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ABSTRAKT 

 

Cílem bakalářské práce je definovat pojem marketing, jeho strategie a filosofie. Představit 

prvky marketingové komunikace a její nové trendy. Následně pak vyhodnotit, jaké jsou užívány 

marketingové formy v průmyslovém odvětví, zejména s bližším zaměřením na užití nových 

trendů. První část bakalářské práce charakterizuje marketing a definuje jeho úlohy. V druhé 

části jsou představeny základní prvky marketingové komunikace a její nové trendy, jako je 

Guerllia marketing, Virový marketing, Digitální a Mobilní marketing a Product placement. 

Třetí část se zabývá marketingovou komunikací v průmyslovém odvětví a představuje užití 

nových trendů. 

Významem této práce je nastínit pohled na nové trendy v marketingové komunikaci, které při 

správné volbě a kombinací s tradičními formami, jsou schopny zajistit úspěch a 

konkurenceschopnost podniku. 

 

Klíčová slova: marketing, marketingová strategie, marketingový mix, marketingová 

komunikace, nové marketingové trendy. 

 

ABSTRACT 

 The aim of this thesis is to define the concept of marketing, its strategy and philosophy as well 

as introduce elements of marketing communication and its new trends. Subsequently, the aim 

is also to assess what forms of marketing are used in the manufacturing industry, especially 

with a closer focus on the use of new trends. The first part of the thesis describes marketing and 

defines its role. The second part presents the basic elements of marketing communications and 

its new trends, such as Guerilla marketing, viral marketing, digital and mobile marketing, and 

product placement. The third part deals with marketing communications in the manufacturing 

industry and depicts the use of new trends. 

The significance of this work is to outline the new trends in marketing communications that are 

able to ensure the success and competitiveness, given correct choice and combination with 

traditional forms of marketing. 

Keywords: marketing, marketing strategy, marketing mix, marketing communications, new 

marketing trends. 
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1 ÚVOD 

 

Marketing, jak ho známe v dnešním pojetí, vznikl v 1ř. století, jako důsledek průmyslové 

revoluce. V té době bylo dosahováno obrovského vědeckého pokroku a zárove  vznikla masová 

média, což bylo podkladem pro změnu v uspokojování trhu. Poptávka převyšovala nabídku, 

proto první úkoly marketingu nebyly nijak náročné, jednalo se především o nějaké reklamní 

sdělení. Změna nastala, když se trh začal sytit a vznikala konkurence. Přechod k marketingu 

orientovanému na prodej způsobil masivní rozvoj marketingové komunikace. Například Tomáš 

Baťa svými marketingovými koncepcemi přesahoval rámec své doby a dodnes jsou inspirací 

podnikům Ň1. století. V Česku tolik známé heslo „Náš zákazník, náš pán“ pochází právě z jeho 

marketingové dílny. Od tohoto období byl vývoj marketingových koncepcí a komunikace 

neustále zdokonalován a hnán dopředu, až do dnešní podoby. ů hnán je stále, společnost, která 

chce být úspěšná, získávat zákazníky a být konkurenceschopná, musí být vždy o krok napřed 

před ostatními. 

Podstatou této bakalářské práce je, přiblížit pojem marketing, definovat jeho strategie, s 

následným bližším zaměřením na marketingovou komunikaci a její nové trendy. V konečné 

fázi pak vyhodnotit užití nových trendů v průmyslu. 

Práce je rozdělená do tří částí. První kapitola je věnována definici marketingu, její filozofii a 

jednotlivým koncepcím. Jsou popsány jednotlivé marketingové strategie. Druhá kapitola 

vysvětluje pojem marketingová komunikace a představuje její nové trendy. Uvádí také příklady 

použití. Ve třetí kapitole je uvedeno, jaké marketingové trendy využívají průmyslové podniky. 
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2 MůRKETING ů JEHO ÚKOLY 

 

Pod pojmem marketing si většina naší společnosti představuje reklamu a prodej. Což je, díky 

reklamám v médiích a na internetu, pochopitelné.  ůle ve skutečnosti to jsou dva marketingové 

úkoly, jen dva prvky z několika marketingových nástrojů.  Úkolem marketingu není jen produkt 

Ěslužbu, výrobekě nabídnout a prodat. Marketing začíná mnohem dříve, než produkt vůbec 

vznikne.  

2.1  Definice marketingu  

 

Je celá řada, definic marketingu, ovšem všechny se shodují v tom, že jde o společenské a 

manažerské postupy, jak uspokojit přání a potřeby skupin či jednotlivců ve výrobním procesu, 

směně produktů a hodnotách, ke spokojenosti obou stran. K této definici se řadí důležité pojmy 

marketingové koncepce, jako jsou: přání a potřeby, poptávka, výrobky a služby, nabídka, 

hodnoty a uspokojení, vztahy a transakce a trhy. Jejich návaznost znázor uje obrázek Ň.1 [8] 

1. Pot eba -  Lidská potřeba je definována jako nedostatek.  ůť už jde o základní tělesné 

potřeby Ěpotrava, oblečeníě nebo o sociální potřeby Ěseberealizace, touha po poznáníě 

2. P ání -  vznikají podle kultury, ve které jedinec žije a podle jeho vlastní osobnosti.  

3. Poptávka -  jsou přání zákazníků, kteří jsou ochotní a schopní je realizovat. Tedy za svá 

přání zaplatit 

4. Nabídka -  jsou produkty, služby, zážitky a informace, které je možné na trhu získat 

k uspokojení potřeb. 

5. Uspokojení -  je to míra naplnění očekávání, které zákazník od zakoupeného produktu 

požaduje. Vzhledem k charakteristice produktu a poskytnutým hodnotám. 

6. Hodnota -  celkové zhodnocení schopnosti produktu zákazníkem, jak uspokojí jeho potřeby. 

7. Sm na -  moment získání vytouženého předmětu za určitou protihodnotu. 

8. Transakce -  je výměna hodnot mezi dvěma stranami. 

9. Trh -  je souhrn všech skutečných a potencionálních kupujících pro určitý produkt. 
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2.2.2 Výrobková koncepce 

 

Předpokládá, že zákazník dává přednost vysoké kvalitě. Firmy se zaměřují na neustálé 

zdokonalování, výkonnost a nové funkce svých produktů. ůle jednoznačný důraz kladený na 

produkt má velké riziko. ů tím je, tzv. marketingová krátkozrakost. Takto jsou označovány 

případy, kdy se zaměření na produkt, místo na potřeby zákazníka, nevyplatilo. To, že je produkt 

vylepšený, neznamená, že bude o něj větší zájem. Zákazníci produkt kupují pro jeho hodnotu, 

kterou jim zajišťuje, ne pro něj samotný. Toto např. pocítila firma Philips, kdy zjistila, že více 

jak polovina vrácených výrobků nebyla vůbec poškozena. Důvodem vrácení byl problém, že je 

zákazník neuměl ovládat. [4] 

  

2.2.3 Prodejní koncepce   
 

Hlavním cílem firem, které zastávají prodejní filozofii je přesvědčit zákazníka, aby si zakoupil 

jejich produkty. Snaží se uplatnit na trhu to, co vyrábějí, nikoliv to, co zákazník požaduje. Tyto 

produkty brzy ztrácejí konkurenceschopnost. Navíc pokud zákazník zboží zakoupil a není s ním 

spokojen, nejenže si jej už nekoupí, ale o svou negativní zkušenost se podělí s dalšími lidmi. 

