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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce na téma „Analýza marketingového mixu“ se zabývá použitím 

základních marketingových nástrojů v oblasti prodeje výrobků a služeb a popisuje prostředí, 

ve kterém se nachází. 
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ABSTRAKT 

This Bachler thesis entitled "Analysis of the marketing mix" deals with the use of basic 

marketing tools in selling products and services and describes the environment in which it is 

located. 
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1. ÚVOD 

Vznik pojmu marketing můžeme datovat do konce druhé poloviny 19. století a do českého 

překladu jej lze přeložit jako trhovectví. Prvopočátek marketingu byl zaznamenán v USA, kdy 

poptávka po zboží převyšovala nabídku, a v této době nebyl problém zboží prodat  

bez reklam za minimální náklady. V tomto období se zabývalo jen výrobními metodami  

a jednalo se o výrobně orientovaný marketing, který trval až do hospodářské krize počátkem 

dvacátého století. V polovině dvacátého stolení se marketing začíná orientovat na prodej 

z důvodu začínajících přebytků výroby nad poptávkou. S postupem modernizace výroby, 

přestal být problém s výrobou, ale začal být problém s prodejem zboží. Výrobci se museli 

začít zajímat o potřeby zákazníků a výrobu zboží začít přizpůsobovat jejich potřebám  

a požadavkům. Nastává doba absolutního marketingu. V této době se začíná rozvíjet 

marketing do více forem. Výrobci začínají investovat do reklam a různých marketingových 

výzkumů. 

Marketing se dá využít ve všech odvětvích, které si jen můžeme představit, lze jej použít pro 

všechny věkové skupiny a dá se s ním pracovat na celém světě. Marketing je pořád tvárný  

a je možno ho ušít na míru podle potřeby zákazníka. Můžeme ho přizpůsobit podle prostředí,  

ve kterém chceme zboží nabízet nebo načasovat podle ročního období, můžeme ho zaměřit 

cíleně na skupiny bohaté, chudé, mladé staré atd.  

Marketing, resp. jeho obsah se neustále vyvíjí, mění se prostředí, v němž firmy operují, 

vyvíjejí se a zdokonalují se marketingové nástroje i metody tvorby marketingových strategií. 

[11] 

Můžeme se zaměřit na smyslové vjemy spotřebitelů a nenápadně je ovlivňovat  

k nakupování a spotřebě.  

Marketingový mix se stává z čehokoliv, co firmy můžou udělat, aby ovlivnili požadavky pro 

své výrobky. [8] 

Dnes už je marketing v podvědomí všech vzdělaných lidí a proto se hledají nové formy,  

jako jsou např. upravené podlahy v obchodech pro příjemný pocit, umělé osvětlení nebo 

příjemná hudba aby navodila příjemný pocit a nakupující se zdržel co nejdéle v obchodě  

a něco koupil. Novým trendem v oblasti udržení zákazníka v příjemném prostředí je i vůně. 

Podle výzkumů se ukládá zboží v regálech tak, aby zaujalo zákazníky. Jednoduše platí 
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přísloví „náš zákazník náš pán“. Požadavkem všech výrobců i prodávajících je spokojenost 

zákazníka nadevše i za cenu zvýšených nákladů. 

Téma analýzy marketingového mixu jsem si vybral, protože je to téma v dnešní době čím dál 

více aktuální. Aniž si to uvědomujeme, tak na nás působí prvky marketingového mixu  

a prostředí ze všech stran. Ať už nabídkou různého zboží, průzkumů, dotazníků, reklam slev  

a soutěží. Bez marketingu dnes nelze začít vyrábět žádné zboží bez toho, abychom měli 

alespoň trochu reálnou šanci získat nového nebo udržet si stálého zákazníka. Marketing  

je věda ovlivňující spotřební chování budoucího zákazníka pomocí splnění jeho představ  

a přání nebo navození potřeby tuto věc nebo službu mít. Je to jeden z důležitých nástrojů, 

kromě jiných, které můžeme využít, kterými dovedeme nalézt mezeru na trhu pro určité 

zboží, stanovit směr společnosti a stanovit postupné a jasné cíle, kterými se může společnost 

ubírat. 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat marketingový mix jako takový,  

včetně specifikace nástrojů marketingového mixu, které se dají využít. 
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2. MARKETING A JEHO VÝZNAM 

Vzhledem k rychle rozvíjejícímu se podnikatelskému prostředí jsou společnosti nuceny 

vyrábět a prodávat výrobky, které zaujmou potencionálního zákazníka, nebudou pro něho 

drahé a vyvolají potřebu tuto věc vlastnit. Ke splnění těchto cílů nám slouží marketing. 

Marketing je komplexní činnost, při které dochází ke směně jednotlivých produktů mezi 

sebou jako protihodnota služeb nebo zboží a nelze ji chápat jako jednostrannou záležitost 

zaměřenou např. na cenu, vzhled nebo prostředí. Musí se spojit všechny faktory dohromady. 

Marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech,  

které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením. [11] 

Je to čistě psychologická záležitost, kterou má každý zákazník zakódovanou sám v sobě  

a pomocí marketingu a dobré reklamy můžeme tuto vlastnost využít ve svůj prospěch  

a k uspokojení našich potřeb nebo potřeb jiných. 

Práce uvádí jako příklad vznik a rozmach společnosti Facebook v posledních letech. Tato 

společnost nevyrábí žádné produkty ani žádný fyzický servis, ale vytváří jen potřebu žít  

ve virtuální společnosti a být s někým sdílen. Dokonale vytváří iluzi nutnosti být členem této 

komunity, a kdo není členem, ten je považován za postmoderního. Členové uvádějí na veřejně 

dostupných stránkách všechny osobní informace a ani si neuvědomí, jak lehce se dají tyto 

informace využít. Různé marketingové společnosti můžou čerpat z těchto stránek inspiraci  

k využití slabých stránek obyvatel a zaměřit se cíleně na tyto produkty. Nebo skomírající 

společnost s dlouholetou tradicí na výrobu kofoly. Po poklesu prodeje cílenou reklamou  

na mládež dosáhla obratu a k záchraně.  

Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hodnoty  

a udržet si stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb a současně vytvářet zisk. [5]  

Marketing v podstatě nabádá k nakupování nepotřebného zboží nebo drahého zboží, ačkoli 

užitek splní i obyčejná levnější věc a pořizovací náklady jsou často vyšší než užitek z daného 

zboží. Toto zboží zvyšuje jen prestiž a zařazení ve společnosti a tím pádem zase jen 

k uspokojení psychických potřeb. Dalším příkladem můžeme uvést lehkou ovlivnitelnost dětí 

na potřebu vlastnit nějakou další hračku nebo žen na potřebu moderního oblečení. Často jsou 

tyto věci nepraktické, nepohodlné, drahé a nepotřebné. Ale jakmile se objevíme  

ve společnosti, tak nám všichni závidí a společensky se posouváme nahoru. 
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Jak uvádí ve své knize Filip Kotler (2002) Marketing podle Kotlera [6] „Vítězit pomocí vyšší 

jakosti“. Zákazníky, kteří si koupili špatné zboží, společnost již příště neosloví a zboží  

si u nich již nekoupí. Otázkou je, co je dnes kvalitní a co je méně kvalitní. Je nutné nabídnout 

něco, co zákazníka osloví, aby si zboží zakoupil. Musí nabídnout například lepší servis, 

nabídnout delší záruku nebo nabídnout doživotní záruku, slevu na další produkt atd. Přitom 

nabídka doživotní záruky je příklad dobrého marketingového tahu, protože málokterý 

zákazník ví, že životnost zakoupeného zboží je u každého výrobku jiná a tudíž se nejedná  

o život kupujícího, ale životnost výrobku.  
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3. DRUHY MARKETINGOVÝCH PROSTŘEDÍ 

Marketingové prostředí je celkové okolí v prostoru a čase, ve kterém se společnost, jejich 

dodavatelé a odběratelé nacházejí (viz Obr. 1). Je to prostor, ve kterém dochází ke směně  

a má různou dynamiku. Stále platí, že co znamená pro jednu společnost pokrok dále,  

tak pro druhou může znamenat zánik.  

 

Obr. 1 Rozdělení prostředí [21] 

3.1. Mikroprostředí 

Marketingové mikroprostředí je takové prostředí, které bezprostředně ovlivňuje společnost 

k uspokojení potřeb a přání zákazníka. Toto prostředí lze z větší části ovlivňovat snadněji. 

Autorka knihy Marketing Marcela Zamazalová a kol. [11] rozděluje mikroprostředí na vnější 

mikroprostředí a vnitřní mikroprostředí.  

Vnitřní mikroprostředí je společnost samotná, do které patří například firemní kultura, 

zaměstnanci, bezpečnost a ochrana zaměstnanců při práci, organizační struktura atd.  

Do vnějšího mikroprostředí můžeme zahrnout například dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

komunikace se zákazníky, veřejnost, konkurenci, distribuční cesty atd. I když se jedná  

o mikroprostředí, tak jej lze ovlivnit jen částečně. 

3.1.1. Společnost 

Společnost se dá přirovnat k organismu, který své vnitřní prostředí neustále přizpůsobuje 

okolnímu prostředí. Čím více se mění okolní prostředí, tím více musí měnit prostředí vnitřní, 
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jinak organismus zahyne. Marketingoví pracovníci proto musí pečovat o cílové trhy,  

ve spolupráci se všemi odděleními společnosti. 

3.1.2. Dodavatelé a odběratelé 

Dodavatelskoodběratelské vztahy jsou jedním ze základních pilířů společnosti. Na těchto 

základech stojí celý výrobní nebo prodejní proces. Marketéři musí neustále sledovat vývoj  

ve všech segmentech, ať už je to na stranách dodavatelů nebo na stranách odběratelů,  

aby se produkty mohly průběžně přizpůsobovat přáním zákazníků. Vzniklý problém na straně 

dodavatele se tedy může negativně projevit na straně odběratele. Jedná se o změny cenové 

nebo množstevní, které můžou negativně ovlivnit výrobu či následný prodej v konkurenčním 

prostředí. 

3.1.3. Distribuční síť 

Distribuce je posledním nástrojem marketingu, kdy se zajišťuje odbyt výrobku k zákazníkovi. 

Smyslem distribuce je vytváření vhodných distribučních cest, tedy zajištění přesunu zboží  

od výrobce tak, aby zákazník mohl výrobek zakoupit v určitém místě, čase a požadovaném 

množství. [4] 

Jedná se o podnikové aktivity, které jsou orientovány na přechod výkonů z místa vzniku  

na místo prodeje či užití, včetně vlastního prodeje. [2] 

Při distribuci zboží se společnost musí rozhodnout, jakých cest bude využívat pro distribuci. 

Může použít distribuční firmy nebo může provádět přímý prodej přes vlastní prodejny. Dále 

se může rozhodnout, je-li pro ni lepší distribuovat přes velkoobchod, nebo maloobchod. Toto 

vše závisí na strategii, a o jaké zboží se jedná. Jde li o zboží běžné potřeby s velkým počtem 

prodejen, nebo drahé a luxusní zboží s omezeným počtem prodejen. Pro lepší prodej  

a dostupnost zboží je výhodnější využít služeb prostředníků. Výrobce sice ztrácí kontrolu nad 

výrobkem k cílovému spotřebiteli, ale získá tím snížení počtu transakcí z prodeje při větším 

počtu zákazníků (viz Obr. 2). 
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A) Počet kontaktů bez distribuční firmy  B) Počet kontaktů s distribuční firmou 

VxS=3x3=9               V+S=3+3=6 

Obr. 2 Distribuce zboží [6] 

3.1.4. Konkurence 

Základním pravidlem marketingu je, že nestačí uspokojovat jen přání zákazníků, ale výrobce 

nebo prodejce musí nabídnout něco víc, něco lákavého zákazníkovi, aby obstál mezi 

konkurencí. Společnost musí představit a nabídnout své výrobky jinak než konkurence a musí 

se v mysli spotřebitelů jasně vyhranit. Konkurenční výhodu může společnost získat inovacemi 

výrobků, nebo snižováním nákladů, které nesmí zasáhnout kvalitu. 

3.1.5. Zákazníci a odběratelé 

Aby byl marketing efektivní, je důležité porozumět chování spotřebitele ve spojení 

rozhodování s nákupy. Zákazník jako jednotlivec, který zboží spotřebovává, nebo společnosti, 

které můžou být cílovým článkem obchodního řetězce, patří k nejdůležitějším faktorům 

marketingového mikroprostředí. Rozdílné chování budou mít lidé a jinak se budou chovat 

společnosti či stát. 

3.2. Makroprostředí 

Makroprostředí je okolí společnosti, které společnost může ovlivnit jen v málo případech, 

nebo spíše vůbec, protože je tvořeno externími institucemi, geografickou polohou nebo 

politickou situací v dané oblasti podnikání. Z tohoto hlediska lze ovlivnit prostředí buď  

na hranici zákona, nebo v dlouhodobém horizontu. Z podnikatelského hlediska to znamená, 

že se společnosti otvírají nepřeberná množství příležitostí a naopak velká množství rizik,  

se kterýma se musí vypořádat. 

Autorka knihy Marketing Marcela Zamazalová a kol. [11] uvádí ve své knize čtyři základní 

faktory marketingového makroprostředí s označením podle prvních písmen STEP. Sociální, 

technické a technologické, ekonomické, politické a právní. 

Spotřebitel 

Spotřebitel 

 Spotřebitel

. 

 

Výrobce 

Výrobce 

Výrobce Výrobce 

Výrobce 

Výrobce 

Distributor 

Spotřebitel 

 Spotřebitel 

 Spotřebitel 
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Autoři knihy Marketing Philip Kotler, Gary Armstrong [5] uvádějí ve své knize šest 

základních faktorů ovlivňujících makroprostředí společnosti. Demografické prostředí, 

ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické prostředí  

a kulturní prostředí. 

Tato bakalářská práce se bude dále věnovat šesti hlavní faktorům, protože demografické  

a kulturní prostření jsou důležité faktory ovlivňující podnikatelský záměr společnosti 

v oblastech distribuce, kvality a kvalifikace zaměstnanců, klimatických podmínek atd. 

3.2.1. Demografické prostředí 

Demografie studuje reprodukci lidské populace. Z toho vyplývá, že demografické prostředí  

se zabývá obnovou daného obyvatelstva, které tvoří trh. Zohledňuje počet obyvatel na území, 

složení populace s ohledem na muže, ženy, děti. Zabývá se zaměstnaností a různými 

statistickými údaji, které ovlivňují nákupní chování.  

Při dnešní populaci přibližně 7 miliard a ročním přírůstku o 1,2% dle odhadů OSN,  

bude na naší zemi po roce 2025 přes 8 miliard obyvatel. Tyto informace jsou pro marketéry 

velmi důležité při jejich rozhodováních. Zajímají se, kde bude tento přírůstek největší  

a v jakém asi bude složení. [9] 

Růst populace znamená růst lidských potřeb, které je třeba uspokojit, což pro marketingové 

specialisty představuje možnost poptávky po určitém typu zboží. [9] 

Velkou hrozbou je fakt, že ve vyspělých zemích je přírůstek obyvatel jen o 0,6%,  

proti přírůstku obyvatel v zaostalých a chudých zemích o 2%. Přitom je poměr méně 

rozvinutých zemí cca 76% populace. Touto problematikou se zabývají autoři knihy Marketing 

management Kotler a Keller. [7] 

Explozivní populační růst má značné důsledky pro podnikatelskou činnost. Rostoucí populace 

neznamená rostoucí trhy, pokud tyto trhy nemají dostatečnou kupní sílu. [7] 

Tento vývoj můžou ovlivnit vlády jednotlivých států. V minulosti například čínská vláda 

omezila vrůstající populaci tím, že nastavila sankce pro rodiny s více než jedním dítětem. 

Naopak v dnešní situaci, kdy je větší úmrtnost než přírůstek, tak vláda povolila rodinám,  

ve kterých je jeden z rodičů jedináček, dvě děti.   
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3.2.2. Ekonomické prostředí 

Jelikož se státy značně liší v rozdělení příjmů a struktuře, tak se marketéři musí pečlivě 

zajímat o trendy, které ovlivňují kupní sílu ve sledované lokalitě, protože tyto trendy můžou 

mít velký dopad na podnikatelskou činnost. Je velmi důležité, aby spotřebitelé měli chuť 

utrácet, a ještě důležitější je, aby měli co utrácet. V globální ekonomice je to velmi důležitý 

faktor ovlivňující podnikání. 

3.2.3. Sociální prostředí 

V té nejpozorovatelnější podobě se nám kultura jeví jako určitý komplex odlišných chování 

(kultura má tzv. ledovcový efekt; co je viditelné, představuje zhruba 10% celku).  

To co bezprostředně odlišuje jednotlivé kultury, je např. určitý způsob stravování, oblékání, 

bydlení, vyjadřování, komunikace, vyjadřování různých pocitů a duševních stavů. [11] 

Je nutno tvořit marketing s ohledem na možné náboženství v dané oblasti, kde různé symboly 

můžou vyvolat nezájem, opovržení, nebo omezovat prodej ve svátcích, nebo náboženských 

obdobích. V tomto případě je nutné se zaměřit na způsob komunikace. Kultura je utvářena 

prostředím, které se přenáší z generace na generaci, a proto se mění pomaleji.  

3.2.4. Technické a technologické prostředí 

Technologické prostředí je v dnešní době velmi důležitou složkou makroprostředí.  

Tato složka patří k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím. Philip Kotler a Gary Armstrong [5] 

ve své knize vydané v roce 2004 uvádějí, že vědci uvažují také o oblastech patřících spíše  

do říše scifi a uvádějí jako jeden z příkladů 3D televizi. Neuplynulo ani deset let a 3D televize 

se běžně prodávají. To je jasný příklad rychlého technického a technologického vývoje,  

který neustále zrychluje. Ještě počátkem dvacátého století se společnosti různým pokrokům  

a modernizacím bránily, ale koncem století se již musely co nejrychleji přizpůsobovat. Pokud 

se nepřizpůsobily novým trendům a příležitostem, tak zanikly. Lze vidět, že pokrok přináší 

určitou destrukci. Starý výrobek nenahrazuje novější, jak to bývalo dříve, ale mění se celá 

technologie. 

3.2.5. Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí zahrnuje všechny přírodní zdroje, které tvoří vstupy do výrobního procesu  

a vše co tyto vstupy ovlivňují. V minulém století si většina firem neuvědomovala, že zdroje, 

které budou neefektivně vyčerpány, budou v budoucnosti chybět pro další generace. Vlády 

neomezovali těžbu surovin a snažili se jen uspokojovat ekonomické ukazatele, bez ohledu  
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na dopady na prostředí. S postupem času a zvyšováním spotřeby těchto surovin si všichni 

začali uvědomovat, jaký vliv na životní prostředí mají činnosti firem. Vlády, většinou 

ekonomicky a politicky vyspělých států začali redukovat těžbu a vývoz svého nerostného 

bohatství, aby ochránili své prostředí. 

Prozíravé společnosti dnes dělají víc než to, k čemu je nutí vládní nařízení. Vytvářejí 

ekologicky udržitelné strategie a metody s cílem rozvíjet takovou ekonomiku, kterou lze 

v podmínkách naší planety provozovat trvale (strategie trvale udržitelného rozvoje). [5] 

3.2.6. Politické prostředí 

Politické prostředí velkou mírou ovlivňuje makroprostředí a marketingové rozhodování  

vč. strategie společnosti. Toto prostředí ovlivňují orgány státní správy, legislativa a lobistické 

skupiny. Důležitým faktorem je politická situace ve státě, zahraniční a daňová politika. 

Nejsložitější pro společnosti a marketing je, pokud se toto prostředí rychle nebo zásadně nějak 

mění. Stát může začít regulovat nebo omezovat nějaký druh výrobku nebo odvětví, a pokud 

s tím společnost nepočítá, tak může dojít k úpadku. Regulace sice může pomoci domácím 

výrobcům, ale může zapříčinit omezení dalšího vývoje. [12] 
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4. MARKETINGOVÉ NÁSTROJE 

Marketingové nástroje jsou souhrnem či spojením základních marketingových nástrojů,  

které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů. Tento model byl vyvinut 

Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení. 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá,  

aby vzbudila poptávku po produktu (či v případě demarketingu ji snížila).  

Marketingový mix nejprve vznikl ve složení tzv. 4P (PRODUCT, PRICE, PROMOTION, 

PLACE). Označení 4P poprvé použil E.J. McCarthy z Minesota University USA. 

Marketingový mix následně zpopularizoval Philip Kotler, který pracoval s McCarthym  

na stejné univerzitě (Northwestern University). Jak však Kotler zdůrazňuje, marketingovému 

mixu (4P) musí vždy předcházet strategické rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení  

a umístění/pozicování (známé pod zkratkou STP). 

Někteří odborníci dnes již hovoří o 5P, 7P mixu a také se objevují další modely 

marketingových mixů 4C,3V,4A,4S. V principu ale pojednávají o téže věci, jen vždy  

z poněkud odlišného pohledu, nebo s větším upřesněním. 

Marketingový mix 5P je rozšířený o jeden prvek „People“. 

Tato Bakalářská práce se bude dále zabývat modelem 4P (viz Obr. 3). 

Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných: 

1. Cena. 

2. Produkt. 

3. Propagace. 

4. Pozice. 
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Obr. 3 Rozdělení 4P 

 

4.1. Cena 

Tvorba ceny je velmi důležitá z psychologického hlediska, protože na nás působí ihned  

po vstupní informaci, aniž bychom věděli, co výrobek umí a z čeho se skládá. U různých 

výrobků a různých značek si můžeme pohrávat s cenou, protože se jedná o prestiž,  

i když cena neodpovídá užitkové hodnotě. Proto je velmi důležité u spotřebitele asociovat 

představivost možnosti využití zboží dle jeho představ a přání. Cena je protihodnotou zboží 

nebo služby, kterou je zákazník ochoten akceptovat. Dalším faktorem tvorby ceny je kupní 

síla, která ovlivňuje chuť utrácet a v každé oblasti je jiná. 

Rozdílné úrovně konkurence v obchodujících zemích v kombinaci s obchodní pozicí 

představují rozhodující faktorka možnou úroveň tvorby ceny. [14] 

Některé společnosti používají ceny jako nástroj prodeje s cílem přilákat zákazníky,  

nebo vyprázdnit sklady. Tyto ceny jsou schopni snížit až k ceně nákladů, někdy i pod cenu 

nákladů. Tomuto snížení se v odborné literatuře říká „propagační cena“. Problémem těchto 

cen je, pokud se tyto slevy opakují často, nebo trvají dlouhou dobu. Zákazník si na tuto cenu 

zvykne, bere ji jako reálnou a není ochoten přistoupit na tržní cenu. Potom záleží  

  Marketingový 

          mix 

 

 

Cílový trh 

Cena 

Propagace 

Pozice 

Produkt 



 

20 

 

na společnosti, jak dlouho tento stav vydrží v konkurenčním boji. V době recese se tento jev 

opakuje a má za následek krach mnoha společností, které jsou jednostranně orientované,  

nebo zaměřené na jeden výrobek. Jakmile konkurence zkrachuje, nebo přestane vyrábět 

výrobek, tak ostatní ceny stoupnou. Philip Kotler a Gary Armstrong ve své knize uvádí že, 

„Cena jako nástroj podpory prodeje je ekvivalentem heroinu, pokud jde o značku: je velmi 

snadné si na to zvyknout. Jakmile si značka a zákazníci zvyknou na krátkodobé slevy, je těžké 

je zrušit a zaměřit se na opravdové budování značky. Ale pokud budete pokračovat, po tisící 

slevě značka zanikne.“ [5] 

Velký cenový význam mají velcí hráči trhu nebo prestižní značky. Pokud začnou neúměrně 

hýbat cenou jakýmkoliv směrem, tak celý sektor znejistí a spotřebitelé začnou přemýšlet, 

jestli zboží je špatné nebo chce firma opustit trhy a nebude pak zajišťovat servis atd. 

Cena je závislá na zákonech dané země, dovozních clech pro ochranu domácích společností 

nebo dumpingové politice podporující vývoz. Při tvorbě ceny se musí přihlédnout  

k náchylnosti pohybu devizových kurzů, výši inflačních tlaků, či politické situaci.  

4.2. Produkt 

Výrobek patří k jedné z nejdůležitějších částí marketingových nástrojů a je základním 

kamenem marketingové politiky. Výrobek je jakýkoliv statek, byť hmotný nebo nehmotný, 

který zaujme na trhu, upoutá pozornost, nebo splní potřebu. Philip Kotler a Gary Armsrong 

[5] ve své knize považují výrobky jako hmotné i nehmotné produkty určené ke směně. Gustav 

Tomek a Věra Vávrová [2] ve své knize přiřazují výrobku určité vlastnosti, ale uvádí, že další 

odvozené rysy mu připisuje zákazník sám. 

Podstatnou částí tvorby nového výrobku je tvůrčí hledání a uplatnění nových idejí, k čemuž  

se využívá řady metod a technik. [2]  

Jan Kincl a kol. [4] přirovnávají výrobku pozici v marketingovém mixu, jako těsto na koláč, 

které jen při vyváženém poměru s ostatními složkami může zajistit úspěch. 

Kotler původně dělil výrobkovou politiku na tři vrstvy. Jednotlivé vrstvy určují to,  

co si zákazník kupuje. U novějšího vydání rozšiřuje na pět vrstev produktu. 

4.3. Propagace 

Principem propagace je komunikovat zákazníkovi výhody nabízeného produktu a přimět 

zákazníka k jeho koupi. Je to vztah mezi vysílanou zprávou o produktu a příjmem této zprávy 
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u spotřebitelů. Příjem na opačné straně musí působit pozitivně na většinu spotřebitelů.  

Propagace je mix různých jednosměrných nebo oboustranných komunikací. Mix by měl být 

sestaven na míru dle potřeb firem. Mix by měl být stabilní a měl by se přizpůsobovat vývoji 

okolí. Každá společnost se musí rozhodnout podle vlastní strategie, o jakou propagaci 

produktu se bude snažit. Jedná-li se o malou společnost a bude se ucházet jen o malou část 

zákazníků v místě výroby, nebo jedná-li se o velkou společnost se zájmen dobýt celostátní trh, 

nebo expanzi do zahraničí. Mezi nejznámější formy patří reklama, podpora prodeje, 

komunikace se zákazníky. 

4.3.1. Reklama 

Jedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí tisku, rádia, televize nebo internetu. Reklama 

předkládá důvod k nákupu produktu nebo služby (viz Obr. 4) 

Za starých časů byly jedinými možnostmi reklamy tradiční necílená reklama v novinách, 

časopisech a magazínech, rádiu, televizi. [1] 

Reklamou se obsadí některá reklamní média za úplatu, s cílem představit svůj produkt,  

nebo společnost jako celek. Média se vybírají podle analýzy sledovanosti, aby výsledek  

byl co nejefektivnější. Ten kdo vybírá média, musí znát dosah, a dopad jednotlivých médií. 

Reklamu definujeme jako jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a propagace 

myšlenek zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, 

jako jsou noviny, časopisy, televize čí rádio. [11] 

Televizní reklama se vysílá v čase podle sledovanosti populace. Např. ráno v době pohádek 

nejsou vysílány jiné reklamy kromě hraček a produktů pro malé děti. Ve večerních hodinách, 

kdy je sledovanost nejvyšší, se vysílají zase jen produkty pro dospělé. 

Jiná reklama může být předložena spotřebiteli formou tisku v novinách, různých časopisech, 

nebo reklamními letáky. 

Další možností reklamy je vysílání v rádu.  

V dnešní době je hodně využívané médium internet. Internet má tu výhodu, že komunikace 

může probíhat oboustranně v rychlém čase pomocí blogu. Sledovanost internetu na celém 

světě stoupá a proto má jakákoli propagace přes internet velký potenciál. 
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Obr. 4 Reklamní leták na produkt [19][20] 

 

4.3.2. Podpora prodeje 

Podporou prodeje obecně rozumíme poskytnutím určité výhody spotřebiteli spojené 

s nákupem nebo užitím produktu (viz Obr. 5). Podpora prodeje dává podněty podporující 

k nákupu zboží nebo služby.  

Jde většinou o krátkodobou změnu vztahu ceny a hodnoty výrobku za účelem zvýšení obratu. 

Konkrétně jde o termínovaný prodej se slevou, poskytnutí slevy při nákupu více výrobků, 

systém prémií soutěží, bezplatných vzorků, slavností apod. [2] 

Podpora prodeje probíhá společně s reklamou, která upozorní na probíhající akci. Výsledky 

jsou rychle měřitelné, protože akce podpory prodeje probíhají v určitém čase a jsou časově 

omezeny. Nevýhodou těchto akcí je, že pokud se často opakují, tak spotřebitel dané zboží 

nenakupuje a čeká jenom na akce. Nebo spotřebitel získá dojem menší kvality častými 

slevami. 

Na závěr léta jsme si připravili další bonbónek. V našich kamenných prodejnách jsme pro 

naše zákazníky připravili další velkou vlnu slev. 
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Obr. 5 Leták podpory prodeje [18] 

 

4.3.3. Vztahy k veřejnosti (Public relations) 

Pojem vztahy k veřejnosti zahrnuje péči o vztahy společnosti k široké veřejnosti. Jedná  

se o jak stávající zákazníky, tak i potencionální zákazníky, které může společnost svou 

aktivitou přilákat. Dále může oslovit celou řadu dodavatelů, konkurence, bankovního sektoru 

ohledně různých úvěrů, akcionáře atd.  

Každý projev podniku může jeho image ovlivnit negativně či pozitivně, a proto by měly 

expertízy odborníků PR dosáhnout vždy nejvýhodnějšího způsobu, zejména když se jedná 

dalekosáhlé rozhodnutí. [2] 

Velké společnosti mívají většinou svoje oddělení, které buduje vlastní public relations (dále 

jen PR). Malé společnosti si najímají specializované PR společnosti. Vydáním zpráv musí 

společnost navodit takové klima mezi veřejností, aby dosáhla svých požadovaných cílů.  

Informaci o společnosti lze provádět formou péče o vlastní zaměstnance, kterým nabízí různé 

výhody a benefity. Tímto způsobem informuje veřejnost o zdravé firmě a předpokladu 

fungování i do budoucnosti. 

Nedílnou součástí interní péče je péče o veřejnost mimo společnost. PR organizuje různé dary 

neziskovým organizacím, dary na podporu školství, organizuje dny dobrovolnictví,  

kdy zaměstnanci pracují bezplatně pro obce nebo neziskové organizace a charity. 

Pro organizace nebo obce, které kritizují společnost z důvodu negativního vlivu na jejich 

okolí, pořádají tiskové konference, rozhovory u kulatého stolu, semináře aj. 
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Státy využívají PR pro přilákání turistů do země a oslovení zahraničních investorů.  

Tiskové zprávy a různé akce pořádané PR mají značný dopad na veřejnost. Jsou podstatně 

levnější než placená reklama a proto je společnosti musí provádět po celou dobu působení. 

Další možnou alternativou PR je pořádání ochutnávkových akcí v supermarketech,  

kde je velká kumulace potencionálních zákazníků v krátkém čase na malém prostoru za nízké 

náklady. 

4.4. Pozice 

Určení pozice pro prodej je jedním z důležitých klíčových rozhodnutí společnosti. Toto 

rozhodnutí je čistě záležitostí strategického rozhodnutí. Tomuto rozhodnutí předchází výběr 

cílového trhu a výběr místa prodeje. Musí se vybrat vhodný stát s přihlédnutím na kupní sílu 

obyvatel a budoucnost udržení nebo zlepšení tohoto stavu. Zaměří-li se společnost nabízením 

produktu na venkově či velkých městech a možností distribuce.  

Jak je vidět, volbu lokality nelze pro mezinárodní firmy omezit na pouhé rozhodnutí,  

kde umístit maloobchodní provozní jednotku. Primárním rozhodnutím je volba země,  

kde bude retailingová firma rozvíjet své podnikatelské aktivity. To je součástí strategického 

řízení na úrovni vrcholového strategie. [10]  
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5. INTERNETOVÝ MARKETING 

Vstupem internetu mezi běžné spotřebitele se trh rychle globalizoval. Neomezené možnosti, 

které internet přináší, pomáhají jak velkým nadnárodním společnostem proniknout na nové 

trhy, tak i malým a středním společnostem, které neměly tak velké možnosti představit své 

produkty na vzdálených místech od svého působiště. Internet způsobil, že i malé společnosti  

s malou produkcí dodávají úspěšně své výrobky na druhou stranu zeměkoule.  

5.1. Informační politika 

U internetového marketingu není důležité jen utvoření WWW stránek. V dnešním moderním 

počítačovém světě je důležité vstoupit do mysli návštěvníka a tím se mu de facto vnutit. 

Stránky musí být aktuální a s co nejmenším zpožděním. Internet má výhodu oboustranné 

komunikace a na rozdíl od rozhlasu, televize, nebo tisku s rychlou zpětnou vazbou. 

Zamazalová a kol. uvádí ve své knize Marketing „Internet přebírá svými vlastnostmi tradiční 

média. Jedná se např. o nadregionálnost, kdy Internet neuznává klasické hranice“.[11]  

5.2. Zákaznická podpora 

Jelikož internet slouží jako informační servis spotřebitelům, je velmi důležité, aby informace 

byly vždy aktuální. Spotřebitel musí mít možnost komunikace s firemním centrem, nejlépe  

s ostatními spotřebiteli, kde zjistí serióznost společnosti. Firmy tak musí nabídnout co nejvíce 

informací, z kterých si spotřebitel vybere ty, které ho zajímají. Informace musí být 

strukturované a nesmí jich být příliš. 

Nejčastěji se spotřebitelé uchýlí k diskusním fórům, kde hledají reference o daném produktu 

nebo internetovém obchodu. Jednou z dalších důležitých služeb je nasměrování  

do informačního servisu pro realizaci dotazů. Pro snižování nákladů je nutno využívat call 

centrum jako jednu z posledních možností. Spotřebitel, ať už stávající nebo budoucí by měl 

mít možnost nalezení svých otázek buď v souboru nejčastěji kladených otázkách, diskusních 

fórech, nebo formou e-mailu. 

5.3. Specializace výrobků 

S postupem rozvoje internetového obchodování dochází k ústupu prodeje standardizovaných 

výrobků ve velkém množství a výrobci nebo prodejci se snaží nabízet individuální produkty 

dle přání zákazníků. Tato možnost nepřináší pro výrobce výrazně vyšší náklady a přitom 

poskytne zákazníkovi velký komfort při výběru. Návštěvník stránek si vybírá ze seznamu 
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nabídky a program je nastaven tak, že automaticky hlídá kompatibilitu dílů. Názorný příklad 

je sestavení PC, nebo výběr výbavy vozu. Zákazník má okamžité informace o možnostech 

výběru, aktuální ceně dílu nebo výbavy a celkové ceny. Dále se automaticky ověřuje termín 

dodání dle aktuálního stavu na skladě. 

5.4. Cenová politika 

Cenová politika na internetu probíhá podobným způsobem jako je tomu u běžných obchodů 

s tím, že veškeré pohyby cen probíhají neustále podle skladových zásob, cen dodavatelů, 

pohybu kurzů atd. Stává se, že internetová cena se změní i několikrát za den. Tato cena  

se mění v menších diferencích proti běžným akcím v kamenných obchodech, protože tyto 

změny jsou levné a snadné. 

Zákazníci mají možnost okamžitého porovnání s konkurencí, a proto je důležité přesvědčit 

budoucího zákazníka uskutečnit první obchod. Pokud bude zákazník spokojený s nákupem, 

tak je velká pravděpodobnost, že provede příští nákupu i za cenu o něco málo větší než nabízí 

konkurence. Tuto výhodu porovnání má naopak ale i prodávající což pro něho znamená také 

výhodu. Při nedostatku požadovaného zboží může ceny upravovat směrem nahoru  

a při poklesu poptávky zlevňovat.   

  



 

27 

 

6. NOVÉ TRENDY 

6.1. Guerillový marketing 

Guerillový marketing se zaměřuje směrem na zákazníka a nesnaží se propagovat výrobky 

společností stylem „Naše společnost“, „Naše produkty“ nebo „my“ jak bývá zvykem  

u rozsáhlých reklam nebo propagací, ale soustřeďuje se kolem slova „vy“.  Jedná se  

o marketing s menším rozpočtem prezentovaný na speciálních televizních kanálech nebo 

osobních setkáních zaměřené na jednotlivce, nebo co nejmenší skupiny. Tento typ marketingu 

je odlišný od tradičního marketingu tím, že se snaží naslouchat zákazníkům i po uzavření 

obchodu a snaží se s nimi i nadále komunikovat – vést dialog. Tradiční marketing využívá 

silné zbraně celoplošných médií a na konci měsíce marketéři počítají peníze, kdežto guerilloví 

marketéři počítají vztahy.  

Marketing na výstavách a veletrzích mnoha obchodníkům neuvěřitelně zvedne křivku 

prodeje. Vidí zde příležitost navázat nové kontakty se zákazníky, kteří mají zájem o téma 

dané výstavy či veletrhu. Oslovit takové lidi je velice výhodné. Mají méně bariér, které brání 

uskutečnění prodeje. [3] 

6.2. Product placement 

Tento nový trend se nejvíce uplatňuje na televizních obrazovkách ve filmech, seriálech  

nebo jiných pořadech. Je to druh skryté reklamy, který se dá přeložit jako umístění produktu. 

Tento druh není klasickou reklamou nebo teleshoppingem, ale taková nenápadná upoutávka, 

která ztělesňuje určitý druh povahových rysů filmového hrdiny.  

Jako příklad tato práce uvádí článek v deníku Mladé fronty E15 pod názvem „Dobrovolný 

product placement“. Ve článku je uveden případ, kdy celebrity mají velký vliv na prodej 

zboží v Asii. Nejednalo se o klasický product placement, kdy za propagaci zboží dostali tvůrci 

filmu, nebo herci finanční obnos, ale zástupci firmy Samsonite si všimli, že při použití batohu 

jejich značky hrdinou, stoupl prodej o šedesát procent. Použít batoh této značky se rozhodli 

sami televizní stylisté, ale bylo neuvěřitelné, jaké dopady na prodejnost měl tento tah. 

6.3. Neuromarketing 

Neuromarketing je novou disciplínou, která je zaměřena na podprahové myšlení,  

aniž by si to spotřebitel uvědomoval. Při promítání různých druhů reklam,  

nebo při nakupování je měřena aktivita mozku pomocí magnetické rezonance,  
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nebo elektroencefalografie a hledá se spouštěč nákupu. Pomocí oční kamery se sleduje doba 

strávená pohledem na zboží, pohyby očí a měří se pocity při nakupování (viz Obr. 7). 

 

 

Obr. 7 Měření prvního očního kontaktu a reakce mozku [17] 

6.4. Event marketing 

Event marketink se začal využívat ve větší míře od 90 let 20. století. Velmi výstižně lze  

za event marketing označit zinscenování zážitků včetně jejich plánování a organizace v rámci 

firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické podněty, které podpoří 

image firmy a její produkty. Do češtiny se často překládá jako zážitkový marketing. Event 

marketing se zaměřuje nikoliv na širokou skupinu osob, ale spíše na omezený segment jejich 

účastníků. Při těchto akcích se organizátor často zaměřuje pouze na vybrané skupiny,  

jako jsou například na novináři nebo VIP klientela. Tyto event marketingové akce jsou 

takzvaně šité zákazníkovi přímo na míru. [15][16] 

Nejčastější aktivity spojené s event marketingem: 

  konference,     grand openingy,       vánoční večírky, 

  semináře,     promotion,        módní přehlídky,  

  společenské akce,     slavnostní rauty, bankety,     sponzorské akce, 

  firemní presentace,    slavnostní otevření poboček, filiálek,    firemní párty. 
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7. ZHODNOCENÍ MARKETINGOVÉHO MIXU 

Pokud chce společnost uspět na trhu, tak je důležité, aby přicházela s novými produkty nebo 

inovacemi, které musí být viditelné a obhajitelné. Dále si musí společnost rozložit portfolio 

tak, aby pokles v jednou segmentu vykompenzovala jiným produktem minimálně do té doby, 

než se trh stabilizuje a společnost se může vrátit k maximální produkci. Firma musí být 

pružná ovládnout trh, pokud má k tomu příležitost. Dalším krokem ke zvýšení konkurence 

schopnosti je snižování nákladů centralizací nákupů, a kvalita zaměstnanců. Bez kvalitních 

zaměstnanců nelze vyrábět kvalitní výrobky. 

Je velmi důležité rozlišit, v jaké oblasti obchodu, služeb či výroby prvky marketingového 

mixu aplikujeme. Zároveň je velmi důležité vědět, zda je strategie marketingového mixu 

realizována na segmentu B2B (Business-to-business) nebo B2C (Business-to-consumer). 

Společnosti z oblasti FMCG (Fast moving consumer goods) realizují své strategie především 

na segmentu B2C, zatímco společnosti z oblasti průmyslu (především těžkého) jsou svázány 

pouze na segment B2B, kde například „propagace“, jako prvek marketingového mixu hraje 

zanedbatelnou roli, a z toho vyplývající finanční prostředky v business plánech, jsou velmi 

mizivé. 

Pro industriální oblast Ostravska je klíčovým sektorem těžké strojírenství, ocelářství a těžební 

průmysl a na ně navázané subdodavatelské firmy. Pokud si shrneme základní faktory 

zákaznického chování v těchto sektorech a době od roku 2008, jsou to: cena, dodací termín 

(způsob distribuce), kvalita, obchodní a dodací podmínky (seřazeno dle důležitosti). Klíčovou 

roli marketingového mixu tedy hraje Cena, Distribuce i Produkt. Propagace hraje pouze 

minimální roli v případě, že výrobky splňují na trhu ostatní tři kritéria.  

Jsem však přesvědčen, že od počátku ekonomické krize, se stala nejdůležitějším kritériem 

rychlost dodávky. Velké společnosti nenakupují na sklady, opotřebovávají náhradní díly  

až za hranici životnosti a až poté objednávají materiál od nejrychlejšího dodavatele. Cena  

se tedy často dostává na druhé místo v rozhodování, zda koupit či nekoupit. Společnostem 

tímto zůstávají prostředky v jejich cash-flow, což je krátkodobě výhodnější pro manažery, 

kteří jsou hodnoceni za roční výkony. 

Dalším trendem poslední doby je nákup méně kvalitních výrobků, za nižší cenu,  

ale v krátkém dodacím termínu. V konečném důsledku jsou si odběratelé vědomi, že jim 

výrobek vydrží kratší dobu, nicméně chtějí právě teď utratit méně finančních prostředků.  
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Všechny tyto trendy vedou výrobce ke snižování kvality za účelem dosahování nižší ceny  

a udržení si konkurenceschopnosti. Někdy dochází ke snížení kvality také v důsledku 

urychlování dodávek a zkracování technologických postupů výroby.  

Klíčovými kroky a cíli pro výrobce by se měly stát: 

 realizace investic pro snížení nákladů a urychlení procesu výroby (automatizace), 

 udržení si úrovně kvality i přes tlak na cenu a dodací lhůty, 

 pravidelná komunikace se zákazníky o potřebě plánování výroby v předstihu, 

 efektivní práce s výrobními dělníky (přesuny mezi pracovišti dle skladby zakázek), 

 kooperace s partnery za účelem splnění termínu a uspokojení zákazníka. 

Klíčové pro vstup na nový trh v segmentu těžkého průmyslu B2B je znát potenciál trhu  

a segment potenciálních zákazníků. Například nepůjdu na trh pobaltských zemí, kde nemá 

český průmysl takovou tradici, ale budu se soustředit na trh Skandinávie a východní Evropy, 

kde má české strojírenství dobré jméno a počet potenciálních zákazníků je mnohonásobně 

vyšší. Strategicky velmi důležité je pak to, zda vstoupíme na trh napřímo nebo přes 

obchodního lokálního partnera, který zná kulturní rozdíly a umí otevírat ty správné dveře. 

Posledním krokem pro úspěšnou akvizici nového zákazníka je získání zkušební dodávky pro 

ověření kvality všech parametru marketingového mixu.  

Jako příklad úspěšného marketingu v průmyslu tato práce uvádí prestižní společnosti z České 

republiky. 

Firma Juta největší výrobce průmyslových textilií v České republice, která se stala jedničkou 

na trhu ve Velké Británii, využila příležitosti a přesouvá část výroby podstřešních doplňků  

do Velké Británie, aby posílila svoji pozici jedničky na trhu a ukrojila ještě větší část koláče 

trhu. Firma využila rostoucí poptávky po tomto zboží za poslední roky, kdy utržila nárůst 

tržeb za poslední rok o 13% a snaží se expandovat. Pracovní místa v ČR přitom nezruší. [22] 

Další společností, která využila narůstajícího potencionálu je společnost Whirlpool,  

která se rozhodla v posledních letech zaměřit na výrobu vestavěných spotřebičů. Společnost 

po různých analýzách trhu a výzkumech zjistila, že zákazníci jsou ochotni investovat finance 

do kvalitnějšího a lepšího vybavení. Tímto je tato společnost stala jedničkou na trhu  

ve vestavbách v České republice a snaží se o posílení pozice v tomto segmentu. Je to jedna 
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z možností úspěchu na trhu, když se společnost zaměří na určitý segment kvalitních výrobků 

za podmínky, že bude nadále inovovat a vytvářet nové produkty. Levné a obyčejné zboží umí 

vyrobit skoro každý a je lehce nahraditelné. [23] 

Strojírenská firma Kovosvit Mas s dlouhou tradicí ve výrobě obráběcích strojů se po letech 

útlumu vrací na Indický trh s nabídkou hi-tech technologiích. V minulosti tato firma do Indie 

dodávala jednoduché stroje, ale při technologickém rozvoji této země s velkým kupním  

a spotřebitelským potenciálem se začala společnost zaměřovat na dodávky nejvyšší 

technologie strojního průmyslu s kompletním servisem. Je to jedna z mála příležitostí pro 

společnost, jak se prosadit na jednom z nejprogresivnějších ekonomických prostředí. Tato 

země prožívá boom, protože je dostupná levná pracovní síla a v dnešní době již relativně 

dostatečný počet vzdělaných pracovníků. Dalším velkým potenciálem pro nadnárodní 

společnosti v této zemi je budování infrastruktury. Budování infrastruktury budou tamní 

společnosti podporovat, protože jim bude snižovat náklady na logistiku. [24] 

V oblasti průmyslu, ve kterém mám zkušenosti, se dají aplikovat marketingové nástroje: 

 Produkt – výroba ocelových konstrukcí dle požadavku zákazníka, včetně zpracování 

výkresové dokumentace a finální montáže. Opravy strojních zařízení. Výroba strojních 

zařízení včetně zpracování projektu a finální montáže. Výroba náhradních dílů včetně 

zajištění odlitků.  

Životní cyklus se dá shrnout do jedné fáze, protože se jedná o kusovou výrobu speciálních 

dílů, po kterých není poptávka jako po spotřebním zboží. 

 Cena – cena je tvořena standardně dle odběratele a objemu objednávky. U ocelových 

konstrukcí a odlitků bývá měřítkem nejčastěji kilogramová cena. Je důležité tuto hladinu 

udržet na stejné hladině. Náklady jsou dané a jedná se tedy o případnou přirážku. 

Rozhodujícím faktorem pro tvorbu ceny je prostředí, ze kterého je odběratel a jde-li o 

jednorázového nebo stálého zákazníka. 

 Distribuce – v dnešní době důležitý nástroj k uspokojení zákazníka. Dodací termín 

se stává důležitější u jednotlivých náhradních dílů proti ceně. U dodávek celků je stále 

prioritní cena. 

 Propagace – v těžkém průmyslu není propagace až tak důležitý nástroj, protože většina 

odběratelů a dodavatelů se navzájem znají.  
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8. ZÁVĚR 

Z této práce vyplývá, že každá společnost musí využívat všechny nástroje marketingu,  

aby obstála na moderních přesycených trzích. Při absenci, některých z nástrojů marketingu  

se stane slabou stránkou a možnou příležitostí pro konkurenci. 

Každá strana obchodního styku, jak už zákazník, tak i výrobce nebo prodejce musí být  

ve vzájemně prospěšném vztahu. Některé společnosti si tuto skutečnost často neuvědomují 

a po rychlém vzestupu vyčerpají všechny možnosti růstu, které jim trh nabízí a následně zažijí 

naopak rychlý pád nebo zánik. Každý vztah musí pokračovat i nadále a nesmí skončit po 

uskutečnění jednotlivého obchodu. Společnosti musí neustále nabízet svým bývalým  

a budoucím zákazníkům své produkty a inovovat je, aby nepřešli ke konkurenci. Musí jim 

nabízet možnosti, aby si mohli produkty přizpůsobit svým potřebám.   

Velmi důležitým faktorem je kvalita. Společnosti se musí rozhodnout, co chtějí vyrábět,  

nebo prodávat. Jestli chtějí oslovit movitou klientelu a nabízet vysoce kvalitní zboží 

s vysokou přidanou hodnotou, nebo nabízet levné zboží nízké kvality. Pokud společnosti 

nebudou mít vyhraněný směr a budou nabízet široké spektrum, tak movití zákazníci přestanou 

kupovat jejich zboží, protože pro ně nebude atraktivní a nižší třída je také nebude nakupovat, 

protože dražší nabízené zboží bude pro ně předražené, když budou nabízet i levnější. Potom 

stejně opustí trh s luxusním zbožím.  

Dalším faktorem, kterým se musí všechny společnosti zabývat, je prostředí, ve kterém  

se společnost nachází. Mikroprostředí si může společnost z větší části přizpůsobit sama, 

ale u makroprostředí se musí společnost přizpůsobit okolí, nebo složitým způsobem přes 

lobisty ovlivnit okolí. 

Pátá kapitola uvádí, že při vzniku internetu a sítě World Wide Web se internet změnil 

v revoluční technologii, která ovlivnila obchodování. Poměr internetových tržeb neustále 

roste a kdo neobchoduje na internetu jako by nebyl. 

Poslední téma této práce je zaměřeno na nové trendy marketingu. Toto práce uvádí různé 

způsoby marketingových průzkumů a možnosti nabídky výrobků nebo služeb. Některé nové 

disciplíny již zasahují do podvědomí člověka, které není schopen ovlivnit. Práce představuje 

jen část nových metod, které se stále vyvíjejí, a naznačuje, že marketéři musí neustále 

vytvářet nové nápady. 
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