
1. Úvod

Dynamický  rozvoj  informační  technologie  a  výpočetní  techniky  zcela  mění 

podnikatelské  prostředí  i  prostředí  domácností,  ve  smyslu  možností  získávaných 

informací  ve  všech  oborech  lidské  činnosti,  obchodování,  zábavy,  atd.  Rozšířenost 

internetu  je  podmíněna  dostupností  a  uživatelskou  jednoduchostí.  Jeho využívání  se 

stává otázkou každodenního život. Internet je dle mého názoru téměř dokonalé médium, 

které se od ostatních liší řadou specifik. Poskytuje rozsáhlé, územně rozložené zdroje 

informací  a  jeho předností  je  možnost  aktivní  účasti  uživatelů  na procesech.  Služba 

www navíc  dovoluje  obohatit  textové  informace  o  obrázky,  zvukový  záznam nebo 

video-ukázku. 

 Každá úvaha o podnikání s využitím internetu musí mít možnost opřít se o co 

možná  nejdůkladnější  znalost  uživatelů  internetu  jako  potenciálních  zákazníků. 

Současný  odhad  české  internetové  populace  je  přibližně  3,5  mil.  uživatelů  a  stále 

dynamicky vzrůstá. Tato hodnota představuje téměř třetinu českého obyvatelstva a je 

proto  zcela  zřejmé,  že  se  nejedná  o  homogenní  skupinu,  ale  o  specifické  segmenty 

charakterizované především odlišnými potřebami zákazníků. Znalost těchto segmentů 

včetně realistických údajů o jejich  velikosti  umožní  seriózně posoudit  podnikatelský 

záměr, ale především úspěšně získat a uspokojit zákazníka.

Cílem mé bakalářské práce je analýza situace cestovní kanceláře Exim Tours, 

a.s.  na  internetu  a  rozdělení  uživatelů  internetu  z pohledu  cestovní  kanceláře. 

Bakalářská  práce  je  zaměřená  zejména  na  zlepšení  možností  informování  a  prodeje 

produktů cestovní kanceláře pomocí nově modernizovaných internetových stránek. Toto 

zlepšení  bude  realizováno  prostřednictvím  inovovaných  reklamních  prostředků, 

rozšířených možností způsobu nákupu a zkvalitnění přehlednosti webových stránek.

Inovace  reklamních  prostředků,  bude  provedená  pomocí  reklamních  bannerů, 

internetových vyhledávačů,  časopisů a denního tisku prezentovaných na internetu,  e-

mailového marketingu a propagačních videoklipů.

Dalším dílčím cílem je zkvalitnění přehlednosti internetových stránek se zaměří 

na  vymezení  strategických  sektorů,  které  budou  respektovat  hierarchii  důležitosti 

vyhledávaných  informací  s přehledným  řešením,  barevným  odlišením,  styl  fontů  a 
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velikost  písma.  Přičemž  část  informací  bude  prezentována  pomocí  hypertextových 

odkazů a vybrané informace pomocí grafických bannerů a zásuvných modulů. 

Posledním  úkolem  práce  je  zlepšení  možností  způsobu  plateb  klientů,  které 

budou realizovány.  Přičemž tato  rozšířená  služba zlepší  komfort  při  koupi  produktů 

cestovní kanceláře a umožní realizaci plateb, které doposud nebyly možné, což přinese 

pravděpodobně zvýšení obratu společnosti.
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2.  Vymezení  internetu

2.1 Popis internetu

J.  Hlavenka definuje  internet jako  celosvětovou  počítačová síť,  která  spojuje 

jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů IP. [3]

Název pochází  z  anglického slova  network (síť),  podle  něhož tradičně  názvy 

amerických  počítačových  sítí  končily  „-net“,  a  mezinárodní  (původně  latinské) 

předpony  inter- (mezi),  vyjadřující,  že internet  propojil  a vstřebal  různé starší,  dílčí, 

specializované,  proprietární nebo lokální sítě. Internet slouží k přenášení informací a 

poskytování  mnoha služeb,  jako jsou  elektronická  pošta,  chat,  www stránky,  sdílení 

souborů,  on-line  hraní  her,  vyhledávání,  katalog a  další.  <URL: 

http://cs.wikipedia.org>.

* Elektronická pošta -  zkráceně  e-mail  je  způsob odesílání  a  přijímání  zpráv  přes 

elektronické komunikační systémy

* Chat  - jedná se o způb on-line komunikace více lidí najednou 

*  World  Wide  Web –  informační  systém  pro  práci  s hypertextovými  dokumenty. 

Hypertextový  dokument  je  dokument  propojený  s dalšími  pomocí  odkazů  určující 

adresu cílového dokumentu. 

* Online hra je počítačová hra, kterou lze hrát zároveň s jinými hráči po internetu

 Za základní prvky internetu můžeme považovat síť, server a klienta. Počítačová 

infrastruktura je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a 

výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých 

pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.  Server 

poskytuje  ostatním  počítačům  v síti  své  služby  např.  emailové  služby,  služby  pro 

provoz www, datová úložiště, tiskové služby.

 Neexistuje žádná právnická ani fyzická osoba, která by byla právně odpovědná 

za internet jako celek. 

Komunikace  mezi  serverem,  klientem  a  dalšími  články  sítě  probíhá  podle 

předem  stanovených  pravidel,  které  jsou  dány  použitým  přenosovým  protokolem. 
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V současnosti  se  převážně  využívá  protokol  TCP/IP.  Transmission  Control  Protocol 

(TCP)  je  transportní  část  tohoto  protokolu,  která  zajišťuje  verifikaci  přenosu.  IP 

(Internet Protocol) řídí přenos dat mezi uzlovými body sítě.

IP adresy musí vycházet vstříc potřebám TCP/IP protokolů. Mají síťovou část 

(s adresou sítě, identifikující síť jako celek) a adresu uzlu v rámci sítě. IP adresu lze 

chápat jako jedno velké (32 bitové) binární číslo, pro které se používá jednotný způsob 

zápisu, kdy obsah každého bytu je vyjádřen jako desítkové číslo a jednotlivé části jsou 

spojeny tečkou (př. 193.84.57.34). Pravidlem je, že žádná IP adresa nesmí být přidělena 

dvakrát. 32-bitový prostor všech adres není nekonečný a hrozí jeho vyčerpání,  řešením 

této situace je IPv6. IPv6 rozšiřuje původní 32-bitový adresový prostor na 128-bitový. 

<URL: http://www.earchiv.cz>.

Většina uživatelů si těžko pamatuje dlouhou řadu čísel, a proto se používá místo 

IP adresy tzv. doménové jméno.

     DNS -   (Domain  Name Systém)  je  hierarchický systém doménových jmen, 

který  je  realizován  servery  DNS a  protokolem stejného  jména,  kterým si  vyměňují 

informace. Doménové jméno je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě, které 

jsou  připojené  na  internetu.  Příkladem  doménového  jména  je  www.eximtours.cz, 

www.kartago.sk .

Firmy  nebo  instituce  si  obvykle  registrují  doménová  jména  vytvořená  podle 

svých názvů, služeb, výrobků apod. Doménové jméno smí obsahovat pouze písmena (a-

z), čísla (0-9) a pomlčku (-), která nesmí být ani na začátku ani na konci jména. Délka 

doménového jména nesmí přesáhnout 63 znaků.  <URL: http://www.nic.cz>.

Doménové jméno je součástí firemního marketingu a mělo by být vždy vhodně 

zvoleno. Počet domén pro jednu fyzickou či právnickou osobu není omezen.

Začlenění  internetu  do  stávajících  marketingových  aktivit  zvyšuje  „image“ 

firmy,  zlepšuje  možnosti  komunikace  se stávajícími  i  potencionálními  zákazníky.  Je 

rovněž nejlepší a nejefektivnějším zdrojem dat pro marketingové výzkumy a analýzy.

Firma, která odmítá svou prezentaci na internetu, se již dopředu sama připravuje 

nejen o možný způsob reklamy, ale také o nárůst klientské základny a případných tržeb 
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s ní spojených. Má práce se týká www stránek cestovní kanceláře Exim Tours a jejich 

využití pro online prodej.      

2.2 Výhody internetu

Mezi základní výhody internetu můžeme zahrnout:

* Globálnost –  všechna data,  která  na internet  umístíme,  jsou k dispozici  na celém 

internetu. Nezáleží na tom, z jaké části světa si internet prohlížíme, vždy budeme vidět 

totéž.

*  Okamžitost  -  Internet  je  elektronickým  médiem,  které  pracuje  v reálném  čase. 

Veškeré služby, informace a jejich změny jsou všem ve stejném čase viditelné stejně.

*  Snadná  zjistitelnost  informací  pomocí  webových  prohlížečů  –  pokud  zjišťuji 

jakoukoliv informaci, je k dispozici snadný webový prostředek umožňující vyhledávání 

webových  textů  pomocí  prohlížečů,  které  vyhledávají  dokumenty  se  zvoleným 

klíčovým slovem nebo slovy.

2.3 Nevýhody internetu

Přes všechny výše uvedené výhody má také internet své problémy a omezení, mezi něž 

patří:

* Bezpečnost - internet je prakticky otevřený systém, kdokoliv do něj může vstoupit 

nezávisle  na zemi  a  na původu.  Z tohoto důvodu je  třeba,  aby si  podniky svá data 

zálohovaly  a  omezili  přístup  k důležitým  informacím  na  základě  autentizace  a 

autorizace uživatelů. V současné době existuje celá škála produktů zajišťujících ochranu 

dat  např.  šifrování,  digitální  autorizace  apod.  Ovšem  nejlepším  způsobem  je  mít 

nepostradatelná data uložená ještě na jiném médiu (např. na CD, na disketě).

* Rychlý vývoj a kompatibilita softwaru – vzhledem k tomu, že se software rychle 

vyvíjí, existuje na internetu mnoho verzí, což způsobuje značnou nekompatibilitu dat.

* Internet a právo -  otevřenost a relativní anonymita, jak uvádí V. Smejkal [12], svádí 

uživatele internetu k porušování  zákonů a autorských práv,  zcizování  citlivých údajů 

apod. (např. ke kopírování dat a informací a jejich následnému vydávání za své vlastní). 
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2.4 Marketingové aktivity v prostředí internetu

Se vstupem do internetového prostředí  se podnikatelům nabízí  široké využití 

marketingových prostředků. Je důležité, aby podniky využívání internetu zcela začlenily 

do své propagace. 

Pro propagaci je důležité, aby návštěvník internetové stránky nejen navštívil, ale 

aby jej stránka motivovala ke koupi zboží nebo služby a aby se na ni pravidelně vracel.

Mezi hlavní marketingové aktivity využívané na internetu patří: internetový banner, e-

mailový  marketing,  etablování  se  v internetových  médiích,  virtuální  obchod  a 

internetové vyhledávače. 

Tyto aktivity jsou blíže specifikovány v následujících podkapitolách.

2.4.1 Internetový banner

Stejně  jako  v jiných  médiích,  tak  i  na  internetu  je  hlavním  cílem  reklamy 

ovlivnit nákupní rozhodování potenciálních zákazníků. Reklama na internetu se liší od 

klasické reklamy tím, že je více interaktivní. Stačí pouhé kliknutí a zákazník může na 

www stránkách inzerenta  získat  více  informací,  případně  si  nabízený produkt  ihned 

objednat.

Reklamou na internetu rozumíme zejména proužkovou reklamu tzv.  bannery, 

umístěné  většinou  v záhlaví  často  navštěvovaných  stránek.  Proužková,  nejčastěji 

animovaná  reklama  uživateli  umožňuje  právě  výše  zmiňované  kliknutí  na  reklamní 

odkaz a s tím okamžité přesunutí na www stránky inzerenta. Příklad této reklamy je 

uveden na obrázku (). Velkou předností této reklamy pro inzerenta je případná možnost 

zjistit  elektronickou  statistiku  přístupů.  Zadavatel  se  tak  může  dozvědět  údaje  o 

celkovém počtu „shlédnutí“, v případě správce sítě také informace o hrubé lokalizaci IP 

adresy uživatele. 

Obr. 1 Ukázka internetového banneru  <URL: http://www.seznam.cz>
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2.4.2 E-mailový marketing

 Jedná se o zasílání reklamní pošty prostřednictvím internetu. Vzhledem k tomu, 

že  uživatelé  internetu  jsou  citliví  na  nevyžádané  reklamní  e-maily  a  jiné  agresivní 

praktiky,  jak  uvádí  M.  Steinová  [1],  je  třeba  vztahy  mezi  inzerující  firmou  a 

potenciálním zákazníkem vytvářet postupně. Jemnější formou reklamních e-mailů může 

být  vložení  reklamní  vsuvky  do  běžného  mailu  např.  od  e-mailových  zpravodajů 

(uživatel vyplní formulář ve kterém má zájem o novinky a na základě toho mu chodí do 

e-mailu informace o nabízeném zboží  či  službách,  které jsou obohaceny reklamními 

odkazy inzerentů). 

Další  možností  je  uvedení  adresy  webových  stránek  v podpisu  e-mailových 

zpráv u všech zaměstnanců firmy. 

V ČR  upravuje  práva  a  povinnosti  osob,  které  poskytují  služby  informační 

společnosti a šíří obchodní sdělení (tedy i e-mailový marketing) Zákon č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti.  <URL: http://www.uoou.cz>.

2.4.3 Etablování se v internetových médiích

Etablování znamená začlenění odkazu webových stránek do odborných článků 

prezentovaných na internetových médiích,  např. prostřednictvím kontextové reklamy. 

Jedná se o zvýraznění  slova v článku, kde při najetí  se objeví reklama souvisejícího 

výrobku, firmy apod. Většina druhů kontextové reklamy se platí za proklik.

Příkladem  kontextové  reklamy  může  být  např.  AdSense  společnosti  Google. 

Uživatel služby AdSence (provozovatel webových stránek) může na svých webových 

stránkách  jednoduchým  způsobem  zobrazovat  návštěvníkům  webu  dynamicky 

generovanou reklamu v závislosti na tom, jaké je téma aktuálně zobrazené stránky, v níž 

je  reklama  AdSense  vložena.  Výhodou  této  služby  je  nejen  přidaná  hodnota  pro 

návštěvníky  webu (odkazy na potenciálně  zajímavé produkty),  ale  také  výdělek  pro 

majitele  webových  stránek  v podobě  inkasování  poplatku  za  poskytnutí  reklamního 

prostoru. Ukázka kontextové reklamy je uvedena na Obr. 2

Obr. 2 Ukázka kontextové reklamy <URL: http:// www.lukas.faltynek.com>
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2.4.4. Virtuální obchod

Přístup k virtuálnímu obchodu je svým způsobem propagací, protože potenciální 

zákazník se na něm dozví informace o nabídce a specifikaci produktů. A i přesto, že si 

produkt nekoupí má povědomí o nabízeném zboží nebo službách, které potencionálně 

mohou být v budoucnu komerčně realizovány.

2.4.5. Internetové vyhledávače

 Pro propagaci firmy a jejích produktů, je velmi důležité vyhledávat informace 

pomocí internetových prohlížečů, které umožňují vyhledávání informací dle klíčových 

slov,  které  textová  forma  internetové  stránky  obsahuje.  Pro  efektivitu  vyhledávání 

pomocí  těchto  prostředků  je  zapotřebí  produkt  nazývat  větším  množstvím 

synonymických slov nebo hesel, které zvýší pravděpodobnost vyhledání. 

Doporučuje se využívat metody SEO (Search Engine Optimalization),  kdy se 

vytváří a upravují webové stránky takovým způsobem, aby byly ve výsledcích hledání 

v internetových vyhledávačích  zobrazeny na nejlepších místech.  Cílem je  nalákat  na 

vlastní stránky co nejvíce zákazníků. <URL: http://cs.wikipedia.org>.

2.5 Elektronický obchod, on-line prodej

 Elektronické obchodování představuje možnost zadání elektronické objednávky 

přímo  na  webových  stránkách  podniku,  příklad  je  uvedený  na  ou  strategií  firmy.  . 

Systém  on-line  marketingu  musí  být  podle  J.  Hlavenky  [5] v souladu  s celkovou 

marketingovou strategií firmy. 

Obr. 3 Příklad možnosti elektronické objednávky <URL:  http:// www.invia.cz >
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3.  Analýza  situace  CK  na  internetu,  rozdělení  uživatelů 

internetu z hlediska CK, popis metodiky šetření 

Předmětem zájmu mé bakalářské práce je marketingová strategie a její rozvoj 

v cestovní kanceláři. O tuto problematiku se dlouhodobě zajímám a bude aplikována na 

cestovní  kancelář  Exim Tours,  protože  v této  kanceláři  pracuji  již  čtvrtým rokem a 

zpracování  tohoto  tématu  by  přineslo  praktické  zlepšení  práce  v návaznosti  na 

internetový prodej. 

 3.1 Stručná charakteristika CK Exim Tours, a.s.

 Cestovní kancelář Exim Tours, a.s. zahájila činnost letní sezónou roku 1993. Od 

té  doby  prochází  dynamickým  vývojem.  V současnosti  je  největším  touroperátorem 

leteckých zájezdů na českém trhu.  Jejími  obchodními  partnery  nebo klienty  je  řada 

významných firem a institucí v tuzemsku i zahraničí. Její realizační tým čítá na dvě stě 

zaměstnanců a přibližně stejný počet delegátů v destinacích.

Kromě  vlastních  provozoven  a  on-line  prodeje  realizuje  CK  Exim  Tours 

podstatnou  část  prodeje  prostřednictvím  husté  sítě  cestovních  agentur.  Cestovní 

kancelář  má  několik  dceřiných  společností,  které  působí  na  zahraničních  trzích  na 

Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.

Od roku 2001 je akciovou společností se základním jměním 12 milionů Kč. Je 

členem  Asociace  cestovních  kanceláří  České  Republiky  a  „RDA  Internationaler 

Bustouristik Verband e.V“.

     Prezentaci prostřednictvím webových stránek zahájila cestovní kancelář v roce 

2002. V této verzi bohužel nebylo možné zájezdy rezervovat přímo na stránkách. Od 

roku  2005  byla  zavedená  nová  verze,  kde  byl  on-line  prodej  propojen  s ústředním 

rezervačním systémem. 

Internetové stránky CK Exim Tours (www.eximtours.cz) je možno rozdělit na 

několik sekcí. 

1) V horním menu (Obr. 4) jsou umístěny odkazy na nabídku zájezdů, užitečné 

informace, ověření časů odletů pro příslušnou rezervaci, informace pro prodejce, 
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popis  společnosti  s nabídkou  volných  pracovních  míst,  kontakty  na  všechny 

prodejny a možnost vyhledání on-line letenek. 

Obr. 4 Horní menu <URL: http://www.eximtours.cz>

2) V menu na levé straně je možné si zadat parametry pro vyhledání zájezdu. Jsou 

zde dvě možnosti výběru. V užší volbě, která je přímo na domovské stránce si 

klienti  zadávají   cílovou zemi,  lokalitu,  typ zájezdu, termín a cenu za osobu. 

Druhou možností je volba pokročilého vyhledávání, které je uvedeno na Obr. 5 a 

kde je nabídka rozšířena o název hotelu, druh stravování, počet dní, místo odletu 

a kategorizaci hotelu. 

Obr. 5 Rozšířené hledání <URL: http://www.eximtours.cz/pokrocile-vyhledavani>

3) Pravá  část  stránek je  věnovaná  reklamním  bannerům,  které  upozorňují  na 

akční nabídky a nové destinace. 

4) Zbytek stránek je věnován výhodným nabídkám, last momentům a novinkám.

Návrh na vylepšení internetových stránek je popsán v kapitole 4.
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3.2 Rezervace na on-line stránkách cestovní kanceláře

Cestovní  kancelář  nabízí  klientům zakoupení  zájezdu  „z  pohodlí  domova“ – 

prostřednictvím svých webových stránek. Při zahájení on-line prodeje v r.  2005 byla 

klientům nabízena možnost uplatnit  slevu ve výši 3% bez rozdílu toho, zda si klient 

zakoupil zájezd za katalogovou cenu nebo využil slev prvního či posledního momentu. 

Tato sleva byla s nástupem nového marketingového vedení zrušena a klienti zakupující 

si zájezd prostřednictvím on-line prodeje mají stejné podmínky jako ostatní klienti, kteří 

si zakupují zájezd na kamenných prodejnách. V kapitole 4 je část, která je věnována 

hodnocení této situace. 

Samotná rezervace  prostřednictvím internetových  stránek www.eximtours.cz 

probíhá ve 3 krocích:

1) Prvním krokem je vyhledání vhodného hotelu a termínu. V případě, že máme toto 

vybráno, nabízí se nám pod hotelem možnost on-line rezervace. Po kliknutí na tento 

odkaz se nám rozbalí formulář pro on-line prodej (viz.  Obr. 6), kde si klienti vyberou 

typ pokoje a počet osob, které budou cestovat. 

Obr.  6 Formulář  pro  on-line  prodej  <URL:  http://www.eximtours.cz/online-
rezervace/index.php?hotel=1411&termin=348792 >

2) Po vyplnění formuláře jsou klienti v případě, že je kapacita volná přesměrováni  na 

internetovou stránku, na které je zobrazená automaticky provedená kalkulace zájezdu. 

Pokud s cenou souhlasí,  potvrdí  kalkulaci  a  přejdou dále  na objednávkový formulář 

uvedený na . 
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Obr. 7 Objednávkový formulář s potřebnými informacemi o klientovi  

<URL:http://www.eximtours.cz/online-rezervace/step2/index.php>

Obr. 8 Formulář potvrzující souhlas s obchodními podmínkami 

<URL: http://www.eximtours.cz/online-rezervace/step3/index.php >

3)  Po vyplnění  objednávkového  formuláře,  který  je  posledním krokem k tomu,  aby 

rezervace byla platná, je klient povinen potvrdit, že souhlasí s obchodními podmínkami 

(viz.Obr. 8). Poté je objednávce přiděleno devítimístné rezervační číslo a je odeslána do 

cestovní  kanceláře,  kde  je  dále  zpracovávána  pracovníky  on-line  oddělení.  Kopie 

zpracované  objednávky  spolu  s  kalkulací  je  automaticky  odeslána  na  e-mailovou 

adresu, kterou si klient v objednávce zadal. 

Při  kliknutí  na  hypertextový  odkaz  „Souhlasím  s  obchodními 

podmínkami“  (Obr.  8),  je  klient  přesměrován  na  všeobecné podmínky  cestovní 

kanceláře.

Hypertextové  odkazy jsou cestovní  kanceláří  používány i  v upozornění  vedle 

objednávkového formuláře, kde odkazují na všeobecné a pojistné podmínky (Obr. 9).
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Obr. 9 Upozornění cestovní kanceláře v souvislosti s uzavřením cestovní smlouvy

<URL: http:// http://www.eximtours.cz/o-spolecnosti/vseobecne-podminky/>

Cestovní smlouva vstupuje v platnost po zaslání "Potvrzení rezervace" ze strany CK 

Exim tours a.s. Objednávka je platná v okamžiku uhrazení zálohy dle podmínek a do 

data uvedených na cestovní smlouvě. V případě, že záloha nebude do uvedeného data 

uhrazena, provedená rezervace automaticky propadá bez nároku na náhradu.

Zákazník  provedením  této  rezervace  stvrzuje,  že  se  seznámil  s  Všeobecnými 

smluvními podmínkami účasti na zájezdech cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s., 

které  jsou nedílnou součástí  uzavřené  cestovní  smlouvy.  Zároveň potvrzuje,  že  se 

seznámil  s  pojistnými  podmínkami  cestovního  pojištění.  Výše  uvedené  platí  pro 

všechny osoby uvedené na této cestovní smlouvě a zákazník svým podpisem stvrzuje, 

že jedná jejich jménem.

3.3 On-line platba

CK Exim tours, nabízí klientům, kteří si zájezd rezervují on-line, úhradu zájezdu 

pomocí  platební  brány  České  spořitelny,  a.s.  Zájemci  o  tuto  službu  mohou  platit 

kartami Visa, Visa electron a Master card. Po zvolení karty jsou přesměrování na on-

line formulář Česká spořitelny (Obr. 10).

Výhodou platby platební  kartou je  platba bez poplatku.  Jedná se o pohodlný 

způsob nakupování, kdy v okamžiku nákupu mimo jiné není třeba hotovost. 

CK Exim Tours využívá při akceptaci platebních karet 3D-Secure řešení. Údaje 

z platební karty jsou zasílány přímo bance a nikdo ze zaměstnanců CK nemá k údajům 

platební  karty  přístup.  Přenos  dat  se  uskutečňuje  prostřednictvím  zabezpečeného 

protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje.

Velkou  nevýhodou  on-line  platby  je,  že  klienti,  kteří  nemají  účet  u  České 

spořitelny, musí navštívit některou z prodejen CK Exim Tours nebo převést úhradu za 

zájezd  ze  svého  účtu,  přičemž  musí  opustit  internetové  stránky  CK.  V kapitole  4 

navrhuji  rozšířené  řešení  on-line  platby  prostřednictvím ostatních  bank,  spolu 

s využitím možnosti splátkového prodeje. 
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Obr.  10 On-line platební formulář České spořitelny aktivovaný elektronickou platbou v CK 
<URL: https://3dsecure.csas.cz/transaction >

3.4 Chronologie vývoje on-line prodeje, metodika šetření

CK Exim Tours, a.s. zahájila aktivní on-line prodej v roce 2005. Od ledna 

roku 2005 do srpna roku 2007 on-line prodej narostl o 316% a je předpoklad, že stále 

bude vzrůstat. Již v současné chvíli je z níže uvedené  Tabulka 1) patrné, že oproti 

loňskému roku se on-line prodej zvýšil o 42%.

Vedení cestovní kanceláře Exim Tours má za cíl,  aby prodej prostřednictvím 

internetových stránek tvořil minimálně 10% z celkového objemu produkce. V současné 

chvíli je dle sdělení marketingového oddělení podíl na produkci 3,5 %.  Pro zvýšení 

prodeje prostřednictví on-linu navrhuji řešení v kapitole 4.
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Podkladová data jsou čerpána z  Tabulka 1, kterou poskytlo marketingové oddělení CK Exim Tours na základě svých statistických 

analýz  ve spolupráci se společností GTS Novera, která se zabývá zpracováním statistických údajů. 

Jedná se o promítnutí celkové částky za prodej zájezdů prostřednictvím internetových stránek cestovní kanceláře ode dne zahájení 

prodeje tj. 1. 1. 2005 do 31. 8. 2007.  Srovnává se prodej roku 2007 v příslušném měsíci s prodejem v letech 2006 a 2005 v náležitém 

měsíci. 

Tabulka 1 Vývoj on-line prodeje od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2007 (marketing CK Exim Tours, a.s., 2007)

Rok/měsíc I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 Celkem 

2005 4 090 084 Kč 8 529 606 Kč 11 748 736 Kč 15 432 865 Kč 19 501 324 Kč 25 519 902 Kč 31 380 629 Kč 38 826 943 Kč 43 458 322 Kč 48 409 324 Kč 53 259 044 Kč 58 414 870 Kč 38 826 943 Kč

2006 14 706 920 Kč 23 983 837 Kč 37 466 403 Kč 48 657 765 Kč 60 273 480 Kč 78 429 377 Kč 93 961 132 Kč 113 365 499 Kč 124 220 402 Kč 131 977 668 Kč 139 059 198 Kč 146 732 522 Kč 113 365 499 Kč

2007 17 982 549 Kč 36 082 684 Kč 52 814 088 Kč 68 874 559 Kč 86 492 772 Kč 104 058 841 Kč 130 234 891 Kč 161 413 975 Kč     161 413 975 Kč

NAVÝŠENÍ 05 340% 323% 350% 346% 344% 308% 315% 316% -100% -100% -100% -100% 316%

NAVÝŠENÍ 06 22% 50% 41% 42% 44% 33% 39% 42% -100% -100% -100% -100% 42%
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Na základě uvedených dat v Tabulka 1 je vypracován přehledný graf (Obr. 11) 

na němž je patrný vývoj tržeb z on-line prodeje v období od ledna 2005 do srpna 2007. 

Nejsilnější  prodej  vykazují  v každém  roce  měsíce  v letní  sezóně  tj.  květen, 

červen, červenec, srpen a září a také v prosinci, kdy se však jedná o jinou strukturu 

prodeje,  protože vychází  katalog  na následující  letní  sezónu a  tím pádem je  možno 

zakoupit si na ni zájezd. V letní sezóně také cestuje nejvíce klientů. V roce 2005 byl 

celkový počet klientů 204000, v r. 2006 využilo služeb CK 236000 klientů a do srpna r. 

2007 vycestovalo s cestovní kanceláří 240000 klientů. To znamená, že přibližně každý 

43. Čech využívá služeb Exim Tours. 

Obr. 11 Porovnání prodeje v postupu

EXIM TOURS a.s. - ONLINE PRODEJ: porovnání prodeje v postupu
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3.5 Rozdělení uživatelů do segmentů z hlediska CK

Segmentace trhu je proces, kterým firma rozdělí velký trh na menší konzistentní 

části a následně si pro své podnikání volí ten segment, který nejlépe odpovídá jejímu 

poslání a vytyčeným cílům. 
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G. Armstrong  [13] definuje segmentaci  jako rozčlenění  trhu do homogenních 

skupin, které se vzájemně liší potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Je 

možné na ně působit modifikovaným marketingovým mixem. 

Neexistuje jednoznačný způsob jak provést segmentaci trhu. G. Armstrong proto 

doporučuje,  aby marketingoví  pracovníci  vyzkoušeli  několik  různých segmentačních 

metod a to jak samostatně,  tak v různých kombinacích,  aby nalezli  ten nejlepší  úhel 

pohledu na strukturu trhu. 

Mezi základní metody, které G. Armstrong popisuje [13,] patří:

• Geografická  segmentace rozděluje  trh  do  různých  geografických 

jednotek podle geografických kritérií,  jako jsou národnost, region, stát, 

město nebo oblast. Firma se pak rozhoduje, zda bude působit v jednom 

nebo více geografických územích. 

