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1  Úvod 

 

Internet v dnešní době vyuţívá čím dále více lidí, ale také firem. Ve většině případů internet 

usiluje o to, aby byl nejlepším komunikačním nástrojem pro vznik a trvání vazeb mezi 

firmami, zákazníky, partnery a dalšími společnostmi. Na trhu nestačí nabídnout výrobek 

pouze za výhodnou cenu, kterou zákazník očekává. Firma se musí snaţit komunikovat se 

svými zákazníky. Komunikace se musí vytvářet tak, aby jejím výsledkem bylo nejen zlepšení 

a zkvalitnění prodeje, ale také aby došlo k celkovému zlepšení chodu společnosti. Většina 

firem dnes pouţívá ke komunikaci se zákazníky internet. Při prodeji je však také velmi 

důleţitý osobní kontakt se zákazníky. Chytré podniky, které se chtějí a snaţí rychle 

přizpůsobit změnám, kombinují sluţby internetu i s osobním kontaktem.      

  

Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu podniku. Dalším úkolem pak provedení 

rozboru trhu a nalezení konkurenčních firem, které také pouţívají e-marketing. E-marketing 

bude vyuţit jako nástroj pro ovlivnění zákazníků prostřednictvím sociální sítě Facebook. 

Záměrem bude pravidelné sdělování o produktech a sluţbách, aby se zlepšila známost 

společnosti a zvýšil se počet zákazníků. Pro zvýšení počtu zákazníků bude pouţita soutěţ o 

výhry.  

 

Práce je rozdělena do tří částí. První část poskytuje základní informace týkající se marketingu, 

e-marketingu a propojení marketingu se sociálními sítěmi. Vysvětlí se pojmy e-business,      

e-commerce. Vydefinuje se základní rozdíl mezi marketingem a e-marketingem, dále jak 

správně vyuţít internet ve firmách. Následně se bude analyzovat internetový marketing pro 

B2C a budou popsány jednotlivé části B2C - vzorky, kupóny, soutěţe, ankety, slevy a 

věrnostní programy. Důleţitou součástí marketingu jsou zákazníci. Touto problematikou se 

bude zabývat jedna část prvotní kapitoly. Marketingový mix je další sloţkou marketingu, na 

kterou nelze zapomenout. Jednotlivé části marketingového mixu budou charakterizovány. 

Nejpouţívanější sociální sítí je Facebook, a proto se část práce soustřeďuje i do této oblasti.  

 

Druhá část se zabývá metodami, které budou pouţity. Prvotní kapitola této části se věnuje 

analýze trhu, analýze konkurence a analýze zákazníků.  Jsou zde uvedeny základní informace 

o firmě, provedení SWOT analýzy firmy a situační analýza. V části analýza trhu bude 

provedena analýza trhu, trţní segmentace. Trţní segmentace je rozdělena na 4 části, a to 
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geografická, demografická, psychografická a behaviorální segmentace. Kaţdá část 

segmentace bude charakterizována.  V kapitole konkurence budou provedeny základní 

analýzy. Jedná se především o SWOT analýzu konkurence, Porterova analýza konkurenčních 

sil, analýza struktury nabídky podle modelu Druckera a poslední analýzou bude analýza 

konkurenční výhody.  Další částí je analýza zákazníků. Věnuje se komunikaci se zákazníky 

prostřednictvím sociální sítě Facebook.. Zákazníci získají informace o nových produktech a 

sluţbách společnosti a mohou se k nim okamţitě vyjádřit a podat své podněty.  Hlavním 

stimulem pro zákazníky bude především soutěţ o ceny, která proběhne od února do dubna.   

 

Třetí část se zabývá zhodnocením a doporučením jednotlivých metod, které jsou uvedeny 

v druhé části. Jedná se o metody, které jsou pro firmu vyhovující. Budou v této části 

charakterizovány a vyhodnoceny. Dále bude také hodnocen trh, na kterém společnost 

obchoduje. V neposlední řadě proběhne i celkové hodnocení společnosti, jejích produktů a 

sluţeb, které nabízí. 
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2  E-marketing  

 

Přilákat nové zákazníky ke značce, zlepšit a zvýšit povědomí o firmě, prodat co nejvíce 

výrobků a sluţeb, zlepšit věrnost ke značce a firmě a také přimět zákazníky, aby se vraceli a 

nakupovali v dané firmě. Tak se dá zjednodušeně definovat e-marketing. Velkým trendem 

v e-marketingu je očekávání, jaké výsledky ze sociálních sítí nebo internetu přinesou pro 

podnik. Poţadavky na sociálních sítích nebo internetu rapidně rostou. Cílem je hlavně 

zlepšení obchodních výsledků, aby firma byla efektivnější. Jednou z výhod e-marketingu je, 

ţe moţný zákazník, který se pohybuje na webových, je ovlivněn reklamními informacemi, 

soutěţemi, hrami či komunikací s ostatními uţivateli.  V této oblasti je hlavní věková skupina 

mladých lidí, kteří znají nové trendy, nový design, nové sluţby. Základním trendem je 

především oslovit, zaujmout a především získat stálé zákazníky. Důleţité je, aby 

v zákazníkovi zůstal dojem, pocit a emoce týkající se produktu nebo sluţby [25].  

 

E-marketing je zkrácenou verzí elektronického marketingu. Elektronický marketing tvoří 

prostředek pro obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetu. Na 

stránkách firmy si zákazník vybírá zboţí, můţe si jej koupit a ihned zaplatit. Všechny tyto 

činnosti na internetu jsou bez přímého kontaktu se zákazníkem [4].  

 

Tento typ marketingu se v dnešní době projevuje jako nejlépe vyuţitá forma marketingu. Na 

prvním místě jsou především nízké náklady, i kdyţ udrţování zákazníka je velmi náročné. 

V e-marketingu je důleţité vytvářet a vyuţívat marketingové příleţitosti, např. akce, festivaly 

a soutěţe. Nabídky, které jsou posílány zákazníkům ve formě e-mailu, mohou být doplněny 

anketou popř. dotazníkem. Tím společnost získává informace o zákazníkovi [25]. 

2.1  Marketing a e-marketing 

 

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“  Hlavním cílem 

marketingu je především úspěch, který vychází z porozumění potřeb a přání zákazníků. 

Marketing je všude kolem nás. Lidé a společnost se zabývají nespočetným mnoţstvím 

činností, které lze nazvat marketingem. Správný marketing se stává důleţitou součástí 

firemního úspěchu. Marketing ovlivňuje kaţdodenní lidský ţivot. Dobře fungující marketing 

není výsledkem náhody, ale dopadem trvalého a důkladného plánování [13]. Výměnný proces 
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mezi prodávajícím a kupujícím potřebuje práci. Prodávající musí najít kupujícího, zjistit jeho 

zájem o určitý druh výrobků, zlepšit kvalitu výrobků a sluţeb, skladovat, dodávat a dát jim 

správnou reklamu. Marketing vyuţívají i zákazníci při vyhledávání zboţí za výhodné ceny. 

Prodávající pouţívají marketing k vyhledávání nových dodavatelů a smlouvají s nimi o 

dobrých podmínkách při nákupu. E-marketing se zabývá marketingovými činnostmi, které 

jsou prováděny prostřednictvím elektronických zařízení. Nejrozsáhlejším elektronickým 

zařízením je internet. Kaţdá firma chce komunikovat se svými stálými, ale i také novými 

zákazníky co nejrychleji, aby byli zákazníci spokojeni [27].  

 

Obr. 2.1 

    Rozdělení e-marketingu 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.1.1  Marketingový mix 

 

Společnost po zvolení své marketingové strategie můţe začít vytvářet marketingový mix. 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ Marketingový mix obsahuje vše, co firma můţe 

provést, aby ovlivnila poptávku. Marketingový mix se člení do 4 skupin [13].  

 

Cena  

Cena je výše peněţní částky zaplacené na trhu za prodaný výrobek nebo za prodanou sluţbu. 

Je jedinou součástí marketingového mixu, která přináší pro firmu trţby z prodeje výrobků. Je 

E-marketing 

Marketingová 

komunikace 

Ostatní části 

e-marketingu  

 

 Online marketing (virální 

marketing, SEM) 

 Mobilní marketing 

 Reklama 

 Public Relations 

 Sponzoring 

 Podpora prodeje 

 Přímý  marketing 
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také nejpruţnější ze všech 4 částí marketingového mixu. Ve srovnání s cenou v marketingu 

má určité odlišnosti. Typické prvky ceny na internetu jsou v první řadě tyto: 

 cena je na internetu více elastická 

 na internetu jsou ceny výrobků většinou niţší ve srovnání s kamennými obchody 

 ceny výrobků na internetu lze flexibilně měnit 

 zákazníci mohou rychleji porovnávat ceny [2] 

 

Distribuce  

Je proces, ve kterém se zboţí nebo sluţba dostane k zákazníkovi na správném místě, ve 

správném mnoţství, stavu a čase. U e-marketingu existuje více moţností, jak dopravit zboţí 

přímo konečnému zákazníkovi. Distribuce má v kontextu s internetem rozsáhlé uplatnění. 

Internet ukazuje novou distribuční cestu a nové místo nákupu.  Prostřednictvím internetu je 

moţné šířit výrobky, které lze přenést do digitalizované podoby např. software, informace, 

časopisy, noviny, hudba, filmy. Přes internet je moţné přenášet i sluţby, příkladem mohou 

být sluţby lékařské, právní nebo technické. Distribuce přes internet má své výhody, ale i 

nevýhody. 

 

Výhody         

 Jednoduchá převoditelnost výrobků       

 Doručení výrobků je rychlé 

 Niţší náklady pro firmu 

 Lze nakupovat i na zahraničním trhu 

 

Nevýhody 

 Velmi důleţité je technologické vybavení 

 Neexistuje zde osobní kontakt 

 Dodání zboţí je přes internet, ale ne u všech dodavatelů můţe zákazník platit přes 

internet, musí platit v hotovosti 

 

Dalším uplatněním je internet jako místo nákupu. V této situaci je zboţí přes internet pouze 

vybráno, eventuálně zaplaceno. Tedy internet tvoří další způsob, jak se zákazník můţe dostat 

ke zboţí, ale vlastní doručení probíhá jinak, např. PPL sluţbou, dobírkou. Pro tento proces 

jsou typické následující znaky. 
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 Objednání zboţí online a zboţí si vyzvednout v obchodě 

 Vrácení zboţí do obchodu prodejce 

 Moţnost získat slevy při nákupu [2] 

 

Propagace neboli komunikační mix 

Komunikační mix jsou všechny typy komunikací, kterými se snaţí organizace ovlivnit 

chování zákazníků. Základním úkolem vyuţití e-marketingu v komunikačním mixu je to, ţe 

lze navázat komunikaci se zákazníky ve velmi krátké době. Od zákazníka můţe firma získat 

okamţitou reakci na daný stimul.  Do komunikačního mixu patří reklama, Public relations, 

podpora prodeje, přímý marketing [31].   

 

Reklama na internetu informuje zákazníky o výrobku, o kvalitě, vlastnostech. Jejím cílem je 

ovlivnit zákazníka, aby si daný výrobek koupil. Mezi nejpouţívanější formy reklamy na 

internetu jsou: 

 reklamní prvky na www stránkách 

 reklama posílána do e-mailů 

 reklama ve skupinách 

 placené odkazy 

 

Public relations se dá přeloţit jako styk s veřejností. Má své pevné místo na internetu. 

Smyslem public relations je dostat do  podvědomí veřejnosti co nejlepší představu o firmě, 

výrobním programu dalších jejích aktivitách. Do této oblasti se zahrnuje: 

 dobrý vztah s veřejností 

 vydávání podnikových časopisů, výročních zpráv 

 sponzoring 

 organizování akcí 

 lobování 

 

Podpora prodeje má také své místo na internetu. Jde o krátkodobé motivování k nákupu 

výrobků, popřípadě sluţeb. Většinou se podpora prodeje pouţívá jako prostředek při získání 

opakované návštěvy zákazníka na www stránkách společnosti. Podporu prodeje musí firma 
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prosazovat rozváţně, aby se neobrátila proti prodávajícímu. Podpora prodeje se dělí na dva 

druhy, a to spotřebitelskou a institucionální. 

 

 Spotřebitelská podpora prodeje je zaměřena na individuální konečné spotřebitele. 

 Institucionální podpora prodeje je zaměřena na firmy, distribuční mezičlánky nebo na 

prodávající. 

 

Přímý marketing je činnost, kde je komunikace uskutečňována přímo mezi prodávajícím a 

kupujícím. U přímého marketingu na internetu mluvíme o oslovení určitého zákazníka 

pomocí elektronické pošty. Prostřednictvím elektronické pošty jsou posílány: 

 elektronické magazíny, katalogy, novinky a informace 

 reklamní zprávy [2] 

 

Využití e-marketingu v komunikačním mixu 

Výhody 

 Nízká cena  

 Krátká doba potřebná pro vznik cílů marketingové komunikace 

 Dobrá komunikace s velmi speciálními skupinami 

 Flexibilita při nezbytné změně timingu 
1
  

 Dobré vyhodnocení komunikačních kampaní 

 Přesné údaje při komunikaci se zákazníky 

 Zákazníci mohou získávat pravidelné informace o daném produktu 

 

Nevýhody 

 Vyuţití e-marketingu nelze pouţít u těch zákazníků, kteří nevlastní nebo nepouţívají 

prostředky jako internet, mobil 

 Lze komunikovat jen se zákazníky, kteří vlastní prostředky potřebné pro komunikaci 

 Nezájem zákazníků kvůli přesycení informacemi  

 Negativní názor zákazníků na některé formy např. Spam 

 Technologie 

 Nevratnost informace [31] 

 

1 
Timing se dá přeloţit jako načasování, volba správného okamţiku. 
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Produkt 

Produkt nebo výrobek je hmotný statek, sluţba nebo idea, které se stávají předmětem směny 

na trhu, a které jsou stanoveny k uspokojení potřeb zákazníků. Z marketingového hlediska 

tento pojem obsahuje nejen jádro výrobku, ale i např. jakost, design, funkci, značku, balení, 

velikosti, záruky, moţnost vrácení výrobků. Produktem prodávaným prostřednictvím 

internetu můţe být v podstatě cokoliv, můţe to být sluţba, ale také webová stránka. Výrobky 

se dělí na hmotné, které mohou být přes internet jen poskytovány a nakupovány a výrobky 

nehmotné, které mohou být přes internet i dodávány zákazníkovi [2]. 

2.1.2  Ostatní části e-marketingu 

 

Jednou z částí e-marketingu je online marketing. Vychází z obvyklých marketingových 

postupů, které se vyuţívají i mimo internet. Internetový marketing vyuţívá nástrojů jako je 

reklama, public relation nebo virální marketing. Díky internetu umoţňuje online marketing 

budovat více osobní vztahy se zákazníky. Dnes je nejpopulárnějším a nejmodernějším 

prostředkem v oblasti marketingu sociální síť Facebook. Na sociálních sítích lze budovat 

dobrou pověst firmy a pečovat o své zákazníky. V této oblasti online marketingu jsou nejvíce 

vyuţívány dva nástroje a to virální marketing a SEM. Virální marketing je ve většině případů 

brán jako synonymum slova word of mouth marketing. Word of mouth marketing znamená 

předávat reklamní sdělení od úst k ústům. V dnešní době tyto informace lidé získávají 

prostřednictvím sociálních médií. Pokud je nějaký produkt dobrý, pak to spokojený zákazník 

dává svým přátelům a známým najevo, a ti to řeknou dále. Tímto způsobem se známost 

produktu rychle rozšiřuje. SEM 
2
 (Search Engine Marketing) neboli marketing při 

vyhledávání. Vyhledávací marketing je spojen s nákupy placených zvýrazněných pozic nad 

vyhledávacími výsledky. „SEM zastřešuje takové nákupy PPC
 3

 reklam, registrace do 

placených katalogů nebo zvýhodnění základních zápisů. Na rozdíl od SEO 
4
 je efekt SEM 

okamžikový. SEM stejně jako SOE je sada akcí vycházející z výsledků z předcházejících 

analýz, např. analýza klíčových slov“ [19]. 

 

2 
SEM je marketing ve vyhledávání, lze jej přirovnat k placené SEO. Dává dohromady nákupy placených pozic  

   nad výsledky vyhledávání. 

3
 SEO znamená optimalizaci pro vyhledávače. Optimalizace pro vyhledávače jsou soubory aktivit spojené  

   s tvorbou, fungování a propagací internetové stránky. 

4
 PPC reklama je reklama na internetu, za kterou zadavatel platí jen za přivedené uţivatele. 
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Mobilní marketing je zaměřen na komunikaci prostřednictvím mobilního telefonu. Jedná se 

hlavně o zasílání MMS a SMS. Náklady na mobilní marketing jsou minimální. Ale 

nevýhodou tohoto marketingu je jeho rizikovost. Mobilní telefon je povaţován za soukromé 

médium. Marketingová komunikace prostřednictvím mobilu můţe vyvolat negativní odezvu. 

Marketéři velmi často vyuţívají mobilní marketing k nabízení např. slev [11].      

2.1.3  E-business, e-commerce a e-marketing 

 

E-business znamená v překladu internetové podnikání. Jeho cílem je vyuţívání elektronických 

platforem, a to intranetu, extranetu a internetu. Internet slouţí firmám k rychlejší 

podnikatelské aktivitě. Většina společností si zaloţila webové stránky kvůli tomu, aby 

informovala zákazníky o svých produktech a sluţbách. Intranet slouţí ke vzájemné 

komunikaci mezi zaměstnanci a dále také k informacím, které jsou uloţeny ve firemním 

počítači. Zatímco extranet se pouţívá hlavně s dodavateli a velkoobchodníky, aby se posílila 

výměna informací.  

 

E-commerce je internetové obchodování. E-businnes obsahuje elektronickou výměnu dat ve 

společnosti nebo mezi společností a zákazníkem. E-commerce tvoří postup nákupu a prodeje 

elektronickými prostředky. Prodávající vyuţívají čím dál víc elektronické trhy, aby mohli 

nabídnout své výrobky či sluţby online na internetu. Kupující pouţívá tento druh trhu 

k vyhledávání zboţí, získávání informací, objednání zboţí a zaplacení. E-commerce obsahuje 

i e-marketing a e-purchasing. 

 

E-marketing neboli internetový marketing je marketingovou sloţkou e-business. Firma nabízí 

a informuje zákazníky o svých výrobcích a sluţbách, propaguje a prodává své výrobky a 

sluţby na internetu. Příkladem e-marketingu můţe být stránka dell.com či hp.com. Úplným 

opakem e-marketingu je tzv. e-purchasing. Prostřednictvím e-purchasingu společnosti kupují 

zboţí, výrobky a sluţby od online dodavatelů [13].  

2.1.4   Změny v dnešním marketingu 

 

Dnes, pokud chce firma úspěšně na trhu podnikat, musí vyuţívat marketingové řízení. 

Marketingové řízení se obrací k zákazníkovi, jeho zájmům, přáním, potřebám, poţadavkům a 

k jeho uspokojení.  V dnešní době je vysoká konkurence a nasycený trh. Začíná                     

se měnit i pojetí marketingu, zájem se obrací k zákazníkovi, na jeho potřeby a přání. Větší 
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pozornost je věnována marketingu individuálnímu neţ marketingu hromadnému. V praxi to 

znamená změnu: 

 od struktury firem podle výrobních oborů k přednosti zákazníkových segmentů 

 od zaměření na získávání nových zákazníků ke zlepšení udrţet vztah se stávajícími 

zákazníky 

 od úzkého zaměření k orientaci na celkové řetězce produkce hodnoty pro zákazníka 

V současné době došlo v marketingu k těmto základním změnám: 

 odlišnosti ve strategickém plánování. Strategické cíle firma musí přizpůsobit velmi 

rychle, protoţe se musí brát v úvahu měnící se okolí. 

 lepší a rychlejší komunikace se zákazníkem 

 vyuţívání nových informačních technologií v marketingu. Patří sem mobilní 

marketing a internetový marketing. Nejvíce rozšířenou formou je internetový 

marketing. Tato část marketingu působí jen na určitou skupinu lidí, kteří vyuţívají 

internet [2].  

2.2  Internetový  marketing pro B2C 

 

B2C je nejvíce rozšířenou metodou internetového podnikání. B2C pochází z anglického slova 

Business to Customer. Část B2C zahrnuje přímý prodej koncovým zákazníkům. Základem  

B2C je snaha informovat zákazníky o produktech prostřednictvím webových stránek či 

elektronického katalogu. Vyšší úroveň B2C sluţeb přidává vzájemné působení formulářů. 

Nejvyšší úrovní B2C je internetový obchod, nejlépe ihned zaplatit objednávku zboţí online. 

Nákupy B2C v e-shopech ke koncovým zákazníkům rozšířily moţnost podpory. Příkladem 

mohou být slevy, které jsou kdykoliv měněny nebo samočinně vytvářeny podle nákupu. 

Soutěţe a ankety nejsou nijak ovlivňovány pracovní dobou, akční sestavu výrobků si zákazník 

sestavuje sám. Forma B2C je vztah společnosti s konečným zákazníkem. Mezi Formy B2C 

patří vzorky, kupony, soutěţe, ankety, slevy, zboţí zdarma, věrnostní programy [10].  

2.2.1   Použití internetu ve firmách 

 

Kaţdý podnikatelský subjekt, který se chce zapojit do marketingových aktivit přes internet, 

by měl splnit tyto předpoklady. 

 Stanovit si cíle, které souvisí s umístěním internetu do podnikových aktivit. Všechny 

cíle musí být vzájemné slučitelné, aby celkově zlepšily postavení podniku na trhu.  
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 Rozhodnout o finančním zabezpečení, které by mělo předcházet výběru 

poskytovatele připojení. Je závislé na okolnostech, které mají vztah s uţíváním 

internetu. Týká se to v první řadě hardwaru a softwaru, dále existenci vnitřního 

informačního systému, oddělení IT. Rozhodování o finančním zajištění se vyvíjí podle 

určených cílů a etap.  

 Rozhodnout o organizačním zabezpečení, neboť změnou informačních toků ve 

vnitřní i vnější části podniku, způsobenou zapojením internetu do podnikových 

činností, dochází ke změnám v organizační struktuře. Změny v organizační struktuře 

jsou závislé na fázi přijetí internetu v podniku. Vyuţíváním internetu v podniku můţe 

docházet například k rozšíření práce doma nebo k novým způsobům komunikace 

uvnitř struktur. 

 Rozhodnout o personálním zabezpečení, protoţe s  pouţíváním informačních 

technologií se mění poţadavky na personální strukturu organizace. Ve většině podniků 

vzniká oddělení IT, kde pracují zaměstnanci, kteří mají na starost prezentaci firmy na 

internetu.  Tito lidé mají velký přístup k informacím a rozhodování. Jsou často 

motivováni k vysokým výkonům a odpovědnosti. 

 Zvolit vhodný hardware a software.  Při provozování www stránek na vlastním 

serveru společnosti je potřeba mít dobré hardwarové vybavení. Toto není podstatné u 

hostingu 
5
. Jedním z nejrozšířenějších a nejznámějších softwarových produktů je 

Internet Information Server od společnosti Microsoft [14].  

2.2.2  Komunikace  na internetu 

 

Největší vliv na komunikaci má internet. Komunikace na internetu získává větší význam 

v důsledku změn a pohyblivosti prostředí, globalizace, ale také i rozvoje a lepšího vyuţití 

moderních technologií.  Internet nabízí nové metody marketingové komunikace za účelem 

zvýšit informovanost o výrobcích a sluţbách, ale také i při nákupním rozhodnutí. Dále má 

internet velký dopad na firemní komunikaci a produkci nového komunikačního prostředí.  

 

 

5 
Hosting  je forma pronájmu prostoru na serveru, kterou vám zajistí poskytovatel hostingu. Tím tak získáváme  

  moţnost vloţit a umístit si svá data na internet. Hosting je pro všechny, kdo si nechtějí pořizovat vlastní server. 

  Za měsíční poplatek, tak získáváme prostor na serveru, na kterém bude běţet náš poţadovaný web. 
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 Týká se to vnitřní i vnější komunikace. Do vnitřní komunikace patří vztah mezi pracovníky a 

organizačními jednotkami ve společnosti. Ve vnější komunikaci se komunikuje s odběrateli, 

dodavateli a zákazníky. Internet nabízí nejrůznější sluţby komunikace. Mezi nejstarší patří    

e-mail neboli elektronická pošta a přenášení souborů. Následně vznikalo mnoho dalších 

sluţeb. Patří sem především www stránky a e-mail. S vyuţitím internetu se začala pouţívat i 

internetová reklama.   

 Nejvyuţívanější formou propagace na internetu jsou www stránky. Vznik a rozvoj 

www stránek a jeho vyuţití v marketingu se datuje od roku 1993. Prohlíţení stránek 

probíhá za pomoci prohlíţeče, který přijatelným prostředkem ukazuje na monitoru 

informace z internetu. Příkladem obchodního vyuţití můţe být např. firemní 

prezentace, specializované stránky, vyhledávací stránky a elektronické časopisy.  

 E-mail a elektronickou poštu lze vyuţít jako prostředek komunikace. Slouţí 

k rychlému přenosu souborů a dat mezi sdělovatelem a příjemcem. V současnosti je 

označován i za reklamní médium a také jako prostředek slouţící k nejrozmanitějším 

výzkumům. 

 Mezi ostatní sluţby patří tzv. diskusní skupiny, které jsou  nejstaršími sluţbami 

internetu. Příspěvky jsou věnovány určitému tématu. Jsou přijatelné z hlediska 

marketingu pro získávání názorů lidí na dané výrobky či sluţby. Výhodou diskusních 

skupin je na prvním místě cena, je to v podstatě zadarmo. Další sluţbou jsou 

konference. Konference je podobná diskusní skupině. Jsou vytvořena určitá témata 

k debatě. Konference funguje velmi podobně jako elektronická pošta. Lze 

monitorovat názory lidí na dané téma. Diskusní skupiny a konference se mohou stát 

důleţitou doplňkovou sloţkou podniku [2]. 

2.2.3  Vzorky 

 

Vzorek je malé mnoţství výrobků, které dostane zákazník k vyzkoušení. Toto mnoţství je 

dané nebo omezené druhem výrobků. Některé nelze dělit, balit ani vydávat v menším 

mnoţství neţ je. Rozdávání vzorků prostřednictvím internetu není sice běţné, ale přesto 

existují i odlišnosti např. demoverze programu. Ta slouţí k vyzkoušení do 30 dnů, pokud je 

zákazník spokojen s daným programem, můţe si objednat a koupit plnou verzi [10].   
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2.2.4  Kupóny 

 

Kupóny jsou u zákazníků velmi oblíbené. Kupón můţe být v podobě slevy nebo také dárkové 

poukázky. Kupónová poukázka je na nákup v určité částce nebo na nákup daného druhu 

zboţí. Kupóny jsou posílány v papírové podobě, ale také ve formě e-mailu nebo SMS    

zprávy [10]. 

 

Obr. 2.2   

Slevový kupón 

 

 

 

Zdroj:   NEZNÁMÝ AUTOR, Slevový kupón společnosti L-shop - elektronika e-shop. [online]. 

 slevove- kupony.cz, [cit. 20.2.2011]. Dostupné z:< http://www.slevove-kupony.cz/l-shop-

 elektronika-e-shop-slevovy-kupon>. 

2.2.5  Soutěže a ankety 

 

Většina zákazníků ráda soutěţí a vyjadřuje se k různým věcem. Soutěţe jsou velmi lákavou 

záleţitostí, zvláště pokud v nich jde o hodnotné ceny. U soutěţe je moţnost vyuţít 

marketingový výzkum k získání nových informací od zákazníků. Soutěţ je velmi 

jednoduchou a méně nákladnou moţností získávání nových zákazníků. Soutěţ               

probíhá u konečného zákazníka. Cílem je výhra určitého produktu, sluţby nebo také slevy z         

prodeje [10]. 
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2.2.6  Slevy  

  

Sleva je velkým lákadlem téměř pro kaţdou skupinu zákazníků. Můţe však nastat problém, 

kdy firma bude mít velké mnoţství slev na všechno, po nepřetrţitou dobu. Tímto způsobem se 

ztrácí účinek slevy, který má fungovat jen krátkou dobu. Slevy se poskytují mnoţstevně, 

finančně, při dosaţení určité hodnoty při nákupu. Dále sem patří slevy dočasné, platné do 

určité doby nebo do vyprodání zásob. Příkladem můţe být například nabídka slevy 

v restauraci. Pokud zákazník restauraci navštíví mezi 13. - 14. hodinou a objedná si pokrm, 

bude mít jednu porci jídla zdarma. Tento způsob se bohuţel neujal a nepřinesl restauraci 

ţádný efekt.  Existují však e-shopy, které kaţdý den prodají jeden druh zboţí a to s velkou 

slevou. Tím si firma zajistí větší návštěvnost stránek a má velký předpoklad prodeje [10].  

2.2.7  Věrnostní programy 

 

Věrnostní programy mají za úkol ovlivňovat zákazníky dlouhodobě, za účelem opakovanosti 

nákupu. Zákazník, který se vrací, má větší hodnotu neţ zákazník, který ve firmě nakoupí jen 

jednou. Zákazník, opakující nákupy, zvyšuje firmě trţby a firma má moţnost také 

prostřednictvím doplňujících dotazníků při kaţdé objednávce, získat informace, směřující ke 

zlepšení její nabídky. Věrnostní programy jsou nástrojem marketingové komunikace. 

Věrnostní programy jsou většinou pouţívány prostřednictvím e-mailů. U e-mailů je moţné 

sledovat provázanost forem marketingu na internetu. S věrnostními programy se setkáváme 

především u e-shopů. Získávání bodů při nákupu by mělo být pro zákazníka výhodné, aby se 

vracel a nakupoval. Z toho vyplývá, ţe zákazník si sám rozhodne, jestli je výhodné nakupovat 

a získávat body. Pro věrnostní programy jsou charakteristické tyto formy.  

 Bonusy- sbírání bodů 

 Slevy - při dalším nákupu je poskytnuta sleva 

 Klub - zákazník při nákupu získá kartu 

 Dárky - stejné jako u bonusů 

 Kupony - nákup doplňkového zboţí, slevové kupony 

 Zboţí nebo sluţby zdarma - pokud si zákazník ve firmě nakupí 3x, 4. nákup 

bude zdarma 

 

Moţností a kombinací je mnoho a záleţí na produktech firmy. Vţdy je důleţité, ţe zákazníka 

musí firma odměňovat za to, ţe se vrací, nebo ţe firmu doporučí dále. Je lepší uplatňovat 
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věrnostní program aţ na další nákup. Pokud by firma dávala zákazníkům slevy, dárky, bonusy 

hned při prvním nákupu, je moţné ţe se často mine účinkem.  

 

Jak správně sestavit věrnostní program? Věrnostní program je z technického hlediska 

jednoduchý. Program by měli sestavovat, vymyslet a nastavit především marketéři. Pro 

sestavení je důleţitá analýza návštěvnosti a nákupního chování. Základním krokem             

pro věrnostní programy je rozdělení zákazníků podle jejich motivace. Při tomto procesu 

probíhá analýza zákazníků a historie nákupů. Další fází je volba správného způsobu odměny, 

přičemţ odměny mohou být různé, např. slevy, dárky, zboţí aj. Na závěr je potřeba zjistit, jak 

zákazníci vnímají věrnostní programy a popřípadě věrnostní programy upravit [10]. 

2.3  Marketing  a zákazník 

 

Cílem marketingu je získat nové a udrţet stávající zákazníky. Udrţení stávajícího zákazníka 

je aţ pětkrát levnější neţ získání nového. To vede k tomu, aby firma a organizace měla stále 

spokojené zákazníky, kteří si budou kupovat vyzkoušené i nové výrobky. Zákazníci nebudou 

mít potřebu hledat podobné produkty u konkurence. Uspokojování potřeb zákazníků je čím 

dále komplikovanější. Zákazníci jsou zvyklí na výrobky a sluţby, které firma nabízí. Pokud 

firma neposkytne výrobek nebo sluţbu, kterou nabídla, bude zákazník nespokojen a bude si 

stěţovat. Tím se můţe sníţit prodej společnosti [13].   

 2.3.1  Hodnota pro zákazníka 

 

Základním cílem firmy je oslovit zákazníky. Zákazníci v dnešní době mají velký výběr 

výrobků, značek, cen a dodavatelů. „Firma musí odpovědět na základní otázku: Jak zákazníci 

dospějí ke své volbě? Odpověď zní takto: zákazníci si volí tu marketingovou nabídku, která 

jim poskytuje nejvyšší hodnotu. Zákazník se snaží maximalizovat hodnotu v rámci nákladů na 

vyhledávání nabídky a omezených znalostí, mobility a důchodu. Formuje očekávání hodnoty a 

podle nich jedná. Poté srovnává skutečnou hodnotu, kterou získá spotřebou produktu, se 

svými očekáváními, a to ovlivní jeho spokojenost a opětovný nákup.“  

 

Základní představou je hodnota pro zákazníka. Ukazuje rozdíl mezi hodnotou, kterou 

zákazník dosáhl z vlastnictví a uţívání produktů a nákladů na jeho dosaţení. Příkladem můţe 

být zákazník, který si koupil výrobek u známé společnosti XYZ, tím získal určité výhody. 

Pokud má firma na trhu své postavení a jméno, je pravděpodobná větší spolehlivost a kvalita 
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zboţí. I zákazník získá určité postavení a význam spojený s image, protoţe vlastní a vyuţívá 

výrobek firmy XYZ a proto se cítí být i významnějším [13].   

2.3.2  Uspokojení zákazníka  

 

Zákazníci nesrovnávají hodnotu a náklady produktu přesně. Chovají se podle svého citového 

vnímání. Zákazníci jsou ovlivněni reklamou, např. zákazník má pocit, ţe výrobek značky 

ABC více uspokojí jeho potřeby, proto zaplatí více peněz při koupit. Zákazník si chce koupit 

výrobek značky ABC, protoţe o něm ví, má informace prostřednictvím různých médií 

(internet, noviny, časopisy, televize, rádio). Uspokojení zákazníků je ovlivněno tím, jak jsou 

splněny zákazníkovy poţadavky a jeho očekávání ohledně produktu. Pro firmu je velmi 

důleţité pouţívat marketing, aby uspokojila poţadavky svých zákazníků. Hlavním cílem 

firmy je přizpůsobit se očekávání zákazníka. Společnosti, které chtějí jít s dobou, se musí 

snaţit zákazníky nadchnout novými produkty, slevami, soutěţemi, které nenabízejí další 

firmy [13].  

2.3.3  Spokojenost zákazníků 

 

Spokojenost zákazníka je spojena s nákupem, který závisí na výhodách výrobků ve srovnání 

s očekáváním zákazníka. Zákazník se můţe dostat do různých stupňů spokojenosti zákazníka: 

 výrobek nedosáhne očekávání zákazníka a není spokojen 

 výrobek splní všechna očekávání a zákazník je spokojen 

 výrobek, který předstihne všechna zákazníkova očekávání a je velmi spokojen 

Očekávání se opírá o minulé zkušenosti s nákupem, o názor ostatních lidí, o informace z okolí 

a také je ovlivněno konkurencí. Specialisté v oblasti marketingu musí dávat velký pozor při 

vzniku očekávání. Kdyţ se očekávání nastaví velmi nízko, tak uspokojí jen ty zákazníky, kteří 

nakupují, ale nepřilákají větší počet nově kupujících. A naopak pokud se nastaví očekávání 

vysoko, budou kupující zklamáni. Dnes, pokud chtějí být firmy úspěšné, musí sledovat 

očekávání zákazníků, očekávání výkonu firmy, spokojenost zákazníků. Stejná očekávání 

sledují firmy u svých konkurentů [13].  

2.3.4  Směna a transakce se zákazníky 

 

Směna je jednání, jehoţ cílem je získání určitých předmětů, věcí, které zákazník potřebuje za 

nabízenou hodnotu. Směna je důleţitou součástí marketingu. Aby došlo ke směně, musí být 

splněny základní podmínky. Směny se musí zúčastnit minimálně dvě osoby a kaţdá z nich 
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musí vlastnit danou věc, kterou budou nabízet druhé osobě. Kaţdá osoba musí být ochotna 

jednat s druhou osobou, aby mohla nabídky přijímat či odmítat. Poslední a důleţitou částí je 

schopnost lidí komunikovat a dodávat produkty. Tyto základní podmínky směna        

umoţňuje [13].     

2.4  Sociální média v marketingu 

 

Sociální média se dnes rozšiřují velmi rychle. Kaţdý den získáváme nové informace o 

moţnostech, sluţbách a nápadech. Marketing na sociálních sítích opravdu funguje. Úspěch se 

bohuţel nedostaví ze dne na den. Pokud si firma vytvoří profil na Facebooku, nelze okamţitě 

ovlivňovat zákazníky a prodávat jim své produkty, ale mohl by to být dobrý krok k úspěchu. 

Sociální média jsou online média, kde obsah tvoří a sdílejí uţivatelé. Marketéři mohou na 

těchto sítích zjistit, co zákazník ţádá, jaký je jeho názor na značku nebo společnost. 

V sociálních médiích se hodnotí, hlasuje se o výrobcích, sluţbách, firmě. Uţivatelé mohou 

psát komentáře, komentovat příspěvky, vytvářet pořadí.  Pro firmu je důleţité vše        

sledovat [10].   

2.4.1  Sociální síť Facebook  

 

Sociální sítě jsou místa, kde uţivatelé hledají své přátele, vytvářejí skupiny svých známých 

nebo se připojí k dané skupině lidí se stejnými zájmy. Nejvíce rozšířenými sítěmi, jsou sítě 

osobní, z nichţ nejznámější je Facebook. Tato sociální síť byla původně určena jen pro 

studenty Harvardu, ale později se stala největší sociální sítí na světě.  Facebook je největším a 

nejrychleji rostoucím sociálním webem na světě. V České republice dosáhl počet uţivatelů 

v roce 2009 na Facebooku hodnotu 2,5 milionu.  Kromě počtu uţivatelů disponuje Facebook 

jedním z nejvíce propracovanějších reklamních nástrojů. Zadavatelé reklamy mohou vyuţívat 

funkci zvanou 
 
hypertargeting 

6
 zaměřenou na vysoce specializované segmenty uţivatelů. 

Proč tedy vyuţívat Facebook? Ať uţ se firma chce propagovat v podobě osobního profilu či 

nikoliv, můţe zajistit účinnou představu o facebookových stránkách. Na stránkách můţe 

společnost získávat nové zákazníky (fanoušky). Výhodou je, ţe na stránkách je moţné mít 

neomezený počet fanoušků a všem najednou psát příspěvky, komentáře. Je mnoho důvodů, 

které vedou podniky k vyuţívání sociální sítě: 

 

 

6 
Hypertargeting  je poskytování reklamních informací pro určitý segment.  
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 velikost a růst trhu 

 demografický výzkum 

 průzkum trhu 

 optimalizace vyhledávačů na internetu 

 reklamní kampaně [15] 

2.4.2  Obousměrná komunikace na Facebooku 

 

Na sociální síti se komunikace vytváří přímo. Na rozdíl od ostatních médií zde dochází 

k nepřetrţitému kontaktu firmy se zákazníky. Na jedné straně firma odpovídá na dotazy, 

připomínky, stíţnosti a na druhé straně sama svou činností vytváří zákaznické reakce. Je 

důleţité získat co nejvíce názorů od zákazníka, aby marketéři mohli specifikovat, jak 

zákazník vnímá produkty a sluţby a následně tyto produkty uzpůsobit. Není cílem firmy 

zákazníky jen bavit a spoléhat, ţe pak budou kupovat vše, co jim firma nabídne. K odlišnému 

názoru vedou jiné zaručené průzkumy, jak na lidi účinkuje nebo neúčinkuje reklama, nebo jak 

vnímají značky poté, co se stali jejími fanoušky. Většinou platí, ţe krátce poté, co zákazník 

uvidí v médiích informace o produktu, odsouhlasí cokoliv [10].  

2.4.3  Marketing a reklama na Facebooku 

 

Facebook představuje vynikající marketingovou příleţitost pro firmy. S rostoucím počtem lidí 

je větší moţnost získávat více kvalitnějších informací o výrobcích, sluţbách, firmě, jak je 

vnímán zákazníkem. Přilákání uţivatelů neznamená pro firmu zvýšení prodeje. Z pohledu 

marketingu je úspěch jiţ komunikace a zjištění názorů, přání, poţadavků. Faceboook je 

vynikajícím místem pro komunikaci o produktech a značkách. Pomocí vzájemného působení 

mohou podniky vybudovat lepší vztahy se zákazníkem a zákazníci mohou nabídnout firmám 

zpětnou vazbu. Ať uţ jsou ohlasy od zákazníků pozitivní nebo negativní, vţdy mohou přimět  

 

 

firmu k přizpůsobení produktu tomu, co chce zákazník. Tím se dosáhne cíle ve smyslu 

zlepšení prodeje firmy. Kaţdá osoba má své přátele a ti zase další.  Tak je moţné ve velmi 

krátkém čase docílit úspěchu nebo se stát odstrašujícím příkladem. Reklamy na Facebooku 

mají ve srovnání s ostatními reklamami na internetu několik výhod. Je to dáno především 

přesností cílení. Sociální reklamy umoţňují se zaměřit na určitou skupinu uţivatelů, trţní 

výklenek s větší přesností, neţ v jiné reklamní síti. Uţivatelé na Facebooku píší do svých 
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profilů spoustu věcí o sobě. Tím můţe firma pro cílení reklamy vybírat z řady 

demografických údajů, jako jsou například místo, pohlaví, věk, vzdělání, zájmy, kritiky [10]. 

2.4.4  Sociální akce a sociální události 

 

Sociální šíření vysílá příspěvky, tím zvyšuje zesílení reklamy. Pokud se jeden člen zapojí, je 

větší moţnost a příleţitost, ţe se připojí i několik jeho známých. Lidé se lépe zapojí, kdyţ 

vidí, ţe na diskuzi je jeho přítel. Uskutečňují se dvě věci. Na prvním místě jsou lidé zvědaví, 

zajímají je nové události, zajímají je aktivity druhých. Na druhém místě se lidé rozhodnou 

vyuţít reklamy k získání nových přátel. Facebook nabízí sociální reklamy, které kombinují 

akce od přátel. To přináší zadavateli přiměřenější a relativnější reklamy, které zahrnují 

informace od přátel, takţe jsou při nákupu informovanější [17].  

2.5  Marketingové prostředí  

 

Marketingové prostředí se stále mění. Rychlý nárůst e-commerce  vede k tomu, ţe zákazníci 

budou nakupovat online levné produkty. Kaţdý manaţer musí tedy sledovat vnější prostředí, 

marketingoví odborníci mají dvě speciální vlastnosti, mají disciplinované                      

metody - marketingové informace a marketingový průzkum. Zásluhou pozorného a detailního 

sledování prostředí mohou marketingoví odborníci zjišťovat a měnit marketingovou strategii, 

aby odpovídala příleţitostem na trhu [13].   

2.5.1  Trh 

 

„Trh je soubor skutečných a potenciálních kupujících určitého výrobku.“ Kupující mají 

stejnou potřebu a přání, které je třeba uspokojit za pomoci směny a vztahů. Velikost trhu 

záleţí na počtu osob, které dávají najevo svou potřebu, mají prostředky na to, aby se staly 

účastníky směny. Trhy nemusí být skutečná fyzická místa, kde se setkává prodávající 

s kupujícím. V dnešní době můţe společnost nabízet své produkty a sluţby v televizi, v rádiu, 

v novinách, přijmout od zákazníka stovky objednávek a další den zboţí poslat, aniţ by firma 

byla ve fyzickém kontaktu se zákazníkem [13].    
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Analýza trhu 

Při analýze trhu se na prvním místě přemýšlí o potřebách zákazníka, později o výrobcích, 

sluţbách, kterými můţe firma uspokojit potřeby zákazníka. Firma při analýze nesmí 

přemýšlet jen o současném trhu. Je důleţité uvaţovat o dalších typech trhů. 

 Na současném trhu jsou poţadavky zákazníka uspokojovány jiţ trvalými dodavateli. 

Konkurence na tomto trhu je velmi silná, pokud by na trh vstoupila nová firma, měla 

by problémy. 

 Firmy na skrytém trhu jsou si vědomy svých zákazníků, ale nikdo nenabízí výrobek 

uspokojující jejich skryté potřeby. Dnes proto neexistuje přímá konkurence.  

 Vznikající trh je specifický druh trhu, který zatím neexistuje, ale je moţné, ţe 

v budoucnosti vznikne. Ve většině případů trvá tento proces delší dobu.  

Při analýze trhu společnosti jsou důleţité především faktory jako velikost trhu, vymezení trhu, 

atraktivita trhu, míra růstu trhu, vývoj poptávky, ziskovost trhu, trţní trendy a odhad 

budoucích hodnot potřeb [3].  

2.5.2  Tržní segmentace 

 

Pro upřesnění slova trţní segmentace je uvedena tato definice, „Tržní segmentace je rozdělní 

trhu na různé skupiny kupujících s rozdílnými potřebami, charakteristikami či chováním, které 

mohou vyžadovat odlišné produkty a marketingový mix.“ Trh je sestaven z kupujících a ti se 

vzájemně odlišují. Rozdíly mohou být v jejich přáních, prostředcích, bydlišti, vztahu 

k nakupování, způsobu nakupování. Prostřednictvím trţní segmentace rozděluje firma velké 

trhy na menší segmenty, které je moţno lépe oslovit za pomoci výrobků a sluţeb, které 

odpovídají potřebám zákazníka.  U segmentace trhu není uveden ţádný správný způsob. 

Nejvíce se pouţívají demografické, psychografické, geografické a behaviorální segmentace.  

 

Geografická segmentace potřebuje rozdělit trh na odlišné geografické skupiny. Mohou to být 

národy, regiony, kraje, města, čtvrti. Společnost můţe chtít podnikat v jedné oblasti, ve více 

malých geografických oblastech, ale také i ve všech oblastech. Společnost musí dávat pozor 

na geografické rozdíly v přáních a potřebách zákazníků.  

 

Demografická segmentace se rozděluje podle věku, pohlaví, velikosti rodiny, fáze ţivotního 

cyklu, příjmů, povolání, vzdělání. Tyto faktory jsou nejvíce rozšířeným základem 

segmentace. Demografické faktory jsou lépe měřitelné neţ ostatní faktory. Je důleţité znát 
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demografické faktory zákazníka, aby bylo moţné posoudit velikost cílového trhu a lépe je 

oslovovat. 

 

Psychografická segmentace dělí kupující do skupin podle společenské skupiny, povahových 

vlastností nebo ţivotního stylu. Lidé v demografické skupině mohou mít jiné názory a 

psychografické charakteristiky. Osobnost také bývá vyuţívána k segmentaci trhu. Firmy 

dávají svým produktům takovou osobnost, která splňuje poţadavky osobnosti spotřebitele. 

Osobnostní charakteristiky jako vůdčí osobnost, introvert nebo extrovert má velký vliv na 

výběr značky. Reklamní strategie jsou zaměřeny na určitý typ zákazníků podle typu 

osobnosti.  

 

Behaviorální segmentace rozděluje kupující do skupin podle postojů, znalostí, uţití produktů 

nebo ohlasu na produkt. Tato segmentace je z pohledu marketingu nejlepším výchozím 

bodem pro vznik trţních segmentů. Segmentace podle příleţitostí můţe firmě pomoci při 

podpoře vyuţití produktu. Důleţitou formou segmentace je vytvořit skupinu podle uţitku, 

který kupující od výrobků čekají. Tato segmentace podle uţitku potřebuje rozpoznání 

hlavních přínosů, které zákazníci od dané skupiny produktů čekají, druhů zákazníků, kteří 

mají o jednotlivé přínosy zájem [13].    

2.5.3  Konkurence 

 

Pro získání lepšího úspěchu musí společnosti poskytnout vyšší hodnotu a uspokojení pro 

zákazníky neţ jeho konkurence. Musí zajistit lepší strategii tím, ţe nabídku výrobků a sluţeb 

umístí tak, aby si ji zákazníci zapamatovali v porovnání s konkurencí.  Velké společnosti 

mohou pouţít takovou strategii, kterou si malá firma nemůţe dovolit. Malé firmy mohou 

rozvinout strategie, které firmě mohou přinést lepší návratnost, neţ mají velké firmy [13].  

 

SWOT 

Jednou z nejvíce pouţívaných metod je SWOT analýza. Hlavním úkolem SWOT analýzy je 

zjišťovat současnou strategii společnosti, ale také i konkurenci, její silné stránky, slabé 

stránky, příleţitosti a ohroţení. Analýza byla sestavena ze dvou analýz a to analýza SW a 

analýza OT. Analýza OT přináší z vnějšího prostředí příleţitosti, které poskytuje trh. Ty pak 

mohou podniku získat určitě přednosti před konkurencí. SW analýza je zaloţena na definici  
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silných a slabých stránek podniku. Výsledek této analýzy působí na další postup při řízení 

marketingových činností, např. určení cílů, umístění zdrojů, vytyčení základní strategie 

podniku [9]. 

2.5.4  Zákazníci 

 

Společnosti, které chtějí figurovat na trhu, musí mít stálé zákazníky, o které je potřeba 

pečovat. Management zaměřený na stálé zákazníky zabezpečuje spolehlivý obrat firmy. 

Bohuţel firmy dlouhodobě s úspěchem u stálých zákazníků nevydrţí. Tyto změny nutí firmy 

k tomu, aby se změnily. Společnosti musejí rychle a pruţně reagovat na změny na trhu. Při 

získávání zákazníků je mnoho nejrůznějších metod. Na prvním místě jsou především nástroje 

pro komunikaci se zákazníkem. Cílem je, aby firma informovala zákazníky o svých 

produktech a sluţbách.  

 

Nástroje přímého oslovování zákazníků  

Nástroje přímého oslovení slouţí k vytváření kontraktu s určitými osobami v dané skupině. 

Informace a nabídky je moţno představovat cílové osobě podle její osobní potřeby. 

Nevýhodou tohoto nástroje je chybějící rozsáhlá působnost a poměrně vysoké náklady na 

jeden kontakt. Patří sem Direct mailing, e-mail, marketing po telefonu, osobní obchodní 

jednání a akce. 

 

Nástroje hromadného oslovení zákazníků 

Opakující se oslovování zákazníků vede ke zvýšení známosti společnosti. Firma tímto 

nástrojem můţe na sebe upozornit a šířit svou image. Vlastnosti nástrojů se pouţívají jako 

podpora při přímém oslovení zákazníka. Široký záběr nástrojů hromadného oslovování zajistí, 

ţe zasáhne i široké cílové skupiny rychle a s velkou úspěšností. Bohuţel tento široký záběr 

vede také k velkým ztrátám, které jsou zapříčiněny i zásahem jiných neţ cílových skupin. 

Nepřehlédnutelné jsou i poměrně vysoké náklady, náročnost přípravy a úspěch dané akce. 

Důleţitou roli zde hraje internet a webové stránky firmy, neboť webové stránky by měly být 

aktivně navštěvovány. Je velmi důleţité na webové stránky upozorňovat a vytvářet je tak, aby 

zákazníci stránku navštěvovali opakovaně sami. Nástrojem hromadného oslovení zákazníků 

je reklama, sponzoring, práce s veřejností a webové stránky [21].  
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3  Využití e-marketingu v podniku 

 

Společnost SVT Group, a.s. je zaměřena na oblast IT, e-shop se zaměřením na prodej PC a 

spotřebního materiálu, dále zprostředkovává prodej elektrické energie a plynu pro domácnosti 

a firmy. E-marketing je ve firmě nejvíce vyuţíván k získávání nových zákazníků a jejich 

udrţení, ale také samozřejmě k zabezpečení dobré reklamy na trhu. Tento typ marketingu je 

pro kaţdou firmu nejlevnějším a nejschůdnějším způsobem jak zvýšit prodejnost a povědomí 

firmy.  

3.1  Společnost SVT Group, a.s. 

 

Firma vznikla 2. dubna 1997 jako společnost s ručením omezeným v Hranicích na Moravě, 

Třída Československé armády. 16. října 2004 se společnost změnila na akciovou společnost. 

SVT Group figuruje na trhu jiţ 14 let. Společnost tvoří obchodní oddělení, marketingové 

oddělení, ekonomické oddělení a sekretariát. SVT Group, a.s., patří mezi dynamicky rostoucí 

společnosti v olomouckém kraji. Firma se specializuje na prodej hardware, software, 

poskytování připojení k internetu, ale i zprostředkovává dodávky elektřiny a plynu. Hlavním 

cílem společnosti je spokojenost zákazníka nejen po stránce ceny, ale i kvality. Společnost se 

snaţí vystupovat jako spolehlivá a stabilní firma s osobním přístupem v jednání. 

 

Nabízí široké portfolio sluţeb jako outsourcing IT, dále také poskytování internetového 

připojení, sluţby v oboru telekomunikací, realizace informačních systémů a další. 

V neposlední řadě i moţnost nákupu v e-shopu za přijatelné ceny.  

 

V oblasti telekomunikačních technologií se SVT Group, a.s. zabývá kompletní nabídkou 

telekomunikačních sluţeb – hlasových, datových a mobilních linek. Internet a mobilní volání 

jiţ není hlavní sférou velkých telekomunikačních operátorů, kteří pomaleji reagují na 

poţadavky svých zákazníků. 

 

Osobní přístup, spolehlivé jednání a nízká cena tvoří základní silnou stránku společnosti. 

SVT Group, a. s. je činorodá společnost, která vyhledává nové moţnosti rozvoje a inovace ve 

všech oblastech, ve kterých působí.   
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3.1.1  Základní informace o firmě 

 

Obchodní firma: SVT Group, a.s. 

Právní forma:  akciová společnost (akcie nejsou veřejně obchodovatelné) 

Ředitel společnosti: Ing. Martin Los 

IČO:   25848356 

DIČ:   CZ25848356 

Datum zaloţení: 2. dubna 1997, jako akciová společnost podniká od 16. října 2004 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

Jednání:  Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. 

   Jménem představenstva jedná buď předseda představenstva 

   samostatně, eventuálně dva členové představenstva společně. 

Sídlo společnosti: Tř. Československé armády 211, 753 01 Hranice 

E-mail:  info@svtgroup.cz 

 

Společnost je plátce DPH. 

 

SVT ADSL 

Firma nabízí vysokorychlostní připojení k internetu pomocí technologie ADSL. Připojení je 

časově neomezené. Jedná se o 24 hodinové připojení denně, za paušální poplatek. Sluţba 

nabízí vyšší rychlost v porovnání s běţným vytáčeným připojením, umoţňuje chod 

náročnějších aplikací a je zaměřená na přenášení větších objemů dat.  

 

SVT Internet 

Sluţba SVT Internet umoţňuje časově neomezené bezdrátové připojení do sítě internet. 

Připojení je nabízeno od rychlosti 1.024 kbps a vyšší. Spoje jsou tvořeny mikrovlnnými 

zařízeními, které pracují v pásmu 2,4GHz, 5,7GHz popřípadě 10,5GHz. Jednou z technických 

podmínek proveditelnosti sluţeb je přímá viditelnost mezi zákazníkem a přístupovým bodem. 

 

Společnost SVT, také poskytuje internetové připojení pro firemní zákazníky. Toto připojení 

zaručuje nejstabilnější internet ve svém okolí a garanci rychlosti. Zákazníci mohou mít 

odlišné poţadavky na internetové připojení. SVT Group nabízí poradenství a vypracování 

nejlepší varianty internetového připojení. Díky této konzultaci, která je zdarma, zákazníkům 

SVT Group přichystá nabídku "šitou na míru“. 
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SVT Energie 

Společnost SVT Group, a.s. poskytuje maximální péči všem zákazníkům včetně domácností a 

firem. Se společností SVT Group, a.s. mohou zákazníci získat kvalitní sluţby s vynikajícím 

servisem a garancí nejniţší ceny na trhu. Pokud zákazník vyplní elektronický formulář, 

společnost obratem odpoví na daný dotaz. Specialisté zašlou také důkladnou nabídku s 

výpočtem úspor a stanovením výše záloh na další období.  Zákazník si můţe rozhodnout, zda 

tuto nabídku přijmout či nikoliv. Vybírat můţe z různých tarifů, příkladem je tarif D 

Optimum 24, D Optimum Aku 8, D Optimum Přímotop, D Optimum Tepelné Čerpadlo. 

 

SVT E-shop 

SVT E-shop nabízí mnoho produktů prostřednictvím internetového obchodu. Nabídka je 

velmi pestrá. Co se týká kategorií jedná se o barebone systémy, baterie, akumulátory, zdroje, 

disková pole, disky, mechaniky a řadiče, elektroinstalační materiál, příslušenství, foto-video, 

grafické karty, střiţny a TV tunery, herní konzole, klávesnice, myši, herní ovladače, kopírky a 

faxy, LCD-TV, plasma-TV, média a kancelářská technika, monitorovací technika, monitory, 

multimédia, audio, notebooky, paměti, PDA, MDA, GPS a mobily, pokladní systémy, 

procesory, produkty pro domácnosti, projektory a prezentační technika, přenosné paměti a 

čtečky, serverové komponenty, servery, síťové prvky aktivní, síťové prvky bezdrátové, síťové 

prvky pasivní, skenery, skříně a zdroje, software a hry, spotřební elektronika, spotřební 

materiál, stolní počítače, tiskárny, multifunkční zařízení, videotelefony a domácí telefony, 

základní desky, zálohování a správa dat, záloţní zdroje. Dodání zboţí je uskutečňováno 

prostřednictvím sluţby PPL, poštovní formou dobírky, vlastním rozvozem nebo i osobním 

odběrem přímo ve firmě. Platba bezhotovostním převodem, dobírkou, hotově nebo sluţbou 

Paysec. 

 

SVT volání 

Pokud zákazník má zájem o změnu operátora a přitom si ponechat své stávající číslo, můţe 

přejít k SVT a uţívat všech výhod, které svým zákazníkům společnost poskytuje. Na výběr 

má z mnoha tarifů. Nejnovějšími tarify jsou classic, zero a business. K těmto sluţbám mají 

zákazníci moţnost výběru mnoha doplňkových sluţeb a tarifních zvýhodnění – volné minuty 

volání, SMS za výhodné ceny nebo neomezené připojení k internetu. 
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SVT VoIP 

Veřejně přístupná telefonní sluţba umoţňující hlasová volání do pevných a mobilních sítí a na 

sluţby uvedené v ceníku. Sluţba obsahuje zavedení jednoho telefonního čísla z číslovacího 

plánu poskytovatele podle adresy telefonního obvodu. Číslo je přístupné ze sítě poskytovatele 

a jiných pevných nebo mobilních sítí. Sluţba je závislá na existenci datové přípojky do sítě 

poskytovatele nebo k internetu. Nabídku tvoří základní tři tarify 50ka, 100ka a 200ka. Pokud 

dojde k výpadku datové přípojky, je sluţba mimo provoz. Náklady na zřízení a chod datové 

přípojky nejsou obsaţeny v ceně sluţby. Pro tuto sluţbu není nutné mít v provozu běţnou 

telefonní přípojku od společnosti Telefonica O2. 

 

Be easy 

Be easy je další e-shop, který nabízí oblečení. Např. 3/4 kalhoty, bolerka, bundy, čepice, 

košile, legíny, mikiny, svetry, šátky, trika, tuniky.  Pokud zákazník zakoupí zboţí nad 2000 

Kč, má dopravné automaticky zdarma. Zákazník můţe úhradu provést bezhotovostně 

převodem z účtu anebo při převzetí zboţí. 

 

Taštička.cz 

Taštička.cz je nejnovějším e-shopem. Je zaměřen na prodej širokého sortimentu zboţí. Od 

součástek do automobilu, bílé techniky, černé techniky, domácích potřeb, hodin, hraček, 

instalačního materiálu, oblečení aţ po potřeby na zahradu. Zákazník si zboţí můţe 

vyzvednout osobně, nebo bude dopraveno prostřednictvím pošty, PPL či firemním rozvozem, 

pokud adresát bydlí v blízkém okolí. Pro zlepšení kvality platebního styku se zákazníky byla 

zavedena moţnost platby platebními kartami a sluţbou Parsec [34]. 

 

3.1.2  Situační analýza společnosti 

 

Situační analýza je nejdůleţitějším krokem, který je potřebný při analýze současného stavu 

podniku. U této strategie se vyuţívají informace o prostředí, ve kterém firma podniká a právě 

tyto informace budou pouţity i pro analýzu marketingového prostředí. Zahrnuje zkoumání 

okolí podniku neboli externí analýzu a zkoumá i vlastní prostřední podniku, jinými slovy 

řečeno interní analýzu. Situační analýza se zaměřuje i na oblasti, které jsou upřesněny 

v dalších kapitolách: 
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Obr. 3.1   

Střety marketingu 
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Zdroj:  TOMEK, G. Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní praxi. 1. vyd.  Praha: C. H. 

 Beck, 2004, 216 s. ISBM 80-7179-887-8. 
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3.1.3  SWOT analýza společnosti 

 

Silné stránky 

 Tradice firmy 

 Velký výběr produktů 

 Nízká cena 

 Je zaměřen na více oblastí prodeje 

 Individuální přístup k zákazníkům  

 Rychlá přizpůsobivost změnám na trhu  

Slabé stránky 

 Nízká známost společnosti v okolí 

 Příliš velký sortiment výrobků 

 Nedostatečná komunikace 

 Nedostatečná informovanost o průběhu objednávky 

 Nízká účinnost marketingových kampaní 

 Špatné umístění budovy společnosti 

Příležitosti 

 Oslovení nového obchodního partnera 

 Zlepšení známosti firmy 

 Získat nové výhody vůči konkurenci 

 Vznik nové technologie (softwarového šetření) 

 Nabídka nového druhu výrobků, sluţeb 

 Vstup na nový trh 

Ohrožení 

 Vznik nové konkurence 

 Ztráta známosti firmy 

 Sníţení zájmu zákazníků o sluţby a produkty firmy 

 Trţní problémy např. daně 

 Odcházení pracovníků na lepší místa 

 Zvýšení cen od dodavatele 
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3.1.4  PEST analýza  

 

Politicko-právní analýza 

Olomoucký kraj vloţil na ochranu ovzduší a klimatu v roce 2009 149 160 Kč, na nakládání 

s odpadními vodami 383 433 Kč, náklady na likvidaci odpadů činily  93 962 Kč a ostatní 

oblastí ţivotního prostředí 50 214 Kč. Největší investice do ţivotního prostředí vkládá hlavní 

město Praha. Spotřebitelská cena vybraného druhu zboţí ukazuje, ţe nejlevněji je v kraji 

Ústeckém, v Olomouckém kraji se zboţí pohybuje v průměrné ceně. Nepatří k nejlevnějším, 

ale také ani k nejdraţším krajům. K volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se 

v roce 2010 zapsalo 522 185 voličů, bylo vydáno 324 404 úředních obálek, volební účast byla 

62,12 %, úřední obálky odevzdalo 342 072 lidí a platných hlasů bylo 99,32 %. 

 

Ekonomická analýza 

V Olomouckém kraji byla průměrná hrubá mzda v 1. - 4. čtvrtletí 2010 20 793 Kč. Ve sféře 

podnikatelské se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,1 %. V nepodnikatelské sféře 

nominální mzda poklesla o 3,9 %. Nezaměstnanost je zaznamenána k 31. 3. 2011 a činí    

12,10 %. Největší nezaměstnanost je v Jeseníku a Šumperku. Nejmenší nezaměstnanost je 

v Olomouci.  Regionální HDP na hodnotu obyvatele je 167 195 v mil. Kč a je zaznamenán 

z roku 2009. Počet ekonomických subjektů se zvýšil o 2,2 %. Inflace v lednu 2011 činila     

1,6 %, v únoru a březnu se zvýšila na 1,7 %. Spotřeba elektrické energie se od roku 2007 

zvýšila. V roce 2007 bylo spotřebováno 2 209 GWH, v roce 2008 2 232 GWH a v roce 2009  

2 239 GWH. 

 

Sociálně-kulturní analýza 

V Olomouckém kraji je 31. 12. 2010 uvedeno, ţe má 641 681 obyvatel, 313 430 muţů a 

328 251 ţen. Největší počet lidí je ve věku 15 - 64  a to 451 4614 obyvatel, 0 - 14 let je 

90 938  a lidí ve věku nad 65 let je 99 489. Počet obyvatel se sníţil o 0,1 %. Počet zahájených 

výstaveb nových bytů se sníţil o 36,8 % a počet dokončených bytů se rovněţ sníţil, a to o 

18,7 %. Přistěhovalců je v Olomouckém kraji 4 000 a vystěhovalců 4 534. Počet sňatků 

v kraji se sniţuje, v roce 2010 bylo uvedeno jen 2 675 svateb. Rozvody se od roku 2000 

naopak zvyšují, v roce 2010 bylo rozvedeno 1 823 manţelství.  
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Technologická analýza 

V Olomouckém kraji se od roku 2007 rapidně zvýšil zájem o informační a komunikační 

technologie. Mobilní telefony vyuţívalo v roce 2008 jiţ 88 % lidí. Osobní počítač vlastnilo 

v roce 2009 57,3 % lidí a internet 52,3 %. Tím také začíná vzrůstat zájem lidí o nákup zboţí 

prostřednictvím internetu. V roce 2007 to bylo 11,2 %,  v roce 2008 12,3 % a v roce 2009 

18,4 %. Roste i počet lidí zaměstnaných v oblasti informačních technologií. Průměrná hrubá 

měsíční mzda odborníka v oblasti IT je 30 254 Kč.  Podle Českého statistického úřadu je 

Olomoucký kraj na 11. místě ze 14 hodnocených co se týče počtu  připojených subjektů  na 

internet. Na prvním místě je Praha a pak Středočeský kraj. Na posledním místě je kraj 

Liberecký.  

 

3.2  Trh 

 

V Olomouckém kraji je 761 firem se zaměřením na IT a telekomunikace. Firma SVT má   

sídlo v Hranicích na Moravě, kde nabízí své sluţby. Jejími zákaznickými oblastmi však      

jsou i Zlínský a Moravskoslezský kraj. Firma nabízí mnoho sluţeb pro zákazníky. Jednou 

z nejvýznamnějších, která je v dnešní době velmi potřebná a ţádaná, je internet. Zajímavou 

sluţbou se také stává zprostředkování dodávky elektrické energie a plynu pro           

domácnosti a pro společnosti. V Hranicích existují dva zprostředkovatelé dodávek plynu a 

energie. Jsou jimi společnost SVT Group, a.s. a Ekoltes Hranice, a.s.  Graf 3.1 srovnává 

technické vybavení dvou typických domácností. Jedná se o osobní počítač, připojení 

k internetu a vysokorychlostní připojením k internetu.  
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Graf 3.1  

Vybavení domácnosti v 2. čtvrtletí 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování, informace čerpány z Českého statistického úřadu 

 

Jako příklad je zde uvedena domácnost s dětmi ve srovnání s domácností bezdětnou. 

3.2.1  Analýza trhu 

 

Hranice na Moravě jsou menším městem s dosti vysokou nezaměstnaností. Trh pro zákazníky 

není tolik lákový jako ve velkých městech. Jedná se o menší město, kde není moţné, aby 

dobře fungovalo několik společností se stejným zaměřením. Zvláště v tomto případě 

zákazníci dávají přednost nákupům, u zaběhnutých firem, s dobrou pověstí.  Raději zaplatí za 

zboţí vyšší cenu, neţ aby riskovali případné problémy u nové, neznámé firmy. I kdyţ bude 

mít firma na trhu nízké ceny, stačí špatná komunikace se zákazníky a ta dokáţe okamţitě 

poškodit dobré jméno firmy. Je pak malá pravděpodobnost, ţe by se firma na tomto trhu 

udrţela. Pro firmu je důleţité jít s dobou a přizpůsobovat se novým trendům. Pokud na trh 

vstoupí nový výrobek, tak je pro firmu vhodné okamţitě zareagovat, zařadit jej do své 

nabídky a snaţit se o jeho prodej. Aby se společnost SVT odlišila od ostatních firem na trhu a 

snaţila se splnit různé poţadavky zákazníků, zaloţila nový e-shop taštička.cz. Taštička.cz 

nabízí široký výběr zboţí pro moderní domácnost.  
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3.2.2  Tržní segmentace 

 

Trţní segmentace neboli obchodní pozice na trhu je podstatnou částí situační analýzy. Tímto 

způsobem si firma zjistí, který výrobek nebo sluţbu v budoucnosti bude propagovat, aby se 

zvýšil zisk. A dále zjistí, které produkty odstranit ze svého prodeje. Tento druh zboţí 

nepřináší pro firmu ţádný zisk. Zajímavou metodou trţní segmentace je Bostonská matice. 

Hlavním úkolem je určit obchodní pozici na trhu.  

 

Obr. 3.2   

Bostonská matice 

 

 
                                      
Zdroje:  NEZNÁMÝ AUTOR. Byznys slovíčka. [online]. byznysslovicka.cz, [cit. 2. 3. 2011]. Dostupné z: 

 <http://www.byznysslovicka.com/bostonska-matice>. 

 

 

Otazníky jsou slibné produkty a sluţby. Jsou na rychle rostoucím trhu, ale bohuţel mají 

nízký trţní podíl.V e-shopu SVT se můţe jednat například o SSD disky. Hvězdy, to jsou 

produkty a sluţby, které mají velký podíl na trhu a rychle rostou. Produktů na trhu přibývá a 

pro firmu je důleţité je na trhu udrţet co nejdéle. Ve společnosti SVT můţe jít o nabídku 

fotoaparátů. Dojné krávy jsou výrobky, které mají vysoký trţní podíl na trhu se špatnými 

vyhlídkami do budoucna. Můţe se jednat o moderní, kvalitní výrobky, ale lidé si je nekupují, 

protoţe je neznají nebo dalším problémem můţe být cena. Je moţné, ţe cena výrobků bude 

v malých městech vyšší neţ ve velkých. Příkladem mohou být komponenty k PC.  Psi jsou 

takové produkty, kterých se chce firma zbavit. Výrobky se neuplatňují ani na klesajícím trhu.  

Ve většině případů se jedná o výrobky zastaralé, můţe se jednat o diskety do PC, CRT 

monitory nebo videorekordéry.   
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3.2.3  Geografická segmentace 

 

Společnost SVT Group, a.s. má sídlo v Olomouckém kraji v Hranicích na Moravě. Má své 

zákazníky ale i ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Město, ve kterém sídlí má 19 017  

obyvatel. Je rozděleno na městskou část a dalších 9 částí: Hranice, Lhotka, Velká, Drahouše, 

Uhřínov, Rybáře, Valšovice, Slavíč a Středolesí. Největší hustota obyvatelstva je přímo ve 

městě. Hranice patří k zajímavým městům s kulturní tradicí. Průměrný věk zdejšího 

obyvatelstva je 35 let.  Společnost poskytuje internetové připojení v oblastech uvedených na 

mapě, která je v příloze č. 1. 

3.2.4  Demografická segmentace 

 

SVT Group, a.s. je zaměřena na různorodé demografické segmenty. Společnost nabízí ADSL, 

internet, zprostředkování energií, e-shop s elektro a IT produkty, VOIP, volání, be easy a 

taštičku.cz, kde nabízí domácí elektroniku. Sortiment nabízeného zboţí je zaměřen na 

muţskou i ţenskou část populace.  Například pro ţeny je určena stránka be easy.cz, která 

nabízí oblečení od výrobců Be easy, Youngprimitive a jiných dodavatelů z Itálie. Celkově 

vzato lidé, kteří nakupují a zajímají se o tyto produkty, jsou lidé ve věku od 15- 35 let. Muţi 

od 15-22 let se zajímají o elektro a IT produkty, naopak populaci ve věku 23-35 let zajímá 

připojení k internetu a také oblast dodávky energií. Převaţuje však mladší populace, která 

bohuţel ve většině případů není samostatně výdělečně činná. Jsou to středoškoláci a 

vysokoškoláci, kteří se na stránky pouze dívají, ale nenakupují.    

3.2.5  Psychografická segmentace 

 

Společenská skupina má velký vliv na preference v různých oblastech. Celkový ţivotní styl 

zákazníka, ovlivňuje také jeho výběr při nakupování. Pro firmu je důleţité segmentovat trhy 

podle ţivotního stylu zákazníků. Nákup IT produktů ve firmě SVT Group, a.s. přitahuje 

zákazníky, kteří chtějí jít s dobou a chtějí mít nejnovější výrobky. Pro zvýšení zájmu 

zákazníků o firmu a její produkty existuje mnoho moţnosti, např. slevy, kupony, vzorky.   

3.2.6  Behaviorální segmentace 

 

Behaviorální segmentace patří k nejlepší formě řešení. K behaviorální proměnné patří tzv. 

příleţitosti. Firma můţe rozdělit zákazníky podle příleţitostí. Například můţe kaţdý 10. 

zákazník při objednávce dostat menší dárek nebo poukázku na další nákup ve společnosti 
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SVT. Podnětem můţe být reklama shlédnutá na internetu, coţ můţe být banner 
7
 nebo 

recenze, která zákazníka zaujala. Podle věrnosti se zákazníci rozdělují na věrné, proměnlivé a 

zákazníky neoddané. Pro firmu je důleţité udrţovat své stále zákazníky, protoţe jsou 

klíčovým segmentem. Je podstatné zkoumat, o co mají zákazníci největší zájem, co vede 

zákazníky k věrnosti firmě a co mohou takovému segmentu nabídnout, aby si firma udrţela 

věrnost zákazníků a také, aby tento segment rozšířila.  

3.3  Konkurence 

 

V oblasti online prodeje výpočetní techniky, poskytovatelů internetu a telekomunikací je na 

trhu pro společnost SVT Group, a.s. tato konkurence: Zenit, Mitranet, TomNet, Privatnet, Lan 

servis, s.r.o. V nejbliţším okolí Hranic má firma SVT Group, a.s  konkurenci ve firmě Zeal, 

Zenit a Mitranet. Všechny tyto společnosti se zabývají informačními technologiemi, jejich 

prodejem a instalací. Další konkurence se nachází v Přerově, kde figurují společnosti 

TomNet, Privatnet a Lan servis, s.r.o. Momentálně je pro společnost SVT Group, a.s největší 

konkurencí firma Mitranet, která má své sídlo v Lipníku nad Bečvou a nabízí velmi podobnou 

škálu sluţeb. Mitranet poskytuje připojení k internetu a to firmám i domácnostem, prodej 

výpočetní techniky, servis výpočetní techniky, příjem digitální televize, VOIP volání a e-shop 

zaměřený na prodej výpočetní techniky. 

 

3.3.1  SWOT analýza konkurence 

 

Silné stránky 

 Známost firmy 

 Velký výběr produktů a sluţeb 

 Sledování současných trendů 

 Velký počet zákazníků 

Slabé stránky  

 Draţší ceny zboţí 

 Špatné umístění firmy 

 Je zaměřen jen na jednu oblast prodeje  

 

 

7 
Banner  je grafická forma internetové reklamy. 
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Příležitosti 

 Zvýšit počet pracovníků ve firmě 

 Prodávat nové druhy výrobků a sluţeb 

 Zlepšení pozice pro získání zákazníků 

Ohrožení 

 Vznik další konkurence 

 Změna zájmů zákazníků 

 Sniţování počtu zákazníka 

 Změna politické situace 

3.3.2  Porterova analýza konkurenčních sil 

 

Hrozba v odvětví 

Firmě SVT Group, a.s. konkuruje v oboru firma Mitranet, která nabízí podobné produkty a 

sluţby. V okolí Hranic jsou i jiné IT společnosti s podobnými produkty a sluţbami, ale není to 

tak velká konkurence jako Mitranet. Některé nabízí jen jednu sluţbu a to bývá většinou pouze 

nabídka internetu.   

 

Hrozba nové vstupující firmy na trh 

Tato hrozba je velmi malá, protoţe Hranice jsou malým městem, a následně i malou kupní 

silou. Lidé jsou zvyklí na své známé obchodní partnery a těţce si budou zvykat na firmy 

nové. Pokud by nová firma chtěla vstoupit na tento trh v podobném oboru, tak by musela 

nabízet výrobky a sluţby za velmi nízké ceny, aby se na trhu udrţela. Vzhledem k nízkým 

cenám by to bylo pro začínající firmu nevyhovující. Navíc je lidé zatím neznají, tím pádem se 

dá očekávat nízká poptávka, malý prodej a s tím související nízké zisky.  

  

Hrozba substitučních produktů 

 Hrozba v této oblasti je pro firmu nízká, protoţe nabízí produkty za velmi nízké ceny ve 

srovnání se svou konkurencí. Nabízí široké spektrum produktů. Jedná se zejména o počítače, 

notebooky, tiskárny, televizory LCD, plazma a mnoho dalších.  

 

Hrozba rostoucí kompetence dodavatelů 

 Kvalita a cena výrobků, kterou firma poskytuje je pro zákazníka velmi důleţitá. Firma si 

musí vybírat správné dodavatele, kteří nabízí výhodnou cenu. Další hrozbou pro firmu můţe 
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být lukrativnost firmy pro dodavatele. Můţe se jednat o situaci, kdy firma není pro dodavatele 

správným zákazníkem. Dalším problémem také můţe být, ţe zákazník nemá potřebné 

informace o trhu, jedná se o nabídky konkurenčních dodavatelů, které mohou mnohdy 

výhodnější. 

 

Hrozba rostoucí kompetence zákazníků 

 Největší hrozbou pro firmu je, ţe zákazníci mohou jít ke konkurenci, která nabízí podobné 

produkty i ceny jako společnost SVT Group.  Zákazníci jsou velmi citliví na cenu, pokud se 

zboţí zdraţí, tak je malá pravděpodobnost, ţe jej zákazník koupí. Velkou roli v rozhodování 

zákazníka při nákupu hraje rovněţ i kvalita nakupovaného zboţí. 

 

3.3.3  Analýza konkurenční výhody 

 

Konkurenční výhoda je něčím, co dokáţe společnost přiblíţit k zákazníkovi. Dokáţe také 

odlišit od sebe podobně zaměřené konkurenty na trhu. Pokud je společnost silná, můţe 

dosáhnout vysokého náskoku oproti druhým. Jednou z metod jak toho dosáhnout je analýza 

konkurenční výhody. 

 

Tato matice popisuje schopnost vytvořit vstup, rozpoznat značku a ukazuje zvláštnost 

produktu. Aby byla firma SVT na trhu jedinečná se svým e-shopem, je pro ni nezbytné uvést 

nový nebo modernizovaný výrobek jako první. Tento proces se nazývá udržení zvláštnosti. 

V dnešní době to mohou být moderní notebooky, smartphony nebo tablety. Proto firma musí 

sledovat nové dění na trhu s IT produkty. Negativním problémem je však cena výrobku.     

Výjimečný úspěch je klíčovým úkolem firmy. Jedná se o takový druh výrobků, které jsou 

jedinečné, nové a za velmi příznivou cenu. Výhodou společnosti SVT je cena produktů, má 

velký výběr a niţší ceny. Jedná se například o LCD a plasma televizory, monitory, 

fotoaparáty, komponenty do PC a mnoho dalších. Víra v rostoucí trh je fází, kdy firma má 

vysoké náklady a nízký stupeň rozlišení. Pokud firma nevstoupí na trh s něčím novým, tak 

tato strategie nezaručuje nalezení konkurenční výhody. Udržení cenové výhody znamená, ţe 

firma má nízké náklady a nízký stupeň rozlišení. Firmy nabízí stejné nebo podobné výrobky a 

sluţby jako konkurence. U společnosti SVT se jedná především o nabídku internetu, VoIP 

volání a prodej výpočetní techniky prostřednictvím e-shopu. Důleţitou roli zde hraje cena. 

Společnost SVT Group, a.s. nabízí cenově výhodnější výrobky a sluţby. V některých 

případech se jedná o desítky korun, ale v jiných i o vyšší cenové rozdíly.    
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3.3.4  Analýza struktury sortimentu nabídky  -  metoda podle Druckera 

 

Cílem této metody je zlepšit schopnost strategického rozhodování firmy a to ve sféře 

sortimentu nabídky a zdokonalení portfolia analýzy. Produkty se dělí do dvou větších skupin. 

V první skupině jsou produkty, které jsou pro firmu snadné k rozhodování.  

 Na prvním místě sem patří dnešní ţivitelé. Jsou to takoví zákazníci, kteří mají velký 

podíl na objemu produkce. Zajišťují pro firmu důleţitou část zisku. U společnosti SVT 

Group, a.s. je to především nákup produktů v e-shopu a nabídka internetu. 

  Dále jsou to zítřejší ţivitelé. Jedná se o skupinu zákazníků, kde se předpokládá velký 

nárůst, zájem o danou a v dalších letech se bude dále rozvíjet. Ve společnosti SVT se 

můţe jednat například o zprostředkování nákupu energie a plynu.  

 Následujícím produktem jsou výnosné speciality. Společnost SVT je zaměřena na více 

oblastí. Jednou ze specialit společnosti můţe být internetový obchod zaměřený na 

oblečení od výrobců z Itálie, Be-easy, Youngprimitive. V Hranicích a okolí ţádná 

společnost tento e-shop nenabízí.  

 Jako další následují vývojové výrobky. Můţe se jednat o nový e-shop taštička.cz. Na 

e-shopu je velký výběr zboţí, výrobků a budou na něm zahájeny velké akce.  

 Posledním produktem jsou nezdary. Nezdarem mohou být zastaralé výrobky, o které 

lidé jiţ nemají zájem, a proto je nechtějí kupovat. Mohou to být CRT monitory, starší 

typy počítačů a jejich komponenty. 

 

V druhé skupině jsou produkty problematické.  

 Do této skupiny patří včerejší ţivitelé, coţ jsou zákazníci, kteří nakupují v obchodě 

SVT jen za předpokladu, ţe jsou k dispozici akce a slevy. Proto je výhodnější nabízet 

akce častěji, i za cenu menších slev.  

 Následujícími jsou produkty vyţadující rekonstrukci. Firma můţe mít mimořádný 

výsledek za předpokladu, ţe se nabídky a sluţby inovují. U společnosti se můţe 

inovovat například internet. Můţe se zvýšit rychlost připojení, zlepšit stabilita, rozšířit 

internet do dalších oblastí a sníţit cenu, aby společnost byla lépe konkurenceschopná. 

  Setkáváme se i s přespecializovanými produkty. Jedná se o výrobky, které jsou jen 

pro malou určitou skupinu zákazníků. Pro firmu je tento druh produktů velmi 

nákladný a problematický. Je výhodnější, aby si zástupce společnosti nabídl 

zákazníkovi jiné řešení, které je společnost schopna nabídnout.  
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 Následně sem patří i neoprávněné speciality. Jsou to takové výrobky, které mají 

vysoký počet reklamací. Jejich vyřizování je pro firmu celkem nákladné a je 

výhodnější tyto produkty stáhnout z nabídky. Můţe se jednat o levnější modely PC 

komponentů.  

 Ve výčtu problematických produktů by neměly chybět EGO investice. Tyto investice 

by měly být úspěšné, ale nakonec se po zhodnocení prokáţe opak. Jednat se můţe o 

moderní výrobky, např. smartphony nebo tablety. Na jiných trzích je velký zájem, ale 

na menším trhu je moţné, ţe tak velký zájem o výrobky tohoto typu nebude. Jednou 

z hlavních důvodů můţe být pro zákazníky cena.  

 V neposlední řadě sem patří popelky, coţ jsou to výrobky, které mají budoucnost, ale 

firma jim tu moţnost nedala, má velké obavy z nezájmu zákazníků. Tento druh 

výrobků většinou objeví konkurence a vyuţije ji.  

 3.4  Zákazníci  

 

Společnost prodává zboţí zákazníkům a uspokojuje tím jejich potřeby. Pro firmu je důleţité 

získat a udrţet své zákazníky. Firma by proto měla mít na paměti určité základní zásady 

týkající se zákazníka.  

 Jednou s nejdůleţitějších je pravidelná a tvořivá komunikace. Firma komunikuje se 

zákazníky mnoha způsoby, prostřednictvím mobilu, e-mailu. V dnešní době velmi 

zajímavou formou je komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook, kterou 

mimo jiné SVT Group, a.s. také vyuţívá.  

 Je důleţité, také informovat o zárukách a kvalitách sluţeb, které firma prodává. 

Nejznámějším portálem je heureka.cz, kde jsou komentáře o firmě. Je zde moţno 

nalézt výčet zkušeností zákazníků při obchodování se společností. Heureka.cz uvádí, 

ţe 87% zákazníků by společnost SVT Group, a.s. doporučila svým známým, 96% 

zákazníků obdrţelo zboţí do 10 dnů, 15% zákazníků nakoupilo v e-shopu více neţ 

jedenkrát, 100% zákazníků zboţí obdrţelo v nepoškozeném a neporušeném stavu, 2% 

zákazníků zboţí vracelo, protoţe se zboţím nebyli spokojeni, 2% zákazníků 

objednávku na e-shopu zrušilo samo.  

 Kaţdá firma své dobré zákazníky odměňuje za časté nákupy. Pokud firma má dobré 

zákazníky, kteří se do obchodu vracejí, je vhodné jim nabídnout tzv. prémie nebo 

bonusy. Jedná se o slevy z objednávek, poštovné zdarma, menší dárek při dalším 

nákupu, kupóny. Tímto způsobem si firma můţe udrţet své stálé zákazníky.  
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 Zákaznickou věrnost mohou upevňovat i zvláštní sluţby. Můţe se jednat o sluţby a 

programy např. pro studenty. Pokud by student při objednávce zadal identifikační číslo 

ISIC karty, tak by mohl mít niţší cenu zboţí. Udrţet si stále zákazníky je pro firmu 

důleţité.  

 Hlavním úkolem firmy je informovat zákazníky. Pro tento způsob informovanosti je 

vhodný právě jiţ zmiňovaný Facebook. Zde se zákazník seznámí s novými produkty a 

cenami společnosti a můţe získat celou řadu informací, týkající se daného produktu. 

  Partnerství se zákazníkem je pro firmu další důleţitou věcí. Proto je vhodná příjemná 

komunikace se zákazníkem s rychlou odezvou. Je dobré, aby si zákazník vytvořil 

nejlepší moţný obraz o firmě.  

 Důleţitá je i komunikace s odcházejícími zákazníky. Odchod zákazníka ke 

konkurenci, můţe také být motivujícím stimulem pro obchodníka.  Můţe zjistit, v čem 

dělá chyby a příště se těchto chyb vyvarovat. Firma SVT Group, a.s. je na trhu jiţ     

14 let, během této doby se setkala s nemalými problémy a chybami, se kterými se 

musela vypořádat a příště se jich vyvarovat. V minulosti se jednalo zejména o tuto 

špatnou komunikaci se zákazníky.  

 Nelehkým úkolem je neobvyklé znovuzískání. Jedná se o řešení případného problému 

se zákazníkem. Problém řeší pracovník společnosti a zákazník.  

3.4.1  Soutěž  

 

Člověk je od přírody hravý a soutěţivý. Proč tedy tuto moţnost nevyuţít v marketingu a 

obchodu? Jedním z nástrojů, kterým firma můţe zvýšit počet zákazníků je soutěţ. Dnes 

většina firem vyuţívá k propagaci produktů sociální síť Facebook, jehoţ prostřednictvím 

můţe firma získat zákazníky. Soutěţ můţe být vyzvaná, kombinovaná anebo veřejná. U všech 

soutěţí je důleţité uvést zákon č. 121/2000 Sb. o autorském právu, a právech souvisejících 

s právem autorským.  Cílem soutěţe je ve většině případů zvýšení odbytu firmy a získání 

nových zákazníků. Nejznámější soutěţe jsou především u velkých a známých společností. 

Firmy do soutěţí nasadí velmi lákavé výhry, aby se zvýšil zájem zákazníků. Čím je cena 

hodnotnější, tím se zvýší účast v soutěţi. Soutěţ se netýká jen velkých firem, ale soutěţe 

mohou vypisovat i menší společnosti. Při vzniku soutěţe je důleţité si upřesnit, na co je 

soutěţ zaměřena. Ve společnosti SVT Group, a.s. je soutěţ zaměřena na zvýšení počtu 

zákazníků a uspokojení jejich poţadavků. V oblasti IT to mohou být soutěţe o PC, notebooky, 

fotoaparáty, tiskárny, komponenty do PC, aj. Společnost SVT Group, a.s. vyhlásila soutěţ na 
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sociální síti Facebook. Na stránkách byl uveden leták v podobě soutěţe, kde byla uvedena 

základní pravidla a výhry, které můţe zákazník získat. Podmínkou pro účast v soutěţi je, aby 

se osoba přihlásila do skupiny na Facebooku a firmě poslala e-mail v podobě, která je 

uvedena níţe. 

 

Jak se přihlásit do soutěže? 

Kaţdá osoba, která se přihlásila na Facebook a zaregistruje se na e-mailovou adresu  

info@svtgroup.cz pro zasílání novinek SVT Group je zařazena do soutěţe. 

 

Text mailu: Prosím o zasílání novinek společnosti SVT Group, a.s. na tuto e-mailovou adresu  

aaaa@bbb.cc. Jsem si vědom/a, ţe se jedná o reklamní sdělení řídící se zákonem 480/2004 

Sb. a společnost SVT Group, a.s. se zavazuje pouţívat data výhradně a jen pro své 

marketingové účely. 

 

Jméno a příjmení 

Adresa 

mobil 

Email 

Splněním těchto podmínek se soutěţící automaticky zařadí do soutěţe. 

 

Základní pravidla soutěže 

 Soutěţ probíhá od 1. 2. 2011 do 31. 3. 2011. 

 Do soutěţe se mohou přihlásit osoby z ČR a SR. 

 Do soutěţe se zaregistrují osoby, které se přihlásily do skupiny SVT Group na 

Facebooku a zaslali nám svou emailovou adresu, která je slosovatelná. Postup 

přihlášení viz níţe.  

 V případě výhry osoby souhlasí s uveřejněním jeho jména na webových stránkách  

 www.svtgroup.cz a v profilu SVT Group na Facebooku a budou informování emailem. 

 Výherci si mohou vyzvednout svou výhru do 30 dnů na sídle společnosti SVT Group, 

a.s. 

 Společnost má práva kdykoliv zkrátit, prodlouţit nebo zrušit soutěţ. 
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Ukázkový leták soutěţe je uveden v příloze č. 2. 

Pravidla soutěţe jsou jasně stanovena podle zákona. V této oblasti je důleţité znát zákon o 

loteriích a dalších předpisech, které určují podmínky pro soutěţ. V právním kontextu je 

důleţité samotné losování, hodnocení přihlášených soutěţících a předání cen. Pokud se jedná 

o menší výhry v podobě CD, knih apod., stačí mít jednoduché vedení záznamů. U velkých 

výher jako jsou auta, byty, je vhodné mít u těchto úkonů notáře. U soutěţí, kde firma získává 

do své evidence údaje o soutěţících, je důleţité dodrţovat zákon o ochraně osobních údajů. 

Znamená to, ţe nelze od soutěţícího poţadovat rodné číslo, dále je důleţité upozornit 

soutěţícího, pokud se přihlásí do soutěţe, ţe budou jeho údaje (jméno, příjmení, adresa, věk, 

profese) uloţeny v jejich databázi a nebudou zveřejněny. Proto firma potřebuje souhlas osoby, 

aby mohla tyto údaje uţívat. Soutěţ proběhla od 1. 2. 2011 do 31. 4. 2011. Dne 1. 5. 2011 

byla jména výherců uveřejněna na stránkách společnosti.  

 

Jaké jsou náklady firmy na soutěž  

Vypočítá se: hodnota výhry/ počet soutěţících = Kč na jednoho soutěţícího 

Průměrný počet návštěvníků stránek SVT Group, a.s. byl v únoru 34 aktivních uţivatelů, 

v březnu 269 aktivních uţivatelů a v dubnu 265 aktivních uţivatelů. Orientační částka, kterou 

byla firma ochotna do soutěţe vloţit dohromady činila s DPH zaokrouhleně 6 461 Kč a 

tvořilo ji 12 cen. 

 

Výhry 

 1. Panasonic dig. fotoaparát DMC-FP1EP-P,růţový 

 2. Powerball Pro Amber 250Hz 

 3. Leadtek Winfast DTV DONGLE GOLD dig. USB 2.0 tuner 

 4. Klávesnice GENIUS LuxeMate i200 USB black CZ 

 5. Base XX Universal 16,4'' 

 6. Trainz Simulator 2009: World Builder Edition 

 7. Sluchátka CREATIVE EP-510 

 8. Myš GENIUS Micro Traveler USB silver 

 9. XKH - Rise and Fall: Civilizations at War 

 10. XKH - Tony Hawk´s: American Wasteland 

 11. PS2 - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban 

 12. PS3 - FIFA 08 Platinum 
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Hlavním cílem soutěţe byla propagace produktů a sluţeb firmy. Dalším úkolem bylo zvýšit 

zájem zákazníků o společnost, tím také zvýšit prodej výrobků. Soutěţ byla dlouhodobého 

charakteru, probíhala od 1. 2. 201 do 30. 4. 2011 a výherci byli vylosováni 1. 5. 2011. Byli 

uveřejněni na stránkách společnosti a na Facebooku. 

3.4.2  Forma propagace soutěže 

 

Soutěţ byla propagována mnoha způsoby. První formou propagace soutěţe bylo její uvedení 

na stránku společnosti SVT Group, a.s. na Facebooku a také přímo na www.svtgroup.cz. 

Leták soutěţe byl rozesílán prostřednictvím e-mailu. Další moţností bylo rozesílání i do 

firem, ale je to velmi komplikovaný a zdlouhavý způsob. Nejprve by se musela firma dotázat, 

jestli má zájem a zda udělí souhlas se zasíláním letáků. Po jejím souhlasu se mohou posílat 

reklamy a letáky. Je však velmi nepravděpodobné, ţe by jiná firma chtěla přijímat takovou 

formu letáků. Dalším způsobem je distribuce letáků do schránek. Na poţádání by bylo moţné 

letáky ponechávat na místě, kde se soustřeďuje větší počet lidí, jedná se například o vlakové 

nádraţí, školy, autobusové zastávky a čekárny. V trafikách byly letáky přidávány 

k jednotlivým druhům tisku. Bohuţel nebylo moţno ponechávat letáky v supermarketech, 

hypermarketech a větších obchodech.  

3.4.3  Analýza zájmu zákazníků o soutěž  

 

Při propagaci bylo provedeno osobní dotazování ohledně soutěţe. Byly dotazovány ţeny i 

muţi ve věku od 15 – 45 let. Ţeny soutěţ přijímaly optimisticky a výhry se jim líbily. U muţů 

byla odezva pesimistická. Muţské skupině soutěţících se nelíbily výhry, nezaujala je zejména 

první cena, kterou byl fotoaparát. Důvodem byla barva. Další negativní reakce byly výhry 

ohledně PC her. PC hry byly pro většinu soutěţících zastaralé. Jednou z atraktivnějších výher 

byl Powerball a tuner, kterému fandili muţi ve věku 15 – 22 let. Ţenám se nejvíce líbila první 

výhra a to fotoaparát a brašna na notebook.  

 

O soutěţ měli zájem především lidé ve věku 15-20 let a to zejména středoškoláci. Většina 

mladších lidí je přihlášena na sociální síti Facebook, takţe byli lépe informováni. Na 

facebookových stránkách společnosti SVT Group, a.s. byla umístěna poloţka „Soutěţ“, kde 

byly uvedeny všechny informace o soutěţi. Bohuţel velké procento lidí si nepřečetlo pravidla 

celá. Proto bylo do soutěţe podle pravidel přihlášeno málo lidí. Lidé se přihlásili jen do 

skupiny na stránky společnosti, ale neodeslali e-mail se svou adresou v případě výhry.  
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4  Analýza informací a doporučení 

 

V této části je analyzována současná situace stavu podniku ve srovnání s konkurencí, se 

zákazníky, s trhem a je provedena analýza soutěţe. Jsou zde uvedeny základní           

informace a doporučení týkající se jednotlivých oblastí.   

4.1  Vyhodnocení analýzy společnosti a doporučení 

  

Společnost SVT Group, a.s. je velmi zajímavá a prosperující společnost sídlící v Hranicích na 

Moravě. Nabízí široké spektrum výrobků a sluţeb. Při dotazování lidí byly kladeny základní 

otázky týkající se společnosti. Z průzkumu vyplynulo, ţe známost společnosti není moc 

vysoká, i kdyţ existuje jiţ 14 let. Lidé, kteří společnost znali, měli nejlepší zkušenost s jejich 

internetovým obchodem. Pozitivní reakcí byly především ceny zboţí, které v regionu patři 

mezi niţší. U některého sortimentu se ceny pohybovaly i pod průměrem na heureka.cz. 

Společnost zavedla další e-shop taštička.cz, který je zaměřen na více oblastí. Jedná se o bílou 

techniku, zahradu, domácí potřeby a mnoho dalších produktů opět za velmi lákavé ceny.  Je 

zde uveden graf návštěvnosti jednotlivých odkazů na Facebooku.  

 

Graf. 4.1   

Návštěvnost odkazů na Facebooku 
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Zdroje: vlastní zpracování 
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Aby se zvýšila známost společnosti, bylo by vhodné věnovat větší pozornost                 

reklamě a propagaci. Asi nejvýhodnější bude propagovat společnost a její produkty 

prostřednictvím Facebooku. Facebook je nejrychlejší forma propagace. Informace nebo letáky 

mohou být uvedeny na facebookových stránkách www.facebook.com/svtfriends. Propagace 

letáků a jiných informací prostřednictvím e-mailu je velmi zdlouhavá a komplikovaná. 

Protoţe většina firem povaţuje tuto propagaci za spam a vůbec se na tento leták nepodívá. Ke 

zviditelnění firmy mohou poslouţit i bannery. Další moţností je písemné zasílání letáků 

s informacemi o firmě do schránek. Je to zajímavá forma propagace, ale podle vlastních 

zkušeností je málo efektivní, protoţe je lidé vůbec nečtou. Leták můţe být také vytištěn 

v denním tisku mezi ostatními inzeráty. Lidé a firmy zde běţně nacházejí nabídky k prodeji či 

koupi. Tento inzerát má i internetovou podobu a je zcela zdarma, pokud se jedná o 

nekomerční účely. Letáky je vhodné uveřejnit i na veřejných nástěnkách. Tyto nástěnky 

bývají na autobusových a vlakových nádraţích, kde se soustřeďuje největší počet lidí. Aby se 

zvýšil zájem společnosti, můţe být velmi zajímavou formou propagace stránka 

www.youtube.cz, kde by si firma zavedla svou reklamu. Další moţností jak zvýšit známost 

společnosti, je poţádat nejbliţší rádio o reklamu. Tato forma můţe hodně pomoci, ale je velmi 

nákladná.  

4.2  Vyhodnocení trhu a doporučení 

 

Společnost SVT Group, a.s. si zvolila velmi dobrou pozici na trhu i dobu vzniku. Její největší 

konkurence vznikla aţ po jejím zaloţení. Firma působí na více trzích poskytujících 

internetové připojení, které nabízí v Olomouckém, Zlínském, ale i Moravskoslezském kraji.  

 

Dnešní trh je přehlcený marketingovými kampaněmi. Zejména trh s informačními 

technologiemi stále roste a začíná být velmi problematické se na něm udrţet. Na první pohled 

se můţe zdát, ţe oblast na trhu s informačními technologiemi je snadno uchopitelným trhem. 

Důvodem je zejména neustále rostoucí zájem o tento obor, roste počet potencionálních 

zákazníkům, ale s nimi zároveň i mnoţství moţných konkurenčních firem. Ti, kteří v tomto 

oboru pracují, ví dobře jak je těţké se na dobré trţní pozici udrţet. 

 

SVT Group, a.s. vstoupila na trh s velmi dobrou taktikou, zaměřila se na více oblastí trhu a na 

větší oblast prodeje výrobků a sluţeb. Chce se na trhu odlišovat od ostatních, proto se snaţí 
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nalézat nejnovější metody a postupy, odlišující se od ostatních firem. Atraktivní sluţbou, 

kterou nabízí je tzv. outsourcing. Outsourcing je proces, při kterém firma přenáší své činnosti 

z interního do externího prostředí za pomoci jiné specializované společnosti.  

 

Další metodou snaţící se o odlišení od ostatních firem na trhu, je zaloţení nového 

internetového obchodu taštička.cz. Tento e-shop byl zaloţen teprve nedávno. Jeho cílem je 

získat větší počet zákazníků. Je zde pestrý výběr zboţí včetně speciálních zahajovacích akcí, 

které budou v blízkém období zahájeny.  

 

Podle analýzy trhu bylo zjištěno, ţe v Hranicích na Moravě nebyla nalezena ţádná podobná 

společnost, která by se zaměřovala na prodej oblečení prostřednictvím internetového 

obchodu. Společnost SVT Group, a.s. vsadila na zboţí od známých značek, které by mohly 

oslovit mladé lidi, jeţ podle průzkumu, jsou cílovou skupinou nakupující u SVT. 

 

4.3  Vyhodnocení analýzy konkurence a doporučení 

 

V Hranicích na Moravě a v jejím okolí má společnost největší konkurenci ve společnosti 

Mitranet, která sídlí  v Lipníku nad Bečvou. Dá se říct, ţe firma není nováčkem na trhu, byla 

zaloţena v roce 2003. Mitranet je největší konkurencí SVT Group, a.s, protoţe nabízí velmi 

podobné produkty a sluţby jako společnost SVT. Firma Mitranet je mezi lidmi velmi známá. 

Lidé vyuţívají Mitranet hlavně kvůli internetovému připojení, které pokrývá blízké i 

vzdálenější okolí, za výhodné ceny. Mitranet se snaţí jít s dobou, proto vyuţívá nové 

technologie. Další výhodou Mitranetu je, ţe nabízí spolupráci se studenty ze středních škol.  

 

Další konkurenční firmou je společnost Zeal sídlící ve stejném městě jako SVT. Firma 

existuje na trhu jiţ 17 let.  Zeal není tak velkou konkurencí jako Mitranet. Zeal nabízí 

internetové připojení, návrhy datových a počítačových sítí, prodej výpočetní techniky, 

dodávky telekomunikační techniky a outsourcing. Tedy nabízí také velmi podobné produkty a 

sluţby jako SVT Group, a.s.  

 

Zenit je další konkurencí pro společnost SVT. Zenit působí na trhu jiţ 17 let. Zenit je zaměřen 

na internetové připojení. Dále nabízí prodej elektroniky, satelity, počítače a jejich vybavení a 

zabezpečovací systémy. Opět nabízí velmi podobné produkty jako SVT Group, a.s.  
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Dalšími firmami, které působí ve stejné oblasti, ale ve vzdálenějším okolí jsou společnosti 

TomNet a PrivatNet, sídlící v Přerově. Obě nabízí internetové připojení a VoIP ve městě 

Přerov, v Hranicích na Moravě, Hulíně a Kojetíně. Poslední konkurenční firmou je firma 

LAN servis, s.r.o, která se zabývá také jen internetovým připojením. Pro SVT Group, a.s. jsou 

tyto tři poslední firmy malá konkurence.  

 

 Aby společnost byla nadále schopna konkurovat nejen svému největšímu konkurentu  

Mitranet, měla by se zaměřit na zlepšení své propagace. Její obrovskou výhodou je, ţe nabízí 

široký sortiment zboţí a sluţeb a to nejen v oblasti informačních technologií. Firma musí 

projevit větší snahu o získání nových zákazníků, protoţe je zřejmé, ţe je a bude schopna jim 

poskytnout kvalitní sluţby. 

4.4  Vyhodnocení produktů a služeb 

 

 Při dotazování zákazníků bylo zjištěno, ţe lidé vybírají výrobky zejména podle kvality a 

ceny. Další důleţitou prioritou jsou pro ně i reference dané společnosti, kde si výrobek kupují. 

Preferují spíše známé společnosti. Zákazník je spokojený, kdyţ si koupí kvalitní výrobek za 

přiměřenou cenu. Společnost SVT Group, a.s. tyto poţadavky splňuje. Má kvalitní zboţí, se 

známou značkou a nízkou cenou. Typickým příkladem mohou být notebooky. V minulých 

letech o tento produkt nikdo neměl zájem, protoţe se jednalo o velmi drahé zboţí. Ale jak se 

sniţovala cena notebooků, zájem zákazníků se stále zvyšoval a dnes jejich prodej předstihl 

klasické stolní počítače. 

  

Společnost SVT Group, a.s. si zakládá na tom, ţe je schopna nabídnout široký sortiment zboţí 

a sluţeb. V e-shopech společnosti si kaţdý najde to, co potřebuje. Jeden z e-shopů je zaměřen 

na počítačové, telekomunikační a informační zařízení. Na jeho úvodní stránce zákazník 

nalezne nejprodávanější produkty v dané kategorii, které jsou vedeny jako tipy pro zákazníky.  

 

Pokud se jedná o sluţby, tak společnost nabízí jejich nepřeberné mnoţství, od internetového 

připojení, ADSL, VoIP volání aţ po zprostředkování dodávky energií, jako je elektřina a plyn. 

Nabídka elektřiny a plynu je moderní taktikou společnosti.  V dnešní době jde cena těchto 

sluţeb velmi rychle nahoru. Proto domácnosti chtějí šetřit a přechází k jinému dodavateli i 
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tehdy, pokud je cena energie jen o málo niţší neţ u předchozího dodavatele. Do budoucna lze 

předpokládat, ţe nabídka této sluţby bude mít pro firmu určitě perspektivní vyhlídky. 

 

Firma by se měla zabývat i prodejem nových výrobků typu iPhone a iPad. Novinky 

sortimentu by moţná zvýšily prodej. Mladí lidé prostě chtějí jít s dobou. Inovace sortimentu o 

novinky můţe také zvýšit zájem na Facebooku. Další zajímavou novinkou pro milovníky her 

můţe být Kinect ke konzoli Xbox 360, který se nedávno objevil na domácím trhu. Určitě by si 

své zákazníky našla i elektronická čtečka knih.  

 

4.5  Vyhodnocení zákazníků 

 

Uţivatelé, kteří se přihlásili do skupiny na Facebooku byli ve většině případů muţi, ţen bylo 

ve skupině méně. Při zaloţení stránek na Facebooku byl zájem uţivatelů malý. Počet 

uţivatelů se začal zvyšovat průběhu soutěţe, a to v polovině března. Lidé se začali přihlašovat 

do skupiny.  Za celou dobu vzniku stránek ţádný z uţivatelů nepřipsal ani jeden komentář. 

Uţivatelé pouze klikali na poloţku „to se mi líbí“ u jednotlivých odkazů. Většinou tak 

označovali nové výrobky, jednalo se například o herní konzoli, tablet, powerball a jiné.  Na 

stránky se uváděly informace o nových produktech a sluţbách, které firma nabízí.  

 

Při rozhovoru s lidmi, byly kladeny otázky spojené se spokojeností zákazníků s firmou, a zda 

ji vůbec znají. Zákazníci odpovídali ve většině případů kladně a byli nejvíce spokojeni 

s internetovým obchodem. Zároveň jim vyhovovala cena, výběr a rychlost dodání zboţí. 

Zákazníci také byli spokojeni s moţností nákupu na splátky. Pokud se jedná o nákup zboţí do 

3 000 Kč, není nutný ručitel. Tuto formu si můţe zákazník vyřídit přímo v kamenném 

obchodě.  Společnost zavedla novou moţnost platby a to placení platebními kartami a sluţbou 

Paysec. Zákazníci měli dobré zkušenosti i s rychlostí dodání zboţí. Jeden zákazník nebyl 

spokojen s dobou dodání zboţí, neboť mu bylo dodáno aţ do 1 týdne. Zákazníci, především 

z Hranic na Moravě, si mohou vyzvednout zboţí ve firmě a nemusí platit za poštovné a balné.  

Jako jistou nevýhodu zákazníci uváděli umístění firmy. Sídlí u hlavní silnice, kde není 

moţnost zaparkovat. Místo společnosti je uvedeno na obrázku č. 4.2. Na obrázku je 

společnost SVT Grooup, a.s. uvedena jako číslo 1. Jeden ze zákazníků měl špatnou zkušenost 

s komunikací se společností. Chtěl vědět přesnější informace o produktu, ale odpovědi se 

nedočkal. A další zákazník uvedl, ţe si objednal zboţí z internetových stránek, kde bylo 
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zřejmé, ţe zboţí je na skladě, ale po objednání musel čekat delší dobu, protoţe se zboţí 

muselo údajně objednat.  

 

Společnost je zaregistrována na stránkách heureka.cz, kde mohou zákazníci psát své 

zkušenosti s firmou, probíhá zde diskuze, kde firma můţe komunikovat a odpovídat na dotazy 

zákazníků. Jsou zde uvedeny i procentuálně vyjádřené slevy, které firma momentálně nabízí, 

základní údaje o cenách dopravy, formách platby, kontaktních informacích v podobě telefonu, 

e-mailu a ICQ. Uvádí se i kamenná pobočka společnosti s mapou včetně pracovní doby, kdy 

si můţe zákazník zboţí vyzvednout.  

 

Vyuţívání stránek heureka.cz je pro firmu velmi důleţité. Je dobré vědět jaká je zákaznická 

odezva ve srovnání s ostatními konkurenčními firmami. V regionu tuto sluţbu vyuţívá jen 

zlomek e-shopů, mezi ty aktivnější společnosti patří SVT Group, a.s. Ze stránky heuréka.cz 

vyplývá, ţe 87 % zákazníků je s touto společností spokojeno. Celkově společnost hodnotilo 

950 lidí po dobu 3 měsíce.     

 

Obr. 4.1   

Sídlo společnosti SVT Group, a.s. 

 

 

 

Zdroj:  mapy.cz 
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4.6  Vyhodnocení soutěže 

 

Cílem soutěţe bylo zvýšit zájem zákazníků a zvýšit známost firmy, jejich produktů a sluţeb. 

Lidé, kteří se přihlásili do soutěţe, museli zadat svou e-mailovou adresu, na kterou by 

dostávali letáky od společnosti a další podmínkou bylo, přihlásit se do skupiny na 

facebook.com. Pokud by uţivatel vyhrál v soutěţi, tak na tuto adresu by mu byly zaslány 

informace o jeho výhře.  Vše bylo upraveno podle zákona 480/2004 Sb. a pravidla soutěţe 

bylo prokonzultovány s právníkem. Bohuţel většina lidí si nepřečetla celé zadání soutěţe, a 

proto se přihlásilo velmi málo soutěţících. Soutěţe se zúčastnilo pouze 17 lidí, kteří splnili 

všechny podmínky. Do skupiny na Facebooku se přihlásilo asi 130 lidí, ale nezaslali e-mail se 

svými základními informacemi. Podle pracovníka marketingového oddělení společnosti i přes 

malý zájem budou výhry vylosovány a rozděleny. Byly zpracovány grafy, kde je uvedena 

aktivita uţivatelů za celou dobu soutěţe na facebookových stránkách společnosti. Informace 

jsou rozděleny do týdenních intervalů. Celkově jsou zaznamenány počty aktivních uţivatelů, 

počty uţivatelů, kteří klikli na odkaz „To se mi líbí“, počty příspěvků a počty týdenních 

návštěv uţivatelů.  

 

 

Zvyšování počtu zákazníků na Facebooku v jednotlivých měsících  

 

Následující část ukazuje aktivitu uţivatelů v týdenních intervalech v únoru, březnu a dubnu. 

V kaţdém měsíci jsou zaznamenány všechny předchozí údaje, aktivní uţivatelé, počet 

uţivatelů, počet lidí, kterým se tato stránka libí a počet týdenních návštěv. Čísla v grafech 

uvádějí počty uţivatelů, kteří stránky na Facebooku společnosti SVT Group, a.s. navštívili.  
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Graf 4.2   

 

Týdenní aktualizace – únor 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

V měsíci únoru byl zájem o soutěţ velmi malý. V prvním týdnu shlédlo stránky společnosti 

SVT Group, a.s. 60 lidí, ve druhém týdnu 227 a ve třetím týdnu 115. Příspěvky na zeď byly 

skoro nulové. Na zeď bylo napsáno 13 příspěvků a to aţ ve třetím týdnu. V únoru se ţádný 

uţivatel nepřihlásil do skupiny společnosti. Aktivních uţivatelů bylo ze začátku 21, ale 

později se počet zvýšil, v druhém týdnu na 34 a ve třetím týdnu na 57 uţivatelů.   
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Graf 4.3   

Týdenní aktualizace – březen 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

V březnu se počet uţivatelů výrazně zvýšil. Počet týdenních návštěv na stránkách vzrostl 

v druhém týdnu aţ na 526 uţivatelů, později se počet návštěv sníţil na 64 uţivatelů a dále na 

67 uţivatelů. Příspěvky na zeď se ve srovnání s únorem také zvýšily. Kaţdý týden byly na 

nástěnku napsány v průměru 3 příspěvky. První týden byl stejný jako v únoru, ţádný uţivatel 

se nestal členem skupiny, v druhém týdnu byl velký nárůst 100 uţivatelů a ve třetím týdnu se 

počet zvýšil o 7 uţivatelů. Počet aktivních uţivatelů se v březnu také navýšil, v prvním týdnu 

o 60 a v dalších týdnech byl počet aktivitních uţivatelů v průměru 260 uţivatelů.   
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Graf 4.4   

Týdenní aktualizace – duben 
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Zdroje: vlastní zpracování 

 

V posledním měsíci soutěţe byl počet týdenních návštěv v prvním týdnu 73 uţivatelů, 

v druhém týdnu 81 uţivatelů a ve třetím týdnu 51 uţivatelů. V dubnu nebyly na zeď napsány 

ţádné příspěvky a přihlásila se pouze jedna osoba, která klikla na odkaz „ To se mi líbí“. 

Aktivních uţivatelů bylo v dubnu v prvním týdnu 265 a druhý týden v dubnu se počet 

uţivatelů sníţil na 104. Ve třetím týdnu byl počet uţivatelů jen 97.  

 

Na sociální síti Facebook probíhá nepřeberné mnoţství soutěţí. Uţivatelé upřednostňují 

soutěţe velkých společností, které nabízí atraktivnější výhry. Na prvním místě jejich zájmu je 

především hodnota ceny. Společnost SVT Group, a.s. v soutěţi nabízela 12 výher a první 

cenou byl fotoaparát. Příčin pro malý zájem uţivatelů v soutěţi na Facebooku můţe být 

několik. Buď se uţivatelům nelíbily ceny, nebo se do soutěţe nechtěli vůbec přihlásit a 

v neposlední řadě si ani nepřečetli celá pravidla, a proto nebyli do soutěţe zařazeni.   
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5  Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení současného stavu podniku. Při analýze 

byla provedena analýza společnosti SVT Group, a.s a dále pak rozbor zákazníků, konkurence 

a trhu. SVT Group, a.s je velmi zajímavou společností, která chce jít s dobou. Management 

společnosti je veden snahou být lepší neţ konkurenční firmy a přizpůsobit se poţadavkům 

zákazníků s cílem nabízet nejlevnější a nejkvalitnější výrobky a zároveň usiluje o udrţení 

dobré pozice na trhu. Společnost působí v Olomouckém kraji, Zlínském kraji a 

Moravskoslezském kraji. Při dotazování většina lidí vnímá e-marketing jako velmi zajímavou, 

komfortní a moderní formu prodeje. 

 

Společnost SVT Group, a.s. se snaţí nabídnout široké spektrum výrobků a sluţeb, které 

ostatní společnosti na trhu nenabízí. Dále se snaţí přizpůsobovat poţadavkům zákazníka.  

Většina lidí v dnešní době začíná čím dál více vyuţívat sluţeb na internetu. Je to pro 

zákazníka jednodušší, rychlejší a má více času na výběr zboţí a produktů, neţ v běţném 

kamenném obchodě. Na internetu si můţe vybírat z velkého mnoţství druhů výrobků, můţe 

srovnávat ceny s jednotlivými prodejci a vybrat si moţnost dopravy a způsob platby. Další 

výhodou internetového obchodu je sníţení nákladů pro zákazníka, nemusí jezdit do 

kamenného obchodu, který často nebývá v místě jeho bydliště. Zákazník si také můţe 

nakupovat výrobky a sluţby v zahraničí. Společnost SVT Group, a.s. nabízí zákazníkům 

mnoho výhod, jedná se například o nákup na splátky, moţnost platby platební kartou apod. 

Zároveň však nakupování prostřednictvím internetu sebou nese jisté nevýhody. Obchod můţe 

být ve skutečnosti úplně jiný, neţ je na jeho stránkách uvedeno. Velkou nevýhodou                

je i neosobní přístup. Většina zákazníků si ráda pohovoří s prodejcem ohledně produktu, který 

si chce koupit, chce se dozvědět o něm co nejvíce informací. Tuto moţnost zákazník na 

internetu nemá, často musí věřit jen tomu, co vidí v katalogu. Někdy se bohuţel stává, ţe 

skutečnost je naprosto odlišná. Častým problémem bývá například doručování balíků. 

Dochází k jejich poškození nebo ztrátě. Komplikované je potom reklamování těchto zásilek. 

Sloţitě se dokazuje, zda poškození obsahu balíku zavinila pošta špatnou manipulací, nebo do 

balíku bylo vloţeno jiţ poškozené zboţí. K těmto problémům nemusí vţdy docházet vinou 

firmy, ale stačí několik nespokojených zákazníků a tento fakt se okamţitě podepíše na dobré 

pověsti firmy. I přes tyto problémy je nakupování přes internet velmi rozšířené a mezi lidmi 

hodně vyuţívané.  
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Současným trendem dnešní doby je sociální síť Facebook. Neslouţí jen ke komunikaci a 

navazování kontaktů mezi lidmi, ale začíná se vyuţívat i jako forma propagace a reklamy. Na 

facebookových stránkách komunikují potencionální zákazníci se společností. Jsou zde 

uvedeny informace o společnosti, výrobcích a sluţbách. Výhodou této sítě je, ţe zákazníci zde 

mohou psát své dotazy, komentáře a hodnocení, které se týkají dané společnosti. 

  

Bakalářskou prací je doloţeno, ţe e-marketing je moderní, důleţitou formou propagace, 

kterou dnes chce vyuţívat velké mnoţství společností. Pokud firmy tento způsob propagace 

dobře vyuţijí, jsou o krok vpřed ve srovnání s ostatními společnostmi. Prostřednictvím 

internetu můţe kaţdá firma získat hodně informací o svých konkurentech, navíc na 

Facebooku můţe získávat cenné zkušenosti a rady od uţivatelů, coţ je předpokladem pro 

zvýšení spokojenosti zákazníků.   
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Příloha č. 1  Mapa pokrytí internetu 

 

Společnost poskytuje internet v Hranicích a v blízkém okolí, např. Hustopeče, Potštát, 

Černotín, Bělotín, Polom, Kunčice aj. 

 
 

Zdroje: www.svtgroup.cz 

 

Další oblastí poskytování internetu je v okolí města Bystřice pod Hostýnem, patří jsem 

Všechovice, Rouské, Býškovice, Horní Nětčice, Dolní Nětšice, Mrlínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroje: www.svtgroup.cz 



 

 

Příloha č. 2  Soutěž 

                  Soutěž                                

Pravidla soutěže 

 Soutěţ probíhá od 1. 2. 2011 do 30. 4. 2011. 

 Do soutěţe se mohou přihlásit osoby z ČR a SR. 

 Do soutěţe se zaregistrují osoby, které se přihlásily do skupiny SVT Group na Facebooku 

(www.facebook.com/svtfriends) a zaslali nám svou emailovou adresu, která je slosovatelná. