reklamy. Z tohoto důvodu by každá informace k publikování měla 

dodržovat pravidlo 5W: 

 Kdo (who) – ten, kdo oznamuje; 

 Co (what) – co oznamuje, co přichystal; 

 Kde (where) – určení konkrétního místa, kde se odehrála nebo připravuje událost; 

 Kdy (when) – konkrétní uvedení doby (hodiny a dne); 

 Proč (why) – povaha události, co je její záměr a význam. [4] 

 

5. Přímý marketing 

„Direct marketing představuje interaktivní komunikační systém, který využívá jedno nebo více 

komunikačních médií k vyvolání efektivní reakce v libovolné lokalitě, na každém trhu, 

v každém místě. Zákazník v tomto případě již na trh nemusí chodit, neboť naopak nabídka 

přichází za ním – do jeho domu, na jeho pracoviště.“ 

Miroslav Foret[5] 

 

Do direct marketingu zařazujeme například katalogy, prospekty, časopisy pro 

zákazníky, telefonní seznamy, telemarketing, direct maily, nákupy pomocí počítačů, tiskový 

nebo rozhlasový marketing, e – mailová komunikace a adresné oslovení určitých zákazníků. 

[28] 
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4. Marketingový mix průmyslového a spotřebního trhu 

Marketingový mix na průmyslovém trhu je obdobný jako marketingový mix              

na spotřebním trhu, avšak se odlišuje v důležitosti jednotlivých nástrojů. 

 

4.1 Produkt na průmyslovém trhu 

Na průmyslovém trhu se výběr vhodného produktu odvíjí velkou mírou od poptávky 

po finálním produktu. Dle Kincla by si měl podnik položit při výběru produktu tři otázky: 

 Je zájem o můj produkt na průmyslovém trhu? 

 Jaký je současný zájem o finální produkt vyráběný z mého produktu? 

 Jaký je trend v rozvoji poptávky po finálním produktu, jak se bude rozvíjet? 

 

Na průmyslových trzích závisí vlastnosti produktu do velké míry na tom,                 

kdo je zákazníkem. Jelikož na průmyslovém trhu může být zákazníkem stát, průmysl, 

eventuálně jiný podnik, některé vlastnosti produktu, které byly významné pro spotřebitele, 

nebudou na průmyslovém trhu představovat velký význam. Například obal, značka nebo styl 

nejsou pro podnik významné tak, jako záruka, jakost, instalace, dodací podmínky a dodatečné 

služby. Průmyslové produkty jsou určeny pro další produktivitu anebo pro další podnikatelské 

aktivity. [11; 13] 

Ačkoliv na průmyslových trzích jsou významnější odlišné charakteristiky produktu 

než na spotřebním trhu, i na průmyslových trzích platí, že „život výrobku je vyjádřen 

schematicky v jeho cyklu, který se mění podle výrobku nebo oblasti činnosti, ale jeho 

jednotlivé fáze se opakují bez ohledu na jejich trvání.“ [3] 

 

4.2 Cena na průmyslovém trhu 

Cena na průmyslovém trhu se určuje, podle toho, kdo je zákazníkem a na jakém 

tržním segmentu se podnik pohybuje. V některých případech je cena nepřímo úměrnou funkcí 

poptávky, a proto je stanovena trhem (trh komodit).  

Jinou okolností je, jestliže zákazníkem je státní instituce nebo jsou předmětem koupě a 

prodeje produkty průmyslového charakteru. [11] 

Vnímaní ceny zákazníkem 

 hodnota ceny pro zákazníka; 

 význam užití pro zákazníka; 

 dodatečné náklady nákupu. [25]  
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Cena bude významnější 

 produkt bude poskytován poprvé; 

 konkurenti snižují ceny (a usilují o získání zákazníků společnosti); 

 společnost dodává vládě nebo neziskové organizaci, která je nákladově orientovaná. 

[25] 

Cena bude méně významná 

 produkt je nakupován pravidelně; 

 náklady na nákup produktu jsou nepodstatné vzhledem k rozpočtu zákazníka; 

 prodávající má pověst dodavatele výborné jakosti. [25] 

Druhy cen na průmyslových trzích 

 katalogové ceny; 

 smluvní ceny; 

 konkursní ceny. [23] 

Katalogové ceny  

 standardizované produkty; 

 distribuce – zvýhodnění volných listů v katalogů; 

 ceny bez diskontu; 

 ceny bez DPH. [23] 

Smluvní ceny 

 tvorba smluvní ceny je definována jako snaha realizovaná dvěma nebo více stranami 

pro uskutečnění transakce prostřednictvím vyjednávání; 

 cena je kompromisem mezi ideální cenou pro nakupujícího a ideální cenou              

pro prodávajícího. [25] 

Konkursní ceny 

 cena určená dodavatelem v rámci výběrového řízení vychází z kalkulace nákladů        

a odhadnutí konkurenčních cen; 

 jsou zřejmé až v době otevření zapečetěných obálek jednotlivých dodavatelů; 

 slučují v sobě nákladovou cenu a cenu orientovanou na zákazníka. [25] 
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Cenové slevy na průmyslových trzích 

 množstevní slevy: 

 kumulativní – sleva při větším nákupu poskytovaná až na konci období, bere 

do uvážení objem, který byl nakoupen za kontrolované období; 

 nekumulativní – sleva při větším nákupu poskytovaná rovnou při nákupu; 

 hotovostní slevy: 

 sleva za placení v hotovosti. [25] 

4.3  Distribuce na průmyslovém trhu 

Distribuce je velmi podstatná na průmyslových trzích. Distribuci má ve velké míře     

v rukou prvovýrobce. Způsob distribuce záleží zejména na charakteru prodávaného zboží. 

[11] 

 

Distributoři můžou na průmyslových trzích obecně poskytovat svým zákazníkům tyto služby: 

 rychle dodávky; 

 sortiment podle segmentů; 

 informace o produkcích; 

 úvěr; 

 podpora při nákupním rozhodování; 

 předvídají zákazníkovy požadavky. [25] 

 

Na průmyslovém trhu se převážně používá přímá (krátká) distribuční cesta: 

 přímá (krátká) distribuční cesta 

 v nejkratším distribučním kanále jednají zaměstnanci výrobce individuálně, 

eventuálně telefonicky nebo písemně s konečnými uživateli, 

 v ostatních situacích má výrobce vytvořenou individuální prodejní síť, 

 v obou situacích je výrobce zodpovědný za všechny funkce (udržování zásob, 

dodávky zboží, podpora prodeje, poskytování informací zákazníkům, obchodní 

úvěr), které jsou potřeba pro uspokojení požadavků zákazníka, 

 výrobce tak sice sleduje prodejní hladinu cen, poskytování servisu, 

dosažitelnost produktů a kvalitu vztahu se zákazníkem, avšak musí investovat 

do skladovacích míst, udržování zásob a výdajů na mzdy, tyto peněžní 

prostředky by mohl účelně vydat do základní činnosti, kterou je produkce. [25] 
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Distribuce na průmyslových trzích má distribuční řetězec kratší a ve většině případů        

je distribuce přímá nebo prochází výhradně jednou úrovni. Je očekávané konstatovat,    

že„čím má zboží průmyslovější charakter, tím kratší je cesta od výrobce ke spotřebiteli ". [11] 

 

4.4  Propagace na průmyslovém trhu 

Propagace na průmyslovém trhu je stejně významná jako komunikace na spotřebním 

trhu. I zde platí, že navzdory schopností podniku uspokojit potřeby účastníků trhu, může být 

celé jeho úsilí zbytečné, pokud se nikdo o těchto schopnostech nedozví.  

4.4.1 Průmyslová reklama 

Je jednostrannou komunikací v tom významu, že zákazník může jinak reagovat         

na reklamu odesláním kuponu nebo zavoláním na bezplatnou linku, avšak zadavatel nemůže 

změnit reklamní sdělení jako následek zpětné vazby. [25] 

Nástroje: 

 volba reklamních medií; 

 optimální frekvence a rozsah nasazení; 

 optimální načasování reklamy; 

 zaměření na cílové publikum. [25] 

Reklamní media: 

 Elektronická media (internet, rozhlas); 

 Rozhlas – lokální charakter, small business; 

 Internet – PR, aktuální nabídka produktů; 

 Adresáře (zlaté stránky, CD ROM); 

 Odborné tiskoviny.[20] 

Účinnost business reklamy 

 použití vědeckých důkazů s využitím expertů a podniků s dobrým jménem 

(goodwillem); 

 demonstrace produktů s možností porovnání;  

 užitečné produktové informace, jednoduchý layout (způsob grafického provedení 

reklamy); 

 přítomnost identifikačních atributů (název a kontaktní údaje společnosti, logo). [25] 
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4.4.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje kompromis mezi hromadnou komunikací a osobním 

prodejem, krátkodobé koncentrované působení podpory prodeje a kombinaci s ostatními 

prvky marketingového mixu.Prostředky podpory prodeje jsou[4]: 

Direct mail 

 zasílání informace o nabídce podniku na předem zvolené adresy a k důležitým 

adresátům; 

 záměr – vzbudit zájem o více informací – počátek účinnosti; 

 vytvoření databáze adres – snížení nákladů, zvýšení efektivnosti; 

 obsah sdělení – přehledné, stručné, doplňky. [4] 

Telemarketing 

 elektronická komunikace se současnými nebo případnými zákazníky; 

 záměr– vytvořit anebo zesílit vztah, zavádění nových produktů; 

 prostředky 

 bezplatné telefonní číslo; 

 databázový marketing; 

 EDI elektronická změna informací. [23] 

Katalogy 

 technické upřesnění – fyzické charakteristiky, výkonová úroveň; 

 nákladní nástroj – předvýběr pomocí direct mailu a inzertních karet; 

 bez cenových zpráv. [25] 

Veletrhy a výstavy 

 časově vymezená prezentace produktu a služeb na veletržním působišti, na kterém se 

účastní více dodavatelů. [23] 
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4.4.3 Public relations 

Public relations je plánovaná a trvalá snaha vytvářet a udržet si dobré jméno podniku 

(goodwill) a tvořit vzájemné pochopení mezi podnikem a jeho veřejností pro účely dosažení 

určitých cílů.  

Nástroje public relations 

 lobování; 

 tiskové konference; 

 poskytování tiskových zpráv; 

 prezentační akce; 

 vystoupení na odborných akcích. [23] 

4.5 Produkt na spotřebním trhu 

Je cokoliv, co se může nabídnout na trhu na uspokojení potřeb. Aby se mohlo dobře 

prodávat, je třeba disponovat dobrým produktem, tj. produkt maximálně přizpůsobit potřebám 

spotřebitelů. [9] 

Spotřební produkty si zákazníci pořizují pro svou vlastní spotřebu. Marketéři              

je obvykle člení na: 

 rychloobrátkové–jsou produkty denní spotřeby, které koneční uživatelé často 

nakupují pravidelně a bez velkého přemýšlení nebo porovnávání. Kvůli pořízení 

produktu nejsou spotřebitelé ochotni vynaložit velké úsilí. Cena rychloobrátkových 

produktů je většinou nízká a marketéři je umísťují do největšího počtu lokalit,         

aby je měli spotřebitelé snadno dostupné; 

 produkty dlouhodobé spotřeby – při výběru a pořízení produktu spotřebitelé 

porovnávají jakost, styl, cenu i dobu životnosti produktu, stráví více času 

shromažďováním informací a srovnáváním různých produktů. Produkty dlouhodobé 

spotřeby jsou většinou k dispozici v menší kvantitě prodejen než rychloobrátkové. 

Budoucím spotřebitelům se ale dostává v průběhu rozhodování nebo nákupu podstatně 

vyšší péče; 

 speciální produkty – představují značkové produkty anebo produkty s mimořádnými 

parametry. Kvůli pořízení speciálních produktů jsou spotřebitele ochotni vynaložit 

značné úsilí. Například: vybrané značky, druhy automobilů, fotoaparáty.Spotřebitelé 

jsou ochotní se podrobit dlouhé cestě, aby si je mohli pořídit. Zákazníci běžně 

speciální produkty neporovnávají. Čas věnují tomu, aby vyhledali prodejní místo,   

kde si mohou požadovaný speciální produkt zakoupit. [12;13] 
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4.6  Cena na spotřebním trhu 

Spotřebitelé jsou ochotní zaplatit, jestliže jsou ceny nabízených produktů přiměřené 

spotřebitelské hodnotě. Velmi vysoké ceny spotřebitele odradí (začnou kupovat produkty 

konkurenčních podniků). [11] 

Druhy cen 

 psychologická – typ cenotvorby, který se zabývá psychologickou stránkou                  

a ne jen ekonomickými činiteli. Stanovená cena svědčí o produktu; 

 referenční – ceny, které si spotřebitelé pamatují a s kterými srovnávají ostatní 

produkty; 

 propagační – dočasné ceny produktů stanovené pod běžnou cenou, někdy       

dokonce i pod úrovní nákladů s cílem krátkodobě zvýšit objem prodeje; 

 podle produktů – odlišné modely stejného produktu mohou mít různé ceny,         

které se neřídí rozdílnými náklady. [16] 

 

Slevy a náhrady 

 Sleva za včasnou platbu – snížená cena pro spotřebitele, kteří platí včas; 

 Množstevní sleva – snížená cena pro spotřebitele, kteří nakoupí velký objem; 

 Množstevní příplatek– přirážka, kterou zaplatí spotřebitel, který pořídí větší 

množství produktu; 

 Sezonní sleva – snížená cena pro spotřebitele, kteří nakupují produkty mimo sezonu; 

 Sleva při koupi na protiúčet – snížení ceny při poskytnutí použitého produktu         

na protiúčet; 

 Propagační sleva – platba nebo snížení ceny pro dealery výměnou za jejich účast 

v reklamě anebo v programech na podporu prodeje. [16] 

 

Spotřební vnímání ceny a hodnoty 

V konečném důsledku o správnosti ceny rozhodne spotřebitel. Když podnik stanovuje 

ceny, musí uvažovat o spotřebitelově vnímaní ceny, protože toto vnímání ovlivňuje nákupní 

rozhodnutí spotřebitele. 

Při nákupu produktu spotřebitelé vyměňují nějakou hodnotu, aby dostali jinou 

hodnotu. Účinné, zákaznicky orientované určování cen, zahrnuje pochopení, jakou hodnotu 

přiznávají užitků, kterou získají z produktu, a také stanovení ceny, která odpovídá této 

hodnotě. [12] 
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Změna ceny 

Pro prodejce existuje celá řada důvodů, aby cenu produktu podle potřeby měnili, Mezi 

hlavní příčiny zvýšení nebo snížení ceny patří: 

 chování konkurence – metoda orientovaná na konkurenci, pokud konkurence sníží 

(zvýší) cenu svých produktu, reaguje podnik podobným způsobem; 

 snížení ceny produktů z důvodu snížení tržního podílu podniku – cena reprezentuje 

určitou jakost produktu, její pokles nemusí vždy vést k žádoucí reakci spotřebitelů; 

 snížení ceny produktu z důvodu nevyužití výrobní kapacity – zvýšení produkce a 

odbytu povede v důsledku existence fixních nákladů ke snížení ceny za jednotku 

produkce a míra zisku i při nižší ceně se nemusí snížit; 

 zvýšení nákladů, je další příčinou ke zvýšení ceny, dochází k ní především tehdy, 

pokud podnik uplatňuje nákladově orientovanou metodu stanovení ceny.[26] 

4.7 Distribuce na spotřebním trhu 

Zabezpečuje prostorový aspekt přiblížením produktu anebo služby ke spotřebovatelům 

s cílem zvýšit okolnosti k nákupu (vytvořit je lehce dostupným). [12] 

Distribuční cesty a jejích uspořádání 

Distribuční cesty vytvářejí spojení mezi výrobcem a spotřebitelem. Její uspořádání 

musí zajistit: 

 umístění produktu nebo služby v místě a čase, které určí zákazník; 

 vytvoření jistých podnikových distribučních možností; 

 vše s odpovídajícími vynaloženými náklady. [1] 

  



34 
 

Distribuční nepřímý (dlouhý) kanál, který obsahuje dva a více mezičlánky                  

je charakteristický především pro spotřební trhy.Jedná se o nejdelší cestu mezi výrobcem       

a konečným uživatelem. Jedná se převážně o tříúrovňovou distribuční cestu. Používá            

se zejména pro koordinaci dodávek mezi jednotlivými stupni (velkoobchodem                        

a maloobchodem).[1] 

 nepřímý (dlouhý) kanál 

 mezi výrobce a konečného uživatele vstupují distributoři, kteří za poskytnutou 

obchodní marži výrobce mají za úkol buď fyzicky distribuovat produkt ke 

konečnému uživateli (prostředníci), nebo zprostředkovat distribuci 

(zprostředkovatelé). [25] 

 

Charakteristika ideálního výrobce z pohledu prostředníků:  

 dodává včas, ve sjednané kvantitě, ceně, jakosti, balení a designu; 

 motivuje poptávku po výrobcích účelnou reklamou; 

 používá prvky podpory prodeje ve vztahu k prostředníkům; 

 uznává záruční lhůty, poskytuje servis, instalaci a další služby. [2] 

 

Charakteristika ideálního prostředníka z pohledu výrobce:  

 má přístup k cílovému trhu; 

 udržuje ideální stav zásob produktů; 

 uskutečňuje vlastní motivaci, která je v souladu s motivaci výrobce;  

 poskytuje zákazníkům služby na přiměřené úrovni; 

 za dodané produkty platí pravidelně a včas. [2] 

 

Distribuce na spotřebitelském trhu se vyznačuje několika mezičlánky                      

jako na průmyslovém trhu. Než se zboží dostane ke spotřebiteli, mnohdy se musí přemístit   

od výrobce přes velkoobchodníky a maloobchodníky ke konečnému spotřebiteli. [11] 
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4.8 Propagace na spotřebním trhu 

Orientuje se na vytvoření pozitivního image o produktu, propaguje a tvoří kolem 

produktu příznivý psychologický tzv.“halóefekt“ s cílem učinit zboží žádoucím. [11] 

4.8.1 Reklama na spotřebním trhu 

Reklama patří k nejrozšířenějším nástrojům ovlivňování spotřebitele. Je nejviditelnější 

a nejdiskutovanější formou komunikace na spotřebním trhu. [12] 

 

Prostředky reklamy: 

 inzerát – je to jeden z nejpoužívanějších prostředků. Je to oznámení v tisku, spojené 

často s ilustrací. Má velkou přesvědčovací schopnost a denně se s ním zákaznici 

setkají v tisku; 

 leták – účelem letáku je informovat spotřebitele o propagovaném produktu.               

Je to jednostranná tiskovina; 

 prospekt – obsahuje více informací jako leták. Může mít jeden nebo více listů           

se zobrazením produktu. Posílá se jen skutečným zájemcům. Informace musí být 

uspořádané tak, aby se v nich zákazník dobře orientoval; 

 televizní reklama – nabízí možnost působení obrazem, zvukem a pohybem.             

Při rozhodování se bere v úvahu nabízený produkt a náklady zakoupení času             

na vícenásobné odvysíláni šotu; 

 rozhlasová reklama – okruh působení není omezen, oslovuje spotřebitele doma          

i v práci. Nevýhodou je vnímání pouze sluchem, proto se klade důraz na dobrý text, 

zvukové efekty a hudební zabarvení. [12; 27] 

4.8.2 Podpora prodeje 

Hlavním pojmem tohoto marketingového komunikačního prvku je soustavné budování 

dobrého jména podniku (goodwill). [27] 

Zaměření na konečného spotřebitele 

Podporu prodeje orientovanou na konečného spotřebitele vytváří skupina prvků, které 

využívají snahu spotřebitele získat při koupi určitou výhodu, například slevu, větší počet 

produktů za stejnou cenu apod. Patří sem: 

 kupony – nabízejí určitou slevu z ceny a působí zejména tehdy, je – li cena hlavním 

podnětem kupního chování;  
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 vzorky produktů – uplatňují se především u nových produktů, které ještě spotřebitel 

nezná. Jejich cílem je stimulovat vyzkoušení produktu a zvýšení prodeje. Je to velmi 

účinný, avšak jeden z nejnákladnějších způsobů podpory prodeje; 

 rabaty – spotřebitel získává určitou částku, která částečně uhrazuje cenu produktu, 

ovšem až na základě důkazu o jeho pořízení; 

 prémie – je produkt, který spotřebitel získá zdarma, anebo za minimální cenu,       

jako odměnu za pořízení jiného konkrétního produktu. [1] 

4.8.3 Public relations 

Prvky pro vytváření public relations jsou efektivní – nové příběhy, zajímavé články    

a události se zdají zákazníkům mnohem věrohodnější než reklamy.V rámci public relations 

podnik dokáže oslovit mnoho perspektivních zákazníků, na které reklamy anebo prodejně 

zaměřená komunikace nepůsobí.[27] 

Hlavní nástroje Public Relations: 

 tiskové zprávy a agenturní činnosti – tvorba a umístění informačních materiálů 

v tisku s cílem upoutat pozornost na produkt; 

 publicita produktu – získávání pozornosti médií věnované danému produktu; 

 lobbování – budování a udržování vztahů se zákonodárci a vládními úředníky s cílem 

ovlivnit legislativu a regulaci v odvětví; 

 vztahy k investorům – udržování dobrých vztahů s akcionáři a dalšími finančními 

subjekty; 

 pomoc sponzorů – vztahy se sponzory anebo se členy neziskového sektoru s cílem 

získat nebo poskytnout finanční nebo dobrovolnickou výpomoc.[13] 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat marketingové přístupy průmyslových         

a spotřebních trhů. Důraz byl kladen na identifikování jednotlivých marketingových přístupů 

a jak tyto přístupy samotné podniky na jednotlivých trzích používají. 

 

Produktem rozumíme vše, co může podnik na trhu nabídnout. Na spotřebním trhu      

se nacházejí produkty, které slouží ke spotřebě a můžou uspokojit určité přání anebo potřebu 

zákazníka. Ty se na spotřebním trhu prodávají konečným spotřebitelům a neslouží k dalšímu 

zpracování. Můžeme zde zařadit například dopravní prostředky, elektrospotřebiče anebo 

topná zařízení.  

Produkty na průmyslovém trhu jsou určeny zákazníkům pro další výrobu             

anebo pro podnikatelské účely. Zde tedy můžeme zařadit metalurgický materiál v podobě 

vsázky, koksu a železné rudy a dále pak plechy, výpalky anebo profily, se kterými dále 

pracují např. válcovny. 

Zákaznicí budou u průmyslového produktu klást větší důraz na jakost, záruku              

a montáž než na obal, značku a styl, které jsou většinou rozhodující pro zákazníky na 

spotřebním trhu. 

 

Cena se odvíjí od hospodářské situace podniku. Každý, kdo chce nabízet produkt 

k prodeji, je povinen určit jeho cenu a vyšší cena mnohdy značí vyšší jakost.  Tak je tomu    

na průmyslovém i na spotřebním trhu.  

Na průmyslovém trhu se určuje cena pomocí dohody mezi prodávajícím a kupujícím, 

při které dochází ke kompromisu obou obchodních stran. Na průmyslovém trhu                     

se také nachází konkurzní cena, při které se kupující prostřednictvím konkurzu může 

rozhodnout, od kterého prodejce si produkt pořídí. Pro kupujícího je to nejvýhodnější metoda 

pořízení, protože si jej pořídí za nejnižší cenu, jelikož prodejce je donucen cenu snížit,        

aby se zákazník nerozhodl pro konkurenční nabídku. 

Na spotřebním trhu je výše ceny předem stanovena a kupující nemá možnost s cenou 

nijak hýbat. Prodávající na spotřebním trhu určují cenu tak, aby byl zákazník spokojen, 

nepřecházel ke konkurenci a podnik zároveň dosahoval zisku. 
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Distribuce na spotřebních trzích jsou v řadě případů delší a komplikovanější            

než distribuce na průmyslových trzích. Na průmyslovém trhu se používají krátké (přímé) 

distribuční cesty, což znamená, že do prodejního procesu produktu na průmyslovém trhu 

nejsou zařazovány další mezičlánky, a když už je potřeba mezičlánek použít, podnik se obrací 

na průmyslového distributora anebo na prodejní pobočku podniku. 

Naopak na spotřebním trhu se používají dlouhé (nepřímé) distribuční cesty,           

které se skládají z jednoho nebo  více mezičlánků, jako jsou zprostředkovatelé, prostředníci, 

agenti, velkoobchody, maloobchody, kteří tak vstupují do prodejního procesu produktů        

na spotřebním trhu. 

Propagace na průmyslovém a na spotřebním trhu se od sebe velmi odlišují, avšak mají 

společný záměr, a to přilákání co nejvyššího počtu potencionálních zákazníků. Proto musí 

obětovat určitý čas na naplánování vhodné propagace aktuálního produktu, aby se dostali     

do povědomí zákazníků, a ti by projevili zájem o jejich produkt.  

Průmyslový trh dává větší důraz na osobní propagaci prostřednictvím veletrhů, výstav, 

telemarketingu, direct mailu a katalogů. Naopak spotřební trh jako podporu prodeje používá 

kupony na určitou slevu z původní ceny, vzorky produktů, rabaty a prémie. 

Jako prostředky reklamy používá spotřební trh inzeráty, prospekty, letáky, televizní    

a rozhlasové reklamy, aby byli zákazníkům tzv. „na očích“. 

Mezi prostředky průmyslové reklamy patří elektronická média v podobě rozhlasu        

a inzerátů, adresářů jako zlaté stránky a CD ROM, a také odborné tiskoviny. 

Public relations patří mezi efektivní prvky propagace. Jak na spotřebním trhu,          

tak na průmyslovém trhu se snaží vytvářet dobré jméno produktu. 

Mezi nástroje public relations na průmyslovém trhu patří tiskové konference, 

prezentační akce anebo vystoupení na odborných akcích. Spotřební trh řádí mezi své nástroje 

public relations pomoc sponzorů, vztahy k investorům, tiskové zprávy a agenturní činnosti. 

Mezi společný nástroj public relations spotřebního a průmyslového trhu patří 

lobbování. 

Každý průmyslový nebo spotřební trh by si měl vážit svých zákazníků a neustále       

se snažit s nimi budovat vzájemně prospěšný vztah. Čím dál více si ovšem podniky               

na rozdílných trzích musí uvědomit nutnost budování takových vztahů, které jsou výhodné 

nejen pro podnik, ale také pro samotného zákazníka, který se k nim proto bude vracet.  
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