• Demografická  segmentace –  základem  je  rozčlenění  trhu  podle 

stanovených  demografických  charakteristik,  jimiž  jsou  pohlaví,  věk, 

rodinný stav, povolání apod. Demografické faktory jsou dle P. Kotlera 

[7] nejpopulárnější základnou pro segmentaci zákaznických skupin. 

• Psychologická  segmentace  –  zahrnuje  členění  podle  příslušnosti 

k společenským  třídám,  životního  stylu  nebo  osobních  charakteristik 

(např. ambiciózní, společenský, uzavřený apod.)

• Segmentace  podle  chování  (Behaviorální  segmentace)  –  při  této 

segmentaci  se  zákazníci  rozdělují  do  skupin  podle  jejich  znalostí 

výrobku, postoje k výrobku, jeho využití nebo podle ohlasu na výrobek. 

Mnoho marketingových pracovníků podle P. Kotlera (rok 2001) věří, že 

právě  rozdíly  v chování  jsou  nejlepším  odrazovým  můstkem  pro 

vybudování dobré marketingové segmentace. 

Segmentační  analýza  se  zřídkakdy  omezuje  na  jednu  nebo  několik  málo 

proměnných. 

Podle členění G. Armstronga [13], které je uvedeno výše spadá většina klientů 

cestovní kanceláře Exim Tours do segmentace psychologické a behaviorální.
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Klienty cestovní kanceláře můžeme rozdělit do několika skupin a ty pak na další 

podskupiny. 

a) Klienty,  zakupující  si  zájezd  v určitém  prodejním  období  –  v této 

podskupině  je  zahrnuta  metodika  šetření  prodeje  v určitém  časovém 

období

b) Druhu dopravy

c) Osoby orientující se na určitý druh zájezdu

d) Způsobu platby

Ad a) Klienti zakupující si zájezd v určitém prodejním období

1) First moment – jedná se o zákazníky, kteří využívají slev prvního momentu. 

První moment je charakteristický tím, že ve vybraných termínech je možné si 

rezervovat  dítě  zdarma nebo využívat  slev až ve výši  12%. Slevy se  liší  na 

základě toho,  zda klienti  s cestovní  kanceláří  již  cestovali  či  nikoliv.  Klienti, 

kteří  někdy  v minulosti  využili  služeb  CK  jsou  zařazeni  do  věrnostního 

programu  a  podle  toho,  kolikrát  s CK  cestovali  mohou  využívat  slev  na 

katalogové ceny. Zákazníci, kteří s CK byli minimálně jednou mají slevu ve výši 

5%, ti co cestují po čtvrté využívají 6-ti % slevu a klienti cestující více než 5 

krát čerpají slevu 7%.   Sleva prvního momentu je přesně stanovena termínem, 

do kterého musí být rezervace provedena a musí být složena minimálně 50-ti 

procentní  záloha.  Tyto  termíny  jsou dva.  V prvním termínu  je  možné  čerpat 

slevu 5% a ve druhé termínu pak slevu 3%.  Slevu prvního momentu je možné 

kombinovat  se  slevou  z věrnostního  programu.  Klientů,  kteří  si  provedou 

rezervaci  prvního  moment  je  30%. Možnosti  označení  First  momentu  jsou 

uvedeny na Obr. 12.

Obr. 12 Označení First momentu <URL: http://www.eximtours.cz>

2) Mezidobí – období, ve kterém si klienti zakoupí zájezd, aniž by využívali jiných 

slev. Jedná se o zákazníky, kteří mají zájem přímo o konkrétní hotel a je jim 

jedno jak vysokou cenu zaplatí a kdy si zájezd zakoupí. 
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Celkový objem těchto klientů je 20%.

3) Last moment (LM) – jedná se o největší procento klientů (45%), kteří si zájezd 

zakoupí za zvýhodněnou cenu a to v době, kdy do odletu zbývá maximálně 14 

dní. Cenu ani její procentuální snížení není možné dopředu stanovit, protože to 

závisí na obsazenosti letadla a hotelů v požadovaném termínu. Propagace těchto 

zájezdů probíhá prostřednictvím médií. Reklama se objevuje v tisku, v rádiu, na 

internetu, na teletextu televizí apod. 

Ukázky označení nabídek Last moment je možno vidět na Obr. 13

Obr. 13 Označení Last momentu <URL: http://www.eximtours.cz>

*   *  *

4) Buy and fly – nabídka zveřejněná prostřednictvím internetových stránek CK 

jeden den před odletem nebo v den odletu (viz. Obr. 14). Jedná o zájezdy cenově 

nižší než jsou LM nabídky. Tyto zájezdy si ovšem klienti nemohou rezervovat 

prostřednictvím on-line prodeje ani na prodejnách CK. Je možné si na internetu 

nabídku prohlédnout, ale zájezd lze zakoupit pouze na letišti. Pro mnoho klientů 

je tato varianta  nepřípustná,  protože riziko,  že pojedou na letiště  a zájezd již 

bude vyprodán, je dost vysoké. Tuto možnost koupě zájezdu využívá pouze 5% 

klientů. 

       Obr. 14  Nabídka Buy and fly <URL: http://www.eximtours.cz>

     

Metodika šetření 

Na níže  uvedeném grafu  (Obr.  15),  je  možné  pozorovat  procentuální  pohyb 

prodeje v daném časovém okamžiku. Nejvyšší prodej má cestovní kancelář v období 

last momentů, kde dosahuje 45% z celkového objemu prodeje, nejnižší prodej je pak 

v momentě buy and fly, kdy podíl na celkové produkci je pouze 5%, v mezidobí je 
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prodej 20% a v období prvního momentu dosahuje prodej 30 %.  Na mou žádost byl 

zrealizován  průzkum prodeje,  který  byl  prováděn  marketingovým  oddělením  ve 

spolupráci s on-line oddělením. Sledovanými měsíci, kdy byl monitoring prováděn, 

byly listopad a prosinec roku 2007 a leden roku 2008. Do výzkumu spadají veškeré 

zaplacené rezervace v tomto období, bez rozlišení, zda se jedná o smlouvu kamenné 

prodejny CK, autorizovaného prodejce nebo o on-line prodej. 

Obr. 15 Odraz objemu prodeje v závislosti na časovém okamžiku zakoupení zájezdu

  

Ad b) Druh dopravy

1) Letecká doprava - CK Exim Tours nabízí klientům své zájezdy výhradně leteckou 

dopravou  do  destinací:  Lefkáda,  Zakynthos,  Samos,  Korfu,  Kréta,  Kos,  Rhodos, 

Mallorca,  Costa  Brava  a  Costa  del  Sol,  Tunis,  Hurghada,  Sharm el  Sheikh,  Taba, 

okruhy Egyptem, Jordánskem a Izraelem, Bulharsko, Turecko, Isla Margarita, Brazílie, 

Dominikánská Republika, Kuba, San Salvador, Kapverdské ostrovy. 

2)  Vlastní  doprava –  zájezdy  vlastní  dopravou  jsou  nabízeny  na  kamenných 

prodejnách CK ve spolupráci s cestovní kanceláří Atis.  Klienti si mohou vybrat zájezdy 

do České Rebubliky, Maďarska a na Slovensko. 

3)  Autobusová  doprava –  tato  nabídka  je  vypracována  ve  splupráci  s cestovní 

kanceláří  New-Dama  a  Kompas.  New-Dama  nabízí  lyžařské  zájezdy  do  Itálie, 
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Rakouska  a  Francie,  CK  Kompas  pak  nabízí  pobytové  a  poznávací  zájezdy  do 

Chorvatska a Černé Hory.

Ad c) Osoby orientující se na určitý druh zájezdu

1)  Soukromé  cesty –  tuto  variantu  využívá  nejvíce  klientů.  Jedná  se  o  standardní 

zájezdy,  které  jsou  nabízeny  prostřednictvím  katalogů,  reklamních  letáků  a 

internetových stránek.  Tento druh zájezdu využívají  rodiny s dětmi,  manželské páry, 

přátelé,  milenci,  senioři,  ale  i   jednotlivci.  Na  internetových  stránkách  cestovní 

kanceláře je nabízena služba pro osoby, které cestují samy a nechtějí platit příplatek za 

jednolůžkový pokoj, který je ve většině případu skoro stejně vysoký jako základní cena, 

aby si zadaly inzerát v sekci hledám spolucestujícího (Obr. 16). 

Obr. 16 Odkaz na inzerci hledám spolucestujícího <URL: http://www.eximtours.cz>

2)  Firemní  dovolené –  jedná  se  o  dovolené,  které  svým zaměstnancům plně  nebo 

z části hradí firma. Zaměstnanci těchto firem využívají benefitní poukázky, poukázky 

Flexi Pass nebo dárkové poukazy vydané  CK  Exim Tours. 

3)  Kongresové  a  skupinové  zájezdy –  cestovní  kancelář  zajišťuje  kongresové, 

konferenční a přednáškové sály včetně technického vybavení, relaxačního i zábavného 

programu  ve  všech  svých  destinacích,  dle  přání  klienta.  Větší  skupině  osob  nabízí 

následující  výhody:   20  platících  účastníků =  21.  poukaz  zdarma,  30  platících 

účastníků = 31. poukaz zdarma a 40% sleva z 32. poukazu, 40 platících účastníků = 

41. a 42. poukaz zdarma

4)  Incomming –  nabídka  zájezdů  pro  cizince  cestující  do  České  Republiky.  Tato 

nabídka není zveřejněna v katalozích cestovní kanceláře a v případě zájmu o zajištění 

kongresových  sálů,  různých  programů  a  ubytování  v České  Republice  je  nutné 

telefonicky nebo e-mailem kontaktovat oddělení zabívající incommingem. 

Ad d) Způsob platby

1) Hotově – klienti platící v hotovosti nebo platební kartou na prodejnách CK. 
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2) Bezhotovostně – převedením platby na některý z účtů cestovní kanceláře.

3) Na splátky – cestovní kancelář nabízí klientům zakoupit si zájezd také na splátky. 

Tuto možnost využívá přibližně 5% z celkového počtu klientů. Tato služba je nabízena 

ve  spolupráci  se  společnostmi Essox  a  Cofidis  (Obr.  17).  Klienti  si  mohou  vybrat 

z několika variant splátek a k vyřízení samotného úvěru do 40.000  jim stačí pouze 2 

doklady  totožnosti.  Pokud  si  zakoupí  zájezd  v hodnotě  vyšší  než  40.000,-  je  nutné 

předložit potvrzení o výši příjmu. 

Obr. 17 Essox  a Cofidis nabídka zájezdu na splátky 

<URL: http://www.essox.cz, http://www.cofidis.cz > 

3.6  Sledování úspěšnosti marketingových aktivit CK, metodika šetření

V období od 20. 06. 2007 do 20. 07. 2007 provedla cestovní kancelář průzkum 

pod názvem Sledování úspěšnosti marketingových aktivit. 

Zaměstnanci CK zjišťovali, na základě jakého podnětu si klient pro zajištění své 

dovolené vybral právě CK Exim Tours. Otázka byla položena vždy na konci rozhovoru 

a poté zaměstnanec zaznamenal odpověď klienta do tabulky uvedené na  Obr. 18. Do 

průzkumu  byly  v České  Republice  zapojeny  všechny  značkové  prodejny  cestovní 

kanceláře Exim Tours, pracovníci call centra a pracovníci on-linu. 

Obr. 18 Anketní dotazník pro vyznačení odpovědi klienta
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Průzkumu  se  zúčastnilo  celkem  2.431  klientů.  Podstatou  bylo  zjištění,  která 

reklama má na klienty největší vliv. Byly do něj zařazeny mediální prostředky v podobě 

tištěné  formy,  rozhlasová  reklama,  reklama  na  internetu,  doporučení  autorizovaných 

prodejců a zkušenosti stálých klientů.  Výsledky průzkumu si můžete prohlédnout na 

grafu uvedeném na Obr. 19, kde  je patrné, že nejvíce klientů (992 osob) využívá přímo 

stránky www.eximtours.cz a nejméně z nich  používá vyhledávače na Googlu (3 osoby) 

a na Centru (6 osob).  Řada klientů (485 osob) je se službami CK  spokojená a vrací se 

zpět  a  také  mnoho  z nich  Exim Tours  dále  doporučuje  svým známým (323  osob). 

Výbornou reklamou  jsou i  provizní  prodejci,  kteří  Exim Tours  klientům navrhují  a 

nabízí  jeho  produkty.  Prostřednictvím  provizních  prodejců  se  na  služby  cestovní 

kanceláře  dotazovalo  344  osob.  Naopak  tištěná  a  rozhlasová  reklama  zaznamenala 

nejnižší úspěch, ale neznamená to, že by nebyla účinná.  Na reklamu v rádiu Impuls 

reagovalo  pouze  11  klientů.  Stejný  počet  osob  reagoval  na  reklamu  umístěnou  na 

internetových stránkách Deníku dnes (www.idnes.cz). Pro firmu, je velmi důležité, aby 
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se dostala do povědomí lidí a proto je reklama v denním tisku, v rádiu, v televizi, na 

různých propagačních materiálech a billboardech nezbytná. 

Obr. 19 Sledování marketingových aktivit

Každý průzkum má své nepřesnosti a i tento mohl být ovlivněn:

1) Lidským faktorem,  kdy není  zaručeno,  že  všichni  údaje  do  tabulky  zadávali 

zodpovědně a správně

2) Osoby, které přistupovaly přes  www.eximtours.cz se na stránky mohly dostat 

z jiného média.
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Současná propagace cestovní kanceláře formou tištěné reklamy, upoutávek v rádiích 

a na teletextu  je zachycena na grafu (viz. Obr. 20), který vychází z průzkumu Sledování 

marketingových aktivit (viz.  Obr. 19). Nejvyšší účinnost má tištěná reklama v deníku 

MF  dnes  a  v Blesku.  Za  efektivní  lze  považovat  také  reklamu  na  teletextu.  Avšak 

propagace v rádiu Impuls je velmi slabá. Doporučovala bych proto, aby marketingové 

oddělení  udělalo  ještě  jeden  průzkum zaměřený  výhradně  na  reklamu  v mediálních 

prostředcích. Cílem by bylo zjištění, ve kterém médiu je reklama nejúčinnější, což by 

vedlo k zefektivnění propagace a hlavně k ušetření  finančních prostředků, které jsou 

v současné chvíli vynakládány na reklamu, jenž není účinná. Do sledování by měly být 

zařazeny nejoblíbenější rádia ve všech regionech České Republiky, regionální noviny a 

noviny s celorepublikovou působností a také časopisy s cestovní tématikou. 

Obr. 20 Současná propagace CK formou tištěné reklamy, upoutávek v rádiích a v TV
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4. Navržení strategie CK pro udržení klientely 

4.1 Návrh na zvýšení celkového objem produkce

Vedení  cestovní  kanceláře  má za cíl,  aby podíl  on-line  prodeje  na celkovém 

objemu  produkce  byl  minimálně  10%.  Z analýzy  (kapitola  3)  vyplývá,  že  nejvíce 

klientů využívá služeb CK prostřednictvím internetu. Ovšem při prvotním pohledu na 

domovskou stránku  www.eximtours.cz není o možnosti on-line rezervace ani zmínka. 

Klienti, pokud si zájezd chtějí přes internet zakoupit, musí možnost on-line rezervace 

složitě  hledat.  Navrhuji  na  stránky  umístit  reklamní  banner  podobný  tomu,  který 

využívá CK Fischer (Obr. 21.), který by upozorňoval klienty na  možnost rezervace 

prostřednictvím on-linu. Po kliknutí na odkaz by klienti byli přesměrováni na kalendář 

termínů  s možností  výběru  destinace,  s následnými  úkony  zakončenými  úplným 

prodejem zájezdu. 

Obr. 21 Příklad reklamního banneru upozorňujícího na možnost on-line prodeje 

<URL: http://www.fischer.cz>

Při zahájení prodeje, prostřednictvím internetových stránek www.eximtours.cz, 

nabízela CK svým klientům, kteří si zájezd rezervují on-line, slevu ve výši 3%. Tato 

sleva,  jak  již  bylo  uvedeno  v kapitole  3.2,  byla  později  s nástupem  nového 

marketingového  vedení  zrušena.  Ovšem zákazníci  si  na  ni  zvykli  a  stále  se  po  ní 

dotazují.  Vzhledem  k tomu,  že  konkurence  klientům,  kteří  si  zájezd  zakoupí 

prostřednictvím internetových stránek určité zvýhodnění nabízí, bylo by dobré uvažovat 

o znovu zavedení slev, případně o darování bonusového reklamního dárku. Jde spíše 
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o psychický vliv, kdy má klient pocit, že koupí zájezdu přes on-line získal i něco navíc. 

Tuto  teorii  podporuje  i  obecně  rozšířený  názor,  že  nákup  na  internetu  je  vždy 

zvýhodněný oproti nákupu v kamenných prodejnách., což mají klienti za samozřejmost, 

i když tento názor vznikl především při prodeji spotřebního zboží. 

Začlenění reklamního banneru na internetové stránky a určité zvýhodnění pro 

klienty  rezervující  si  zájezd  on-line  by  mělo  vést  ke  zvýšení  produktivity  prodeje 

prostřednictvím  internetových  stránek,  což  by  mělo  směřovat  ke  zvýšení  podílu  na 

celkovém  objemu  tržeb.  Vzhledem  ke  kapitole  3.6,  kde  jsou  uvedeny  statistické 

výsledky průzkumu je zřejmé, že podíl prodejů přes externí prodejce je vysoký, a tím 

pádem nový prodej přes on-line rezervace  by umožnil  zvýšit  ziskovost  CK, protože 

potenciálně nabízená sleva 3% je rozhodně nižší než reálná provize externích prodejců. 

4.2 Návrh na zlepšení obsahu stávajících webových stránek 

Internetové stránky by měly sloužit klientům zejména k vyhledávání potřebných 

informací, a proto by měly být přehledné a srozumitelné. V současné době dle mého 

názoru tomu tak není. Konkrétní zlepšení budou postupně uvedeny v následujícím textu. 

Jak již bylo uvedeno dříve, webové stránky CK jsou rozděleny do několika částí. 

V horním  menu  jsou  uvedeny  odkazy,  které  mají  klienty  nasměrovat  k bližším 

informacím. Bylo by dobré, aby pro jednodušší orientaci, co který odkaz obsahuje, se 

při najetí kurzoru na daný odkaz zobrazila  podnabídka (pull menu), a tak by klienti 

snadněji zjistili potřebné, nejdůležitější informace. 

Níže  uvedené  návrhy  představují  pull  menu  pro  konkrétní  odkazy.  Ostatní 

odkazy není třeba dále v pull menu zobrazovat, protože je v nich obsažena informace, 

která je totožná s názvem odkazu.

Pull menu pro užitečné informace by mělo obsahovat:

• co je dobré vědět před cestou,

• užitečné dokumenty,

• kurzovní lístek,

• místa v letadle,

• transfery, 

30



• taxy,

• dovolené na splátky,

• přihlášení k odběru novinek,

• hledám spolucestující,

• on-line platba.

Obsahem podnabídky odkazu o společnosti by mělo být:

• všeobecné podmínky,

• kariéra v Eximtours,

• pojištění proti insolvenci,

• tiskové centrum.

Pull menu pro kontakty by se mělo rozbalit na:

• naše prodejny,

• napište nám,

• technická podpora.

K rychlejší orientaci  na stránkách by napomohla i  restrukturalizace horního 

menu, které by se rozšířilo o nejčastěji poptávané služby, jako jsou katalog a výlety a 

aktivity.

V katalogu by mělo být obsaženo pull menu, které by nabízelo katalogy nejen 

ke stažení, ale také k objednání. Rozlišovalo by katalogy pro letní a zimní sezónu.

V nabídce  výlety  a  aktivity v destinacích by  pull  menu  mělo  zahrnovat 

fakultativní  výlety  a  jejich  orientační  ceny,  možnosti  sportovních  atrakcí  včetně 

půjčovného výstroje,  ceny za půjčení aut a skútrů, data festivalů,  karnevalů a jiných 

aktivit. Výsledné horní menu odkazů (viz. Obr. 22) by mělo tedy vypadat takto:

Obr. 22 Návrh rozšířeného horního menu
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Klienti  si  často hledají  recenze k hotelům na internetu,  proto doporučuji  na 

stánky CK přidat hodnocení zákazníků. Obrázek (Obr. 23) prezentuje příklad realizace 

takového hodnocení (CK Invia), kde má každý klient možnost k určitému hotelu připojit 

svůj  vlastní  příspěvek  nebo  si  příspěvek  jiného  zákazníka  přečíst.  Podle  prodeje  i 

oblíbenosti  by  měly  být  sestaveny  žebříčky nejprodávanějších  hotelů,  oblíbených 

hotelů pro rodiny s dětmi, hotely pro tělesně postižené osoby apod. Tyto žebříčky by 

měly být umístěny viditelně na domovské stránce a hotely, které v nich budou zadány 

by měly mít okamžitou možnost on-line rezervace v jakémkoliv termínu. 

Obr. 23 Recenze hotelů dle CK Invia (www.invia.cz)

Prodej na splátky je módním trendem 21. století.  Exim Tours nezůstává s touto 

nabídkou pozadu a aktivně ji na svých prodejnách nabízí. Je potřeba, aby o tom věděli 

také klienti přicházející prostřednictvím internetu a v případě zájmu o tuto službu měli 

možnost si výši splátek nejen vypočítat, ale také vyplnit žádost o poskytnutí úvěru na 

konkrétní zájezd.  K výpočtu splátek slouží  kalkulátory úvěrových společností,  které 

jsou uvedeny na Obr. 24. Tyto kalkulátory by bylo vhodné umístit na viditelné místo na 

internetových stránkách, buďto formou reklamního banneru avizující splátkový prodej 

nebo vložením samotné kalkulačky na domovskou stránku. 

Obr. 24 Ukázka kalkulátorů splátkového prodeje

 <URL: http://www.cofidis.cz, http:// www.essox.cz, http://www.sreality.cz)
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Řada klientů v dnešní době preferuje on-line nákupy a s tím i spojené  on-line 

platby.  Toto je  jeden z nejpodstatnějších  problémů se kterým se on-line  prodej  CK 

Exim  Tours  potýká.  Platba  za  zájezdy  on-line  je  možná  pouze  pro  klienty  České 

spořitelny,  jak  bylo  uvedeno  v kapitole  3.3.  Tento  problém  by  vyřešilo  rozšíření 

možností  elektronických  plateb  i  pro  jiné  finanční  ústavy,  kde  by  se  mělo  objevit 

alespoň 5 nejvýznamnějších bankovních domů, které spravují majoritní část účtů české 

populace. 

Dalším řešením by také mohla být virtuální peněženka, kterou v současné chvíli 

nabízí  například  portál  Seznam.cz  (Obr.  25).  V případě,  že  by klienti  měli  o  službu 

virtuální peněženky zájem, by bylo možné, aby pod svým uživatelským jménem měli 

evidován kredit, který by mohli použít pro placení služeb nabízených CK Exim Tours. 

Kreditem by bylo  možné hradit  například  výlety  v destinacích,  víza,  celkovou cenu 

zájezdu, dárkové poukazy apod. Kredit by bylo možno dobíjet zasláním peněz na účty 

CK.  Při  čerpání  některé  ze  služeb,  by  se  pak  kredit  odečítal.  Motivací  pro  klienty 

k zakládání účtů by bylo plánování struktury výdajů pro určité období (1 roku), kde 

klienti  preferující  plánování  by  měli  možnost  zcela  jednoznačně  oddělit  finanční 

prostředky určené pro regenerační aktivity. Tyto virtuální peněženky by mohly využívat 

i organizace pro úhradu zájezdů svým zaměstnancům. 

Obr. 25 Ukázka virtuální peněženky <URL: http://www.seznam.cz>
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Mezi další možnosti plateb on-line bezesporu patří platba platební kartou. Na 

internetových stránkách Eximu je možnost platby kartou uvedená, ale je možná pouze 

pro klienty, kteří mají účet u České spořitelny. Pro platbu kartou on-line je třeba, aby 

měl klient tuto službu zaktivovanou ve své domovské bance a dále je potřeba, aby CK 

měla s touto bankou uzavřenou smlouvu.  I přesto, že si každá banka za platbu účtuje 

poplatky  spojené  s autorizací  a  určité  procento  z  každé  transakce,  navrhuji,  aby  se 

možnost platit on-line kartou rozšířila i o další finanční ústavy. V současné chvíli sice 

platby on-line kartou nepatří na českém trhu k nejoblíbenějším, ale do budoucna budou 

určitě patřit k nejvyhledávanějším službám a byla by škoda, aby CK přišla o klienty jen 

proto, že tuto službu nerozšířila.  

Až 45% klientů využívá nabídek last momentů, které si většinou vybírají pomocí 

vyhledávače  v levém  menu.  Upozornění  na  pokročilé  vyhledávání je  napsáno 

nevýrazně  (viz.  Obr.  26)  a  proto  bych  navrhovala  zvětšení  fontu  písma  nebo  jiné, 

barevné zvýraznění. V případě, že si klienti zvolí rozšířené vyhledávání, nemusí být toto 

pro některé  z nich dostačující.  Chybí možnost  vložení  počtu osob a tím i  schopnost 

systému vygenerovat nabídku v určité finanční částce pro zadaný počet osob. Toto by 

bylo dobré do vyhledávače doplnit. 

Obr. 26 Pokročilé vyhledávání

 Na internetový stránkách Exim tours, jsem v průběhu realizace své bakalářské 

práce  postrádala  (následující  odstavec  blíže  vysvětluje  aktuální  situaci)  zásuvné 

moduly,  které bootují  důležité  naučné servery.  Jedná se zejména o informace,  které 

klienty nejčastěji zajímají, a proto by bylo dobré je na stránky viditelně umístit. Zásuvné 

moduly  by  měly  poskytovat  zejména  informace  o  počasí,  kde  navrhuji  server 
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http://czech.wunderground.com,  on-line  webové  kamery,  video  upoutávky na 

destinace a hotely pomocí www.stream.cz nebo www.youtube.com, nebo geografické a 

geomorfologické  informace prostřednictvím  map  a  družicových  snímků 

z www.earthgoogle.com nebo maps.live.com.

V průběhu  této  práce  byl  osloven  kompetentní  spolupracovník  z cestovní 

kanceláře  zodpovědný  za  spravování  internetových  stránek.  Byl  mu  předložen  výše 

uvedený návrh, který byl po prostudování cestovní kanceláří z části akceptován a dnes 

je již možno informace o počasí ve všech destinacích na internetových stránkách CK 

Exim Tours získat (viz.  Obr. 27). U některých destinací byl akceptován také návrh na 

video prezentace destinací, respektive služeb hotelů.

Obr. 27 Ukázka zásuvného modulu pro počasí 

Obr. 28 Ukázka zásuvných modulů pro video prezentace

 <  URL: http://www.eximtours.cz/destinace/isla-margarita,        

             http://www.eximtours.cz/destinace/el-salvador>
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Ohlas klientů na rozšíření stránek o zásuvné moduly je velmi pozitivní a proto 

navrhuji,  aby  zásuvný  modul  počasí  byl  přidán  na  „home  page“  Eximu.  Současné 

umístění  tohoto  zásuvného  modulu  není  součástí  hlavní  stránky,  ovšem  dle  výše 

uvedeného zájmu by takto navrhovaná lokalizace pomohla zlepšit orientaci klientů při 

výběru zájezdu, protože počasí je jednoznačně jedním z rozhodujících faktorů výběru 

dovolené.  

 Dále doporučuji, aby na domovské stránce byla umístěna upoutávka na video 

ukázky, kde by byl klient přesměrován na nabídku zájezdů cestovní kanceláře. V této 

nabídce by si poté zvolil  zemi, do které chce cestovat a následně by se mu zobrazil 

nabízený výběr příslušných video ukázek.
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6. ZÁVĚR

Prezentace  firmy  prostřednictvím  webových  stránek  patří  bezesporu 

k nejdůležitější  marketingové strategii  každé moderní  společnosti.  Zvolení  vhodných 

marketingových aktivit vede k tomu, že stránky klienta zaujmou a zároveň jej přimějí 

vrátit se zpět. To jakým způsobem jsou internetové stránky uspořádány a co všechno 

umožňují zákazníků si prohlédnout je odrazem stavu celé společnosti.

Klient spokojený s webovou prezentací přinese zvýšený objem prodeje, což je 

důležité pro rozvoj každé cestovní kanceláře. 

Cílem bakalářské práce byla analýza situace cestovní kanceláře Exim Tours, a.s. 

na  internetu,  rozdělení  uživatelů  internetu  z pohledu  cestovní  kanceláře  a  zlepšení 

možností  informování  a  prodeje  produktů  cestovní  kanceláře  pomocí  nově 

modernizovaných  internetových  stránek.  Analýza  situace  cestovní  kanceláře  Exim 

Tours, a.s. je zaměřena zejména na její on-line a jeho vliv na celkový objem produkce. 

Začlenění reklamního banneru na internetové stránky a určité zvýhodnění pro klienty 

rezervující si zájezd on-line by mělo vést k celkovému navýšení tržeb. 

Důležitým  výsledkem  bakalářské  práce  je  návrh  opatření  pro  zlepšení 

současného  stavu  internetových  stránek  CK  Exim  Tours.  V rámci  práce  byly 

doporučeny především následující zlepšení:

• vytvoření podnabídek (pull menu)

• restrukturalizace odkazů v horním menu

• vytvoření recenzí a žebříčků oblíbenosti hotelů

• upoutávka  na  splátkový  prodej  formou  bannerové  reklamy,  případně 

začlenění  kalkulátorů  splátkového  prodeje  na  domovskou  stránku 
cestovní kanceláře

• rozšíření možností on-line plateb

• návrh na zlepšení upoutávky pro pokročilé vyhledávání

• začlenění zásuvných modulů na stránky cestovní kanceláře

Podrobný rozbor těchto zlepšení je uveden v kapitole 4.
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           Je zcela zřejmé, že internetové technologie se budou v průběhu času ještě 

rozvíjet  a  nabízet  nové  možnosti  prezentace  reklamy  a  prodeje  produktů  cestovní 

kanceláře. Velmi důležitou strategií každé cestovní kanceláře je proto mít kompetentní 

zaměstnance  věnující  se  této  problematice,  aby  byli  schopni  dynamicky  reflektovat 

rychle se měnící konkurenční prostředí.
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