Tato koncepce může být úspěšná u produktů, za předpokladu dobré prodejní a propagační 

činnosti, které zákazník běžně nevyhledává např. pojištění. Výborná je u produktů, které chce 

firma doprodat, ale v jiných případech je značně riziková. [4] 

 

2.2.4 Marketingová koncepce 

 

Je poměrně mladá filozofie. Úspěch firmy vidí v tom, že se zaměřuje na potřeby a přání 

zákazníka a plní je lépe než konkurence. Je tedy opakem prodejní filozofie, nehledá vhodného 

zákazníka pro své produkty, ale hledá vhodné produkty pro svého zákazníka. Konečným cílem 

je, aby mezi firmou a zákazníkem vznikl dlouhodobý ziskový vztah. Výzkumy prokazují, že 

firmám, které uplat ují marketingovou filozofii, se na rozvinutých trzích obecně daří víc, než 

těm, které takto orientovány nejsou. [4] 
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 Collaborators – spolupracovníci – koho má firma kontaktovat, aby jí pomohl? 

 Context – kontext – jaké právní, technologické a kulturní limity omezují činnost firmy? 

     

2.3.1 Strategie zam ená na trh  
 

Nejčastější strategií zaměřenou na trh je ůnsoffův přístup, zabývající se vazbou mezi 

produktem a trhem. Tzv. Ansoffovu matici vyjadřuje obrázek 2.3: 

 

 

             TRHY                       PRODUKTY 

                     ↓                                   ↓ 

 

Obr. 2.ň Matice produktů a trhů 

 

 

 Strategie proniknutí na trh využívá tržního potencionálu produktu na stávajících 

trzích. Snaží se zvýšit užitnou hodnotu produktu pro stávajícího zákazníka, získat 

zákazníka konkurence nebo získat nového zákazníka. 

 Strategie rozvoje trhu se snaží o rozšíření trhu pro stávající produkty, ať už na 

regionální, národní či mezinárodní úrovni. 

 Strategie vývoje produktu se snaží vyvinout nové produkty pro stávající trh, a to 

úplnými novinkami nebo inovací stávajících produktů. 

 Strategie diverzifikace představuje vstup zcela nových produktů a nových trhů.  

 

Další často popisované strategie jsou strategie vymezeny Kotlerem. Jedná se o čtyři typy [8]: 

Pro ik utí 
na trh

Vývoj 
produktu

Rozvoj trhu Diverzifikace
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 Tržní lídr – společnost, která ovládá trh, má nejvyšší tržní podíl, vede ostatní ve 

změnách cen, výdajů za reklamu, uvádění nových výrobku atd. 

 Tržní vyzyvatel – druhá největší firma v odvětví, snaží se získat větší tržní podíl 

útokem na konkurenci. 

 Tržní následovatel – druhá největší firma v odvětví, která je se svým stabilním tržním 

podílem spokojena, proto následuje marketingové, cenové a produktové strategie 

konkurence. 

 Mikrosegmentá  -  zaměřují se na mezery na trhu, které silnější konkurenti ignorují. 

Tím se vyhnou přímému střetu s velkými společnostmi. Díky správnému využití 

mikrosegmentů mohou mít, i přes nižší tržní podíl, stejně velký zisk jako velcí 

konkurenti. 

 

 

2.3.2 Strategie zam ená na konkurenci 
 

Porter vidí problém u firem zaměřených na trh v tom, že dostatečně nevnímají rizika v podobě 

konkurentů, ať už zahraničních nebo tuzemských. Vypracoval proto tři typy konkurenčních 

strategií.  Před volbou vhodné strategie však musí firma přesně vědět, jak je vnímána 

zákazníkem, a jaké je její konkurenční postavení na trhu [9]: 

 Strategie nákladová – firma se snaží snížit náklady na distribuci a výrobu, proto je 

schopna zvolit nižší ceny než konkurent. 

 Strategie diferenciace – firma zacílí na dílčí prvek marketingového mixu (kvalita, 

cena, doprava), který zákazník upřednost uje, a tím si zajistí konkurenční výhodu 

 Strategie koncentrace – firma se zaměří na užší tržní segment, získá o něm dokonalé 

informace a znalosti, a tím bude vnímána jako specialista na trhu 

 

2.3.3 Strategie marketingového mixu 

 

Je to strategie, která se zaměřuje na určité prvky Ěnebo také na všechny prvkyě marketingového 

mixu. Marketingový mix je souhrn taktických nástrojů, kterými firma může výrazně ovlivnit 

své postavení na trhu a zvýšit tak poptávku po svých produktech. [6] 
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2.4.1 Produktová strategie 

 

Produkt je v podstatě cokoliv, co uspokojí potřeby zákazníka. Je to např. výrobek, služba, 

zážitek, informace, za předpokladu, že slouží ke směně. Je základem každého podnikání a 

základní jednotkou marketingu. Vždy je ale důležité, jak produkt vnímá zákazník. [7]  

U produktové strategie se firma zaměřuje na kvalitu, funkci, design, značku a obal: 

 Kvalita – je jedním z hlavních nástrojů, má přímý dopad na výkon produktu a to se 

samozřejmě úzce váže na jeho hodnotu a spokojenost zákazníka. Kvalita produktu se 

hodnotí podle jeho schopnosti plnit funkce, zahrnuje především jeho spolehlivost, 

trvanlivost, přesnost a další vlastnosti. V současné době je kvalita konkurenční 

nezbytností 

 Funkce – je konkurenčním nástrojem pro odlišení produktu od produktu 

konkurenčních. Základním produktům, bez jakýchkoliv dopl ků, lze přidávat další 

funkce. Důležité je tyto nové funkce, které budou zákazníkem patřičně ceněny, 

vymyslet.  Před každým zavedením nové funkce je třeba zvážit, jakou vytvoří hodnotu 

pro zákazníka a jaké náklady pro firmu. 

 Design – je výkon a vzhled produktu. Vyvinutí špičkového designu dokáže přilákat 

pozornost zákazníka, zlepšit výkonnost produktu a snížit náklady firmy. Některé firmy 

považují design svých produktů jako svou nejvýznamnější zbra  v konkurenčním boji. 

Mnoho firem má však problém s citem pro design. Buď jsou jejich produkty nevýrazné 

a tuctové nebo nejsou schopné sladit vzhled s výkonem. 

 Značka – je znak, název, symbol, termín nebo i kombinace těchto prvků, které 

identifikují výrobce nebo prodejce produktu. Značka je významnou součástí produktu a 

zákazníci ji také takto vnímají. Často nabízí záruku kvality a spolehlivosti. Dnes se již 

zřídka setkáme s produkty bez značky, a pokud ano, jsou levnější. Důvodem je mnohem 

nižší naklad na reklamu, ale také použití levnějších ingrediencí a způsobu balení. 

 Obal – jeho hlavním úkolem je bezesporu ochrana produktu. V dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí musí plnit ale další úkoly, jako je: od přilákání pozornosti 

zákazníka, informování o produktu, upozornění na značku firmy, až po samotný prodej. 

Originální balení zajišťuje konkurenční výhodu a odlišení od ostatních produktů.  

Existují různé úrovně produktů, nejčastější a nejznámější jsou tři, které definoval Kotler, a jsou 

představeny na obrázku Ň.5 
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 Základ produktu – pohybuje se v emoční oblasti, napl uje naše přání, touhu, řeší 

problém 

 Vlastnosti produktu – jsou souborem vlastností, které zákazník od produktu požaduje. 

Je jím úrove  kvality, design, značka, obal. 

 Rozší ené vlastnosti produktu – jsou to zejména dopl kové služby k produktu jako je 

seznam opraven, instalace produktu, návod k použití, záruky, možnosti úvěrování atd. 

 

 

Obr. 2.5 Tři úrovně produktu 

 

 

2.4.2 Cenová strategie 

 

Cena je jedinou složkou marketingového mixu, která je pro firmu výnosem. Ostatní složky jsou 

výhradně spojeny s náklady. Správné stanovení ceny má pro firmu existenční význam. Je velmi 

důležité odhadnout, jak bude zákazník na různé ceny konkrétního zboží reagovat. Přitom je 

nutné brát ohled na výrobní náklady, náklady na distribuci, na různá omezení Ěnapř. legislativní, 

etickéě, na ceny a sílu konkurence. [7] 

ůby firma dokázala správně stanovit cenu, musí pochopit vztah mezi vnímanou cenou a 

vnímanou kvalitou. Zákazník má tendenci předpokládat, že vyšší cena znamená také vyšší 

kvalitu. Naopak pokud je cena nižší v porovnání s očekáváním, vyvolává to v zákazníkovi 

dojem, že je s produktem něco v nepořádku, či že jde dokonce o padělek. [4] 

základ 
produktu

vlastnosti 
produktu

rozšíře é 
vlastnosti 
produktu
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Obecně jsou rozlišovány tři základní cenové strategie, kterými jsou strategie vysoké ceny, 

strategie dobré hodnoty a ekonomická strategie. Jsou znázorněny v obrázku Ň.6: 

 Strategie vysoké ceny – touto strategií firma oslovuje takového zákazníka, který 

požaduje nejvyšší možnou kvalitu a je ochoten za ni patřičně zaplatit. Firma proto nabízí 

své kvalitní produkty za vysoké ceny, a ty jim umožní pokrývat relativně vysoké 

náklady na výrobu, distribuci a prodej. 

 Strategie dobré hodnoty – tato strategie má za cíl nabídnout zákazníkovi kvalitní 

produkt, ale na rozdíl od předchozí strategie, za „rozumnou cenu“. 

 Strategie ekonomická – firma cílí na zákazníka, který požaduje nižší cenu a je smířen 

i s nižší kvalitou. Firma se musí spoléhat na nižší náklady nebo využívání levnějších 

materiálů. 

 

          Vysoká cena                    Nízká cena 

Vysoká vnímaná 

kvalita 

 

Nízká  vnímaná 

kvalita 

Obr. 2.6 Cenové strategie – základní 

 

 

2.4.3 Distribuční strategie 

 

Cílem distribuční strategie je efektivním způsobem doručit produkt k zákazníkovi v určeném 

čase, množství a kvalitě. Distribuce je tím nejméně pružným nástrojem celého marketingového 

mixu. Změna je totiž velmi riskantní a nákladná.  

Cesta produktu od výrobce ke spotřebiteli je realizována různými způsoby. Důležitým 

strategickým úkolem je rozhodnutí o výběru správného typu distribuční cesty. Je nutno posoudit 

výhody a nevýhody jednotlivých typů. Tím nejvýznamnějším je rozdělení distribučních cest na 

spotřebitelských trzích a na mezipodnikových Ěprůmyslovýchě trzích. [5]: 

strategie 
vysoké e y

strategie 
do ré hod oty

eko o i ká 
strategie

hy á 
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 Distribuční cesty na spot ebitelských trzích (B2C) – dělí se na přímé a nepřímé. 

P ímá cesta představuje prodej produktu koncovému zákazníkovi přímo výrobcem. 

Výrobce si zajišťuje veškeré obchodní, logistické a dopl kové funkce, a tím také nese 

veškerá rizika, s těmito činnostmi spojená. Z časového hlediska je mnohem rychlejší 

než nepřímá cesta. Nejnovější formou přímé distribuce je využití internetu, mobilu, 

televize apod. [2] 

Nep ímá cesta je taková, do které je mezi výrobce a koncového zákazníka zapojen 

distribuční mezičlánek Ěmaloobchod, velkoobchod, prodejní agentě. Přes maloobchod 

se zprostředkovává zejména rychle kazící se zboží a zboží s omezenou záruční lhůtou. 

Maloobchod nakupuje ve velkém množství, díky čemuž získává zboží za nižší cenu. 

Velkoobchod je využíván např. u prodeje stavebnin, paliv aj. Specializované obchody 

nakupují u výrobců a dále prodávají zákazníkům. V současné době je čím dál 

intenzivněji využíván internet. Mezi nejznámější zahraniční internetový obchod patří 

www.ebay.com. V České republice je to např. www.shop.cz. 

 

 Distribuční cesty na mezipodnikových Ěpr myslovýchě trzích (B2B) – i na těchto 

trzích jsou cesty děleny na přímé a nepřímé. 

P ímá cesta, kdy firma nakupuje přímo od výrobce, je na průmyslových trzích častější 

než u spotřebitelských. Takto jsou nakupovány zemědělské a přírodní suroviny, 

polotovary, náhradní díly, produkty vyrobené na zakázku atd. 

Při využívání nep ímé distribuční cesty bývá mezičlánkem mezipodnikový 

distributor, který nakupuje u výrobce a zásobuje malé odběratele. Distributor nabízí 

široký sortiment, nebo naopak se specializuje na úzkou nabídku. Dalšími mezičlánky 

bývají zástupci výrobců a prodejní oddělení. [2] 

 

 

2.4.4 Komunikační strategie 

 

Marketingová komunikační strategie využívá všechny typy komunikace, kterými se snaží 

ovlivnit chování a postoj zákazníka k nabízenému produktu. Je nutné přesně definovat, jaký 

bude předpokládaný cílový segment, jelikož to má zásadní vliv na rozhodnutí o tom, co, komu, 

kdy, a jakým způsobem se má sdělit.  Jaký má hlavní úkol marketingová komunikace, vyjadřuje 

http://www.ebay.com/
http://www.shop.cz/
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model AIDA na obrázku Ň.7. Představuje kupujícího, jak postupně prochází stádii pozornosti, 

zájmu, přání a činu Ěkoupěě. [3] 

 

 

Obr. 2.7 Podoba modelu AIDA 

 

Zásadním rozhodnutím pro volbu marketingové strategie je určení, zda bude efektivnější 

strategie typu Push (tlaku) nebo Pull(tahu) [1] : 

 Strategie Push – tato strategie spočívá v tom, že podnik stimuluje k nákupu zboží 

velkoobchod, ten následně maloobchod a ten zákazníka. 

 Strategie Pull – je strategií opačnou, než Push, zákazník na základě reklamy požaduje 

zboží u maloobchodu, ten se je snaží zajistit u velkoobchodu a velkoobchod u výrobce. 

Také je možná varianta, kdy maloobchod kontaktuje přímo výrobce. 
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3 MůRKETINGOVÁ KOMUNIKůCE ů JEJÍ NOVÉ TRENDY 

 

Tato kapitola je věnována marketingové komunikaci, jejím základním prvkům, a také novým 

účinným prostředkům, prostřednictvím nichž se snaží zaujmout zákazníka. 

 

3.1 Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace by se dala charakterizovat jako dlouhodobý proces řízení a 
usměr ování koupě zákazníků, a to ve všech fázích nákupu Ěuskutečněním prodeje, při 
nakupování, při spotřebě, a také po ukončení spotřebyě Protože se zákazníci značně liší, existují 
různé prvky komunikace pro jednotlivé cílové segmenty. Je to pojem, který zahrnuje veškeré 
aspekty psané, hovorové, vizuální a smyslové interakce mezi podnikem a konečným 
příjemcem. V podstatě jde o komunikaci převážně komerčního charakteru, jejichž 
prostřednictvím se snaží podnik ovliv ovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy těch, 

na které chceme zapůsobit. Marketingová komunikace obsahuje pět základních prvků, které 
nazýváme marketingovým mixem, jsou znázorněny na obrázku ň.1 

 

 

Obr. 3.1 Marketingový komunikační mix 
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3.1.1 Reklama 

 

Je placená forma neosobní komunikace, s cílem informovat zákazníky a záměrem ovlivnit 

jejich chování, prostřednictvím médií. Díky kterým dokáže reklama oslovit široké spektrum 

geograficky rozptýlených zákazníků. Představuje efektivní nástroj k posílení image podniku, 

budování značky, budování trhu, a také k přímému zvyšování prodeje. U některých výrobků 

může reklama vyvolat okamžitý prodej. ůle má také své nevýhody, mezi které patří velká 

konkurence. Tudíž cílové skupiny jsou zahlceny reklamními sděleními a ztrácejí požadovanou 

pozornost. Dále, vliv reklamy je obtížně měřitelný, nemáme zpětnou vazbu od zákazníka. Mezi 

hlavní prostředky reklamy patří: 

 Inzerce v tisku -  inzerce v novinách a časopisech má jednu zásadní nevýhodu, a tou 

je krátká životnost. U novin pak dále nízká kvalita a nemožnost měření zpětné vazby. 

Výhodou je možnost zacílení na určitý segment zákazníků. 

 Televizní spoty - marketingová sdělení mohou být emotivní a velmi působivá, 

originalitě se meze nekladou. Nevýhodou jsou vysoké cenové náklady a nutnost 

plánovat s předstihem. Výhodou je celoplošné pokrytí, opakovatelnost, působení na 

smysly. 

  Rozhlasové spoty - to forma reklamy je dostatečně flexibilní, změny ve spotech jsou 

obvykle jednoduché, levné a rychlé. Nedostatkem rozhlasového spotu je, že není 

možnost předvedení produktu vizuálně, pouze zvukovou dimenzí, o to víc musí být 

reklama propracovaná. 

  Venkovní reklama- řadí se zde např. billboardy, plakátové plochy a prosvětlené 

vitríny. Outdoorová média jsou umístěna především na zastávkách městské dopravy, v 

ulicích měst, u dálnic, v dopravních prostředcích i na povrchu prostředků MHD. 

Indoorová média bývají umístěna uvnitř letišť, nákupních center, nádraží. Vhodné je 

využití například zařízení šířící vůně, světelné efekty, zvukové zařízení apod. 

 Kinoreklama  - díky kvalitě obrazu a zvuku v kině vyvolává silnější emocionální 

zážitek. Nevýhodou je, že zasáhne malý počet lidí bez možnosti opakování spotu. 

Efektivitu kinoreklam lze posílit různými formami podpory, outdoorovou nebo 

indoorovou reklamou. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investici, je vhodná spíše 

pro mezinárodní značky.  
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3.1.2 Podpora prodeje 

 

U podpory prodeje jsou využívány soubory různých motivačních nástrojů, které mají ale 

převážně krátkodobý charakter. Podniky se tak snaží zákazníky stimulovat k provádění větší 

četnosti nákupů nebo jejich objemu. K vyvolání podnětu ke koupi jsou využívány prostředky, 

jako jsou soutěže, cenově výhodná balení, výstavy, vzorky, ochutnávky, prémie, loterie, 

kupony atd.  Podpora prodeje má téměř okamžitý vliv na nárůst obratu, avšak doba vyššího 

příjmu je časově limitována. K negativním stránkám patří riziko, že se spotřebitelé naučí, na 

slevy a jiné cenové výhody, vyčkávat. Mimo cenové podpory existují i necenové, např. 

prodloužení doby záruky na produkt, akce Ň+1 zdarma, dárky atd. Základní cíle, kterých chtějí 

podniky dosáhnout, definuje obrázek ň.Ň 

 

 

Obr. 3.2 Podpora prodeje – cíle 

 

 

3.1.3 Práce s ve ejností (Public Relations - PR) 

 

Jsou činnosti spojené s vytvářením dobrého jména podniku v očích veřejnosti, a také 

s budováním vzájemného dobrého vztahu s cílovými a zájmovými skupinami. Za 

„stakeholdery“ Ěširokou veřejnostě jsou považováni firemní zákazníci, zákazníci konkurence, 

konkurenční firmy, investoři, budoucí, ale i vlastní zaměstnanci, zájmové skupiny, orgány 

státní správy a samosprávy aj. 
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 Public relations zahrnuje aktivity, jako je: vydávání firemního časopisu, charitativní projekty, 

sponzorství, ovliv ování medií (tzv. media relations - mají „na svědomí“, jak o firmě píšou 

novinyě. Důležitým cílem ve vztahu s veřejností je získání pozitivní publicity, což je neosobní 

stimulace poptávky po produktu prostřednictvím zprávy uveřejněné ve sdělovacích mediích. 

Vzniká i negativní publicita, a to bez jakékoliv možnosti ji řídit nebo ovlivnit. Podnik se na ni 

může jen připravit prostřednictvím komunikačního krizového plánu. 

Vztahy s veřejností jsou považovány za tak důležitý úkol marketingu, že jej někteří teoretici 

doporučují zařadit jako samostatný prvek marketingového mixu. 

 

3.1.4 Osobní prodej 
 

Osobní prodej je nástrojem přímé komunikace, dochází k osobnímu kontaktu prodejce se 

zákazníkem, jehož cílem je zdárné ukončení prodejní transakce. Pro maximální efektivnost 

prodeje jsou obchodníci speciálně proškolováni. Je nutné, aby znali dokonale sortiment, uměli 

rozpoznat, co a proč si zákazník přeje, včetně způsobů, jak zajistit zákazníkovu spokojenost. 

Odpovídajícím způsobem je prodejce motivován a za své výsledky ohodnocen. Velmi často 

získávají vysoké provize z prodeje, je jim hrazena velká část nákladů (doprava, telefon, 

ubytováníě, proto je tato forma prodeje nákladná. 

 Naopak výhodou je možnost sledovat reakce a chování zákazníka, obchodník okamžitě získává 

zpětnou vazbu a může případně snížit jeho nejistotu nákupu ve svůj prospěch Má možnost 

vytvořit dlouhodobý vztah se zákazníkem s výhledem dalšího prodeje. 

Tento způsob prodeje je uplat ován na obou trzích, jak BŇB tak BŇC. Pro B2B trhy je osobní 

prodej stále velmi výrazným a důležitým způsobem komunikace. Bohužel, na spotřebitelských 

trzích byl zneužit firmami s nekalým prodejními praktikami, kteří k nákupu svých produktů 

zákazníky nutí za použití psychického nátlaku a výhrůžek. 

 

3.1.5 P ímý marketing Ědirect marketingě 
 

Přímý marketing slouží k navázání kontaktů s cíleně zvolenými zákazníky. Jsou využívány 

nástroje jako například sdělení rozesílaná poštou nebo kurýrní službou Ěkatalogy, letákyě, 
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telefonicky Ěmobilní marketing a telemarketingě a sdělení předávaná pomocí internetu Ěe-maily 

a elektronické newsletteryě. K tomu, aby přímý marketing byl maximálně účinný, je nutné 

disponovat aktuálním seznamem kontaktů. Obsah, forma a načasování přímého marketingu 

musí být vždy přizpůsobena cílovému segmentu, nabídka musí být srozumitelná a vyzývat k 

akci.  Výhodou této formy komunikace je navázání přímého kontaktu se zákazníkem, možnosti 

individuálního oslovení, rychlé reakce a získání zpětné vazby. Další výhodou je snadná 

měřitelnost úspěšnosti reklamního sdělení. Přímý marketing tak obsahuje kombinaci reklamy, 

podpory prodeje a výzkumu trhu. Mezi negativa patří relativně vysoké náklady na získání 

informací o kontaktech, příjemce jej může vnímat jako obtěžující a vzbuzovat pocit zahlcení 

nabídkami. 

3.2  Nové marketingové trendy 

 

Marketing používá stálé nové způsoby pro oslovení zákazníka. Mezi nové trendy v marketingu 

patří např. guerilla marketing, virový marketing, digitální marketing, mobilní marketing, 

Product placement aj. Očekává se, že tyto formy „netradičního“ marketingu se budou mít 

neustálý vývoj, a zejména v marketingové komunikaci bude zvyšován jejich význam. 

 

3.2.1 Guerillový marketing (guerilla marketing) 

 

Jako guerilla marketing je nejčastěji označována agresivní, provokativní a kontroverzní 

reklama, pro kterou se nepoužívají klasická reklamní média. První, kdo představil teoretickou 

reflexi tohoto pojmu a uvedl celou řadu užitečných příkladů, byl bezesporu Jay Conrad 

Levinson. Guerilla marketing se od tzv. klasického marketingu liší zejména tím, že je postaven 

na nápadu, nikoliv na velkém finančním rozpočtu. Proto byl určen zejména pro malé a střední 

podnikatele, kteří se v dnešním globálním světě chtějí také prosadit a uspět. Nyní je ovšem 

Guerilla marketing využíván především nadnárodními společnostmi, které se prosazovat již na 

trhu nemusí, ale touto formou reklamy na sebe chtějí upozornit. Oblíbenou technikou tohoto 

marketingu je tzv.ambush marketing, který v podstatě parazituje na aktivitách konkurence. 

Mnohdy balancuje na hranici legálnosti. V souvislosti s Guerilla marketingem se hovoří o tzv. 

ambientních médiích, jeho využívání spočívá v umisťování netradičních médií do lokalit, kde 

se pohybují cílové skupiny. [10] 
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Například neskutečně vtipnou, levnou, efektivní a nepřehlédnutelnou guerilla kampaní byl 

představen v ůmsterdamu nový model vozu Mini Cooper za pouhých řř,-Eur měsíčně. Guerilla 

marketing sděluje, za jak málo je vůz k mání a jak je malý. Tvůrci reklamy vytvořili umělé 

skládky odpadů v prominentních částech metropole a na ně umístili kartónové krabice od auta 

Mini Cooper. Ěviz Příloha 1ě 

 

3.2.2 Virový marketing (viral marketing) 

 

Virový marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, k jehož šíření jsou využíváni 

samotní uživatelé - cíloví zákazníci. Jako vzor virovému marketingu slouží nejrůznější vtipné 

nebo jinak zajímavé zprávy, které si lidé předávají mezi sebou od nepaměti. Jestliže se je podaří 

správně namotivovat, stačí na začátku kampaně oslovit pouze malou skupinu zákazníků, která 

už zajistí rozšíření zprávy dál. Internet, především elektronická pošta, je pro virální marketing 

naprosto ideálním médiem. Umož uje bleskové šíření zpráv a díky přeposílání e-mailů, není 

problémem zasáhnout celou republiku během několika týdnů. Podstatou virového marketingu 

je správně laděné sdělení. Nejčastěji bývá vtipné, mystifikující, parodující či erotické. Kromě 

samotných e-mailů používá virový marketing i různá další média, zasílaná v příloze Ěnejčastěji 

texty, obrázky, animace, audio a video). Vymyslet takové sdělení, vzhledem k cílové skupině, 

je však tou nejobtížnější částí virového marketingu. Není zde předem zaručen tak jistý úspěch, 

jak je očekáván u klasických nástrojů marketingové komunikace. Dá se říci, že výsledek virové 

kampaně je vždy, před jejím spuštěním, velmi nejistý. 

 

Naprostým fenoménem ve virovém marketingu se stal krátký film na kamiony značky Volvo. 

Tvůrci snímku oslovili herce Jeana - Clauda Van Damma, postavili jej na zpětná zrcátka dvou 

kamiónů, které se při couvání pomalu od sebe vzdalují, až do okamžiku, kdy herec udělá 

roznožku. Nebezpečný snímek je kompenzován zlatou barvou kamiónů, ohromujícím 

východem slunce a klidnou doprovodnou hudební stopou zpěvačky Enji. Tento viral snímek 

představuje a vyzdvihuje technologii Volvo Dynamic Steering. První technologii tohoto druhu 

na světě, která svou precizností a stabilitou umož uje jednoduché a přesné ovládání řízení 

kamionu při couvání. O tom, že tato reklama ve svém provedení, jen těžko hledá konkurenci, 

svědčí sdílení více než 6 milionů krát na sociálních sítích, více než 10 milionů zobrazení na 

Google.com a Ř miliónů zhlednutí na Youtube. (viz Příloha Ň) 
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3.2.3 Digitální/mobilní marketing 

 

Za digitální marketing je označována marketingová kampa  uskuteč ována přes on-line 

komunikaci na internetu, zejména pak takové marketingové komunikace, které využívají 

digitálních technologií. K propagaci produktů prostřednictvím digitálních nástrojů se tedy 

používá on-line marketing, marketing na sociálních sítích (např. Facebook, Youtube, 

Panoramio, Istagram, LinkedIn atd.) a mobilní marketing. Tento nástroj komunikace prochází 

značným vývojem, získává stále větší oblibu pro jeho nepřeberné možnosti.  Digitální 

komunikací se primárně dají realizovat cíle podniku jako je podpora značky a výkon 

komunikace. Pro sledování výkonu se používají bannerové reklamy, virové kampaně, on-line 

PR, tvorba komunit na sociálních sítích a loajální programy. U digitálního marketingu je 

poměrně snadné zjistit účinnost konkrétní kampaně např. pomocí Google ůnalytics, nebo 

jiných statistik, které jsou přímo součástí dané webové stránky nebo sociální platformy. 

Mobilní telefony, zejména pak tzv. chytré mobily a tablety se staly nedílnou součástí dnešního 

moderního světa. Tyto přístroje se čím dál více stávají hlavní bránou k informacím nebo zábavě. 

Bývají vysoce efektivními prostředníky pro realizaci komunikačního záměru. Mobilní aplikace, 

mobilní web, možnosti geolokace, QR čtečky kódů, toto jsou nástroje přesného cílení, které 

přinášejí dříve netušené možnosti pro využití v rámci marketingových aktivit. Efektivita 

vynaložených prostředků často výrazně převyšuje tradiční média Ětelevize, tisk, rozhlas) i 

internet. 

 

Firma General Motors se pustila, při organizaci festivalu hudby a filmu ve městě ůustin, do 

masivní mobilní kampaně, kterou v takové míře ještě žádná firma nezrealizovala. Především se 

snažila využít co nejvíce funkcí chytrých mobilních telefonů. Kampa  vznikla k propagaci 

nových vozů značky Chevrolet, především Volt (elektromobil) a Chevy Cruze: 

 Ve spolupráci s geolokační službou byli osloveni uživatelé určité internetové sítě a po 

příjezdu do města, dostali uvítací zprávu. Navíc, náhodně vybraní uživatelé dostali 

poukaz na zkušební jízdu zdarma. 

 Na daných místech města se uživatelé internetové služby mohli v různých místech 

přihlašovat, a pokud prošli všechna stanoviště, dostali speciální odznak a poukázku na 

dárek. 
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 Na modelech aut Volt a Cruze byly umístěny QR kódy, které po vyfocení chytrým 

mobilním telefonem, odkazovaly na webovou stránku, kde byly informace o 

vlastnostech a specifikacích těchto vozů Ěv případě modelu Volt informace o aktuálním 

stavu baterie).  

 Byla vytvořena aplikace Chevy iReveal, založená na technologii tzv. rozšířené reality. 

Poté, co se uživatelé vyfotografovali s automobilem, mohli prostřednictvím mobilní 

aplikace, zobrazovat tuto fotografii na jakémkoliv místě v ůustinu.  

 V aplikaci byla zabudovaná také mapa, která ukazovala na místa v ůustinu, kde byly 

pomocí rozšířené reality umístěny ňD modely vozidel Chevrolet, které uživatelé mohli 

vidět prostřednictvím svých mobilních telefonů. 

Kampa  byla úspěšná. ůplikaci Chevy iReveal použilo Ř74 uživatelů. Více než 40 lidí se 

prostřednictvím operátora přihlásilo na všech určených stanovištích v Austinu. QR  kódy 

umístěné na Ň5 automobilech naskenovalo 1ř6 uživatelů Ěcca Ň% účastníků festivaluě, desetina 

z těchto uživatelů mobilních telefonů naskenovala kód z více než jednoho automobilu. Kampa  

měla také velký ohlas na sociální síti Twitter. (viz Příloha ň) 

 

3.2.4 Product placement (PP) 

 

Znamená cílené umístění produktu jako rekvizity, zejména do filmu, ale také do televizních 

inscenací, videoklipů, atd., a to za úplatu ze strany zájemce o reklamu. Tento způsob zaručuje 

vysoký dosah, opakovatelnost, využívá pro reklamní účely image hlavních hrdinů, resp. 

osobnost herce. Zdařilý Product placement zasazuje výrobek do pozitivního kontextu a např. 

ukazuje, že jeho používání je běžnou součástí života hrdiny filmu. 

Využití produktu může mít aktivní nebo pasivní charakter. 

ůktivní využití produktu - Jedná se o případy, kdy je produkt využíván aktivně v rámci děje. 

Například: 

 hlavní postava zahání žíze  z láhve minerálky 

  hlavní postava používá mobilní telefon známé značky  

  automobil, který je aktivně využíván postavami jako dopravní prostředek 

  při placení zboží je použita platební karta se zřetelnou identifikací poskytovatele 
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Pasivní využití produktu - Produkt je statickou součástí děje a není s ním aktivně 

manipulováno. Například:  

 Staticky umístěná láhev s vodou na stole 

 produkt je přirozenou součástí děje -budova, obchod 

 auto je pasivně využito  - projíždí kolem hlavních postav 

 

Filmový formát, který se vybaví většině populace, jako hlavní představitel PP, je série filmů s 

Jamesem Bondem. James Bond byl vždy vlastníkem nových produktů té nejvyšší kvality a 

luxusu. Avšak dosáhl takových rozměrů, že dnes divák dobře zná, jaké značky Bond 

upřednost uje, a tím pádem je očekává v každém nově natočeném snímku. Jedna z nich je vůz 

značky ůston Martin. Proto nastalo obrovské pozdvižení, když představitel Jamese Bonda - 

Pierce Brosnan - se objevil v německém voze BMW. Důvody k této změně nejsou známy, ale 

zřejmě hlavní příčinou byla nadmíru zajímavá finanční nabídka společnosti BMW, a naopak 

rostoucí tlak na cenu ze strany Aston Martin. Vzhledem k obrovské negativní reakci diváků, 

usedl v dalších filmech James Bond zpět do vozu ůston Martin. Ěviz Příloha 4) 

V České republice se stává PP čím dál oblíbenějším a častějším marketingovým nástrojem. 

Jeho velmi opožděný nástup byl způsoben zákazem, který stanovoval zákon. Změna nastala v r. 

Ň010, kdy došlo k novelizaci zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, a tento způsob 

propagace produktu, ve filmech, seriálech a sportovních a zábavných pořadech, byl oficiálně 

povolen. Zákaz platí v případě dětských a publicistických pořadů a ve zpravodajství. Že je tento 

marketingový nástroj u nás ještě na začátku, a je terčem kritiky marketingových odborníků, lze 

postřehnout např. v seriálu Ordinace v růžové zahradě, při propagaci nábytku Jamall nebo také 

ve filmu Román pro ženy, kde je předmětem reklamy kosmetika ůvon. Protože, jestliže Product 

placement nemá na sebe ve snímku upozor ovat, má být na něj poukázáno nenásilnou formou, 

tak v těchto filmových formátech je to přesně naopak. 
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4 VYUŽITÍ NOVÝCH TREND  V PR MYSLU 

 

Jak už napovídá název, tato kapitola bude věnována marketingové komunikaci v průmyslu a 

využití nových trendů. Studie bude provedena u třech průmyslových podniků, zabývající se 

rozdílným produktem obchodování, a také s různým podílem zákazníků na BŇB a BŇC trzích. 

Jako první budou představeny způsoby marketingové komunikace podniku Škoda auto a.s., 

který je se svými vozy úspěšný na obou trzích, dále firma Esel Technologies s.r.o., která získala 

výhradní zastoupení pro Českou republiku od rakouské průmyslové společnosti Guntamatic 

Heiztechnik GmbH, vyrábějící automatické kotle. Třetím podnikem je strojírenská společnost 

Heavy Machinery a.s., která se zabývá výrobou těžkých ocelových odlitků.  

 

4.1 Škoda auto a.s. 
 

Automobilová společnost Škoda auto a.s je největším průmyslovým podnikem v České 

republice, vyváží vozy do 15 zemí světa a v roce Ň014 překročila, poprvé ve své historii, výrobu 

jednoho miliónu vozů za rok.  Tento průmyslový gigant využívá všechny formy marketingové 

komunikace. ůť už ty tradiční pro BŇB trh, jako jsou výstavy a veletrhy, články v odborných 

časopisech, katalogy, výroční zprávy, osobní prodej, přes reklamu v médiích (tisk, rozhlas, 

televize), až po ty nové, jako Viral marketing, Guerilla marketing, Event marketing atd. 

Prezentuje se také na internetu, má vlastní webové stránky (www.skoda-auto.cz) , na sociálních 

sítích, a také reklamou v kinech. 

Škoda auto a.s. své marketingové taktiky uplat uje pro tři typy kampaní. Prvním typem je 

reklama zam ená na značku, jejím úkolem je soustředit se na image a povědomí o značce 

Škoda. Druhým typem je taktická reklama, která je zaměřená na podporu již zavedeného vozu 

na trhu. ů třetím typem a zárove  nejnáročnějším je tzv. „launch kampa “, která se zabývá 

uvedením nového typu vozu na trh. Tato kampa  je finančně a časově velmi náročná a při ní 

přicházejí na řadu všechny kanály a nástroje marketingové komunikace. Kampa  obvykle 

začíná televizními spoty a sponzorskými vzkazy, a to u pořadů, které jsou dostatečně kvalitní a 

svým obsahem oslovují cílovou skupinu. Dále nastupují celostránkové a dvojstránkové inzerce 

v tištěných médiích. Především v life-stylových a společenských týdenících, měsíčnících 

přílohách deníků a v motoristických titulech. Reklama v rádiích, na internetu i sociálních sítích. 

http://www.skoda-auto.cz/
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Bilboardy u dálnic, plakátové nosiče na zastávkách dopravních prostředků, v obchodních 

centrech, letištích atd.  Na webových stránkách dává možnost objednat si testovací jízdu novým 

vozem. Zákazníky odmě uje výherními kupóny a rozdává reklamní předměty z kolekce Škoda. 

Je také známá Event kampan mi Ěpořádáním akcíě ve zvolených zimních střediscích, kde se 

mohou zákazníci prostřednictvím Škoda Parku s novým typem vozu seznámit. 

Guerilla marketingem Škoda auto a.s. představila veřejnosti svůj nový vůz Yeti. V některých 

městech České republiky byly nastříkány na chodníky stopy Yetiho s nápisem „Chyťte si 

Yetiho, než si on chytí vás“. Bylo použito na 2000 nástřiků. (viz Příloha 5) 

Stejný model vozu představila Viral marketingem prostřednictvím fotografií z gurellia  

kampaně v ZOO. Vozy byly umístěny do vybraných zoologických zahrad, prezentovány 

v ohradách jako nový přírůstek a stála před nimi informační tabulka s popisem vozu (paremetry, 

vybavení barevné odstíny, aj.ě, stejně, jak jsou umístěny tabulky u klecí se zvířaty. Ěviz Příloha 

6) 

 

4.2 Esel Technologies s.r.o. 

 

Firma Esel s.r.o je od roku 2008 zástupcem průmyslového rakouského podniku Guntamatic 

Heiztechnik GmbH, pro Českou republiku, který se zabývá výrobou kotlů na kusové dřevo, 

pelety, štěpku a rostlinná paliva, ale také bojlerů a akumulačních zásobníků. Kotle nabízí 

v několika variantách, od nástěnných s výkonem 50kW, až po průmyslové o výkonu 1000Kw. 

Společnost Guntamatic má zastoupení v 17 zemích Evropy a 80% její produkce je určeno pro 

export.  

Firma Esel s.r.o. působí na obou trzích, má však větší podíl zákazníků na trhu BŇC. Produkty 

prezentuje převážně prostřednictvím internetových nástrojů, jako je rozesílání mailů, krátkými 

videy na kanálu Youtube, produktové weby, skrytý marketing v diskuzních fórech Ěve formě 

odborných radě. Účastní se veletrhů a výstav, pořádá exkurze do svých kotelen. 

Z počátku firma pronikala na trh výhradně prostřednictvím výstav a veletrh  s mobilním 

přívěsem, na kterém byla umístěna plně funkční zmenšenina automatické kotelny. Osobní 

prezentaci dopl ovala tištěnými letáky a katalogy. Díky formě osobní prezentace a prodeje 

získala zkušenosti, které pak přenesla do internetového marketingu. 
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Založila úspěšný model tzv. veletržního - internetového marketingu. Své marketingové 

aktivity přednostně zaměřila na veletrhy a výstavy a na internet. Ročně je účastníkem přibližně 

dvaceti velkých výstav a veletrhů, typu: Moderní vytápění, SHK Brno, Infotherma, Můj dům, 

Můj hrad, Země živitelka, Dům a bydlení, Dům a zahrada, Zahrada Čech a řadě dalších. 

Původní venkovní expozici s přívěsem a zmenšenou kotelnou firma rozšířila také o velký 

vnitřní stánek, kde si může zákazník produkty prostudovat sám, bez odborné asistence.  

Na internetu má přes 20 webových stránek, které jsou vzájemně provázané. Zárove  provozuje 

internetový magazín ůutomatické vytáp ní, který je určen jak laické, tak i odborné 

veřejnosti. ůktivně se věnuje zasíláním e-mail , které informují o pořádaných akcích. Ty jsou 

rozesílány vždy po 14 dnech na 1Ř 000 adres. Používá takové marketingové formáty, které jsou 

měřitelné, a je možné vyhodnotit jejich úspěšnost. Na výstavy a dny otev ených dve í vyvinula 

vlastní monitorovací systém, který měří jejich ziskovost, co se týče internetu, využívají aplikací 

internetového prohlížeče Google, zejména Google ůdSense a Google ůdWords. Ěviz Příloha 

7) 

 

4.3 Vítkovice Heavy Machinery a.s. 
 

Společnost Vítkovice Heavy Machinery je součástí holdingu Vítkovice Machinery group. 

V oblasti marketingové komunikace sází především na dlouholetou tradici Ětéměř Ň00letě, na 

zákaznickou věrnost a na velmi dobré jméno (spojené především s kvalitou). Zabývá se výrobou 

trubek, převodových skříní a ozubení, tvarovaných výkovků, odlitků a dílů lodí, ocelových 

lahví aj. Pohybuje se výhradně na BŇB trzích a mezi její zákazníky patří zejména velké 

strojírenské, energetické, loďařské, cementárenské a automobilové společnosti, především 

z EU Ě75 procent z celkových tržebě.  

V  oblasti marketingu se tato společnost zaměřuje především na pr zkumy a analýzy trhu. A 

to, ať už při výběru nového zákazníka, před začátkem vývoje nového výrobku nebo před 

zahájením investiční akce. Každé nové zařízení nebo nový výrobek dopl uje stávající výrobní 

potenciál firmy, a proto je nutné, již dlouho před přijetím rozhodnutí, zda konkrétní zařízení 

začít projektovat nebo začít vyvíjet nový výrobek, provést detailní analýzu trhu, 

prostřednictvím stávajících zákazníků. Jelikož každá investice v takovém podniku stojí řádově 

stovky milionů korun, jsou výsledky analýz tím nejdůležitějším ukazatelem pro rozhodnutí, zda 

danou obchodní transakci realizovat.  
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Jak už je pro BŇB trh typické, tak i tato společnost se v marketingové komunikaci prezentuje 

převážně prostřednictvím tradičního formátu, kterým jsou veletrhy a PR. Dále sponzoringem, 

ale také na internetových kanálech a sociálních sítích. 

Vzhledem k tomu, že společnost exportuje do všech kontinentů a má své pobočky ve všech 

hlavních destinacích ĚRusko, Argentina, Indie, Slovensko, Čína, Saudská ůrábieě účastní se 

zástupci společnosti všech významných mezinárodních strojírenských veletrh , které se 

pořádají v Brně, Hannoveru, Moskvě, ůbú Dhabí aj. Společnost tímto získává nejen nové 

kontrakty, ale tímto také upev uje své místo a jméno, a dokazuje, že je neustále jedním z lídrů 

na světovém trhu, a že se neustále vyvíjí. 

Pro tuto společnost je důležité, aby byla součástí života města, které kolem Vítkovic vyrostlo, 

Ostravy. Proto se aktivně podílí na rozvoji Ostravy – památka Dolní oblast Vítkovice, 

sponzoruje adu sport  a lokálních um lc . Velmi si zakládá na svém obrazu nejen 

vůči zákazníkům, ale rovněž i  zaměstnancům a dodavatelům, proto neustále informuje, co 

společnost plánuje do budoucna a jaké má další vyhlídky. Po ádá tiskové konference, 

publikuje články v novinách a odborných časopisech. Vydává také vlastní noviny s názvem 

„Vítkovické noviny“. 

Společnost je aktivní také na internetu. Má vlastní webové stránky, na kterých, mimo jiné, je 

připravená každý měsíc elektronická podoba Vítkovických novin. Má také založený profil na 

sociální síti Facebook, který velmi často využívá pro nábor nových zaměstnanců.  

 V roce 2014 byl představen na mezinárodním veletrhu v Brně nový propagační snímek 

s názvem „Metal Evolution“. Tento krátký film má za cíl ukázat společnost Vítkovice jako 

jeden celek, a ne jako holdingovou společnost, skládající se z mnoha strojírenských společností. 

Má pomoci k tomu, aby se společnost Vítkovice podílela na větší části strojírenských celků, 

než tomu bylo v minulosti a dokázala vytěžit - jako celek -  více kontraktů z portfolia 

jednotlivých dceřiných společností. Představuje zjednodušení struktury společnosti, zákazník 

tak vidí tři hlavní pilíře, a ne nepřehledné množství jednotlivých subjektů. Z hlediska 

marketingové komunikace a nových trendů se dá tento snímek bezesporu zařadit jako produkt 

Viral marketingu, který je zveřejněn na internetovém kanále Youtube. Ěviz Příloha Ř) 
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4.4 Kritické zhodnocení 
 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, všechny společnosti obchodují na BŇB trzích, 

v různém podílu se zákazníky na BŇC a s různým výrobním produktem.  Od těchto dvou 

aspektů se výrazně odvíjí používání typů nástrojů marketingové komunikace.  

Výrobce automobilů, Škoda auto a.s., má velký podíl zákazníků na obou trzích, její 

marketingové aktivity a zejména nástroje jsou voleny pro každý trh odlišně, ale tak, aby byly 

v obou případech účinné. Ze všech průmyslových společností je ten automobilový, v používání 

těch nejnovějších trendů, které marketing nabízí, nejvíce pružný a aktivní. Využívá a financuje 

všechny marketingové formy, tradiční i nové. Zajímavým zjištěním je, že velký marketingový 

potenciál vidí již dlouhou dobu v médiích, konkrétně v reklamních spotech v televizi, tou 

nejméně finančně podporovanou formou je reklama v kinech. 

 

Společnost Esel s.r.o., zajišťující prodej automatických kotlů na biomasu Guntamatic, je 

úspěšnější na trhu BŇC. Po několikaleté investici do různých marketingových nástrojů, jako 

byla tištěná reklama v časopisech a novinách, reklama v rozhlase apod., se firma zaměřila pouze 

na dva nejúspěšnější a hlavně s měřitelnými výsledky, kterými jsou veletrhy - výstavy a internet 

Ěpředevším vlastní webové stránkyě. Všechny ostatní marketingové aktivity úplně zrušila. 

Ovšem nutno zmínit, že disponuje velkou výhodou, která spočívá v tom, že v současnosti tato 

společnost nemá na trhu přímého konkurenta. 

 

Společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. vyrábějící ocelové součásti, je obchodníkem 

výhradně na trhu BŇB. Její hlavní marketingovou aktivitou je účast na mezinárodních veletrzích 

a vytváření dobrého povědomí o společnosti ĚPRě. PR je možné vytvářet také prostřednictvím 

internetu, proto je prezentována na webových stránkách, má krátká videa na kanále Youtube a 

sociální síti Facebook. Těchto nových forem využívá jako okrajovou součást svých 

marketingových činností, jelikož produkty, které jsou předmětem jejich výroby, přes web či 

sociální sít, jednoduše prodávat nelze. 
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5 ZÁV R 

 

Cílem této bakalářské práce bylo představit pojem marketing, jeho koncepce a strategie, které 

na trhu využívá, a zaměřit se podrobněji na marketingovou komunikaci a její nové trendy. 

Následně pak zhodnotit, jaké formy komunikačních trendů jsou využívány v průmyslovém 

odvětví. Pro charakteristiku a popis komunikačních nástrojů byla použita odborná a 

akademická literatura, pro praktické využívání marketingových trendů sloužily především 

internetové zdroje a webové stránky popsaných společností, a také na základě osobního 

rozhovoru s marketingovými pracovníky. 

Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První se zabývá samotným významem 

slova marketing, je představena jeho filozofie a základní přístupy - výrobní, výrobková, 

prodejní, marketingová a společenská. Jsou definovány marketingové strategie a 

marketingového mixu, v podobě 4P. 

Druhá část představuje základní prvky marketingové komunikace. Jsou popsány nové trendy v 

marketingové komunikaci a představeny příklady, jak byly využity v průmyslovém odvětví, 

konkrétně v automobilovém. Je charakterizován Guerllia marketing, Viral marketing, Digitální 

a mobilní marketing a Product placement. V zahraničí jsou tyto formy využívány se značnou 

oblibou, u nás se stále ještě společnosti přiklánějí víc k těm tradičním formám marketingového 

komunikačního mixu. 

Ve třetí části jsou představeny vybrané průmyslové společnosti, s odlišným produktem 

podnikání a odlišným podílem zákazníků na BŇB trhu. Jsou představeny jejich marketingové 

nástroje a je popsáno, do jaké míry využívají nové marketingové trendy, ve svých 

marketingových aktivitách, jako nástroje konkurenceschopnosti na trhu. 

Tak jako každé úspěšné odvětví se zdokonaluje a nalézá nové cesty, tak se také neustále vyvíjí 

svět marketingu a marketingové komunikace. Stále však platí, že obecným trendem při 

propagaci průmyslových výrobků je osobní prodej a PR. Tuto skutečnost potvrzují i všechny 

tři sledované společnosti. Jelikož svět internetu pronikl již do všech sfér obchodování, jsou v 

současné době v podstatě všechny firmy nuceny, i velké průmyslové společnosti, využívat nové 

trendy v marketingu. Provozují aktivně webové stránky, jsou registrované na sociálních sítích, 

mají vytvořeny krátké propagační filmy na video kanálech. Tato krátká studie je důkazem, že 
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je možné i na průmyslových trzích využívat nové marketingové trendy, ovšem čím víc je 

společnost zaměřená na BŇB trh, tím víc je jejich užití omezené a neefektivní. 
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Příloha 1 -  Guerilla kampa  Mini Cooper 
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Příloha 2 – Viral kampa  Volvo  
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Příloha 3 – Mobilní kampa  Chevrolet 
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Příloha 4 – Product placement – ve filmech s Jamesem Bondem 
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Příloha 5 – Guerilla kampa  Škoda auto a.s. 

 

 

Příloha 6 – Viral kampa  Škoda auto a.s. 
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Příloha 7 – E- mailing společnosti Esel s.r.o. 

Začátek přeposílané zprávy: 

Od: "Libor Smeja" <marketing@esel.cz> 

Datum: 1Ň. března Ň015 15:ň0:4ň SEČ 

Komu: smeja@esel.cz 

P edm t: Ř6.Den otev ených dve í v Kostelci nad Černými lesy 

Vážení zájemci o vytápění, 
 

zveme Vás na Ř6.Den otevřených dveří do Salonu kotlů, kde Vám přinášíme možnost vidět funkční automatickou 
kotelnu s automatickým kotlem GUNTůMůTIC Biostar, poloautomatickým kotlem na kusové dřevo a štěpku 
GUNTůMůTIC Biosmart a funkční solární systém GASOKOL. 

 

Tento Den otevřených dveří proběhne v neděli dne 15.ň.Ň015 od 0ř.00 do 1ň.00 hod. v Kostelci nad Černými lesy, 
ulice Kutnohorská 67Ř v Salonu kotlů. Více o Salonu kotlů na www.SalonKotlu.cz 

 

Pokud se rozhodnete realizovat kotelnu s jiným automatickým kotlem, přijďte se podívat jak vypadá instalace pro 
modelový rok Ň015 v případě instalace kotelny s kotli BENEKOV, LICOTHERM nebo PONůST. 
 

S pozdravem 

Libor Směja 

Jednatel společnosti 
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. 

Kutnohorská 67Ř 

ŇŘ1 6ň Kostelec nad Černými lesy 

Tel. +420 777 283 002 

www.estech.cz 

www.facebook.com/ESEL.cz 

 

P.S. V období od 1Ř.ň. do ŇŇ.ň.Ň015 nás můžete navštívit na výstavě Zemědělec Ň015, která se koná na výstavišti v 
Lysé nad Labem. Na této výstavě máme prezentaci automatických kotlů Guntamatic, Benekov, Licotherm a Ponast. 
Více informací o výstavě naleznete na stránce http://www.vll.cz/veletrh-213 

 

 

Pro odhlášení odběru tohoto zpravodaje klikněte na následující 
odkaz: http://estech.esel.cz/newsletter.aspx?guid=dec72def-3114-4a2e-a85f-a6ea3ff86954 
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Příloha 8 – Viral kampa  Společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

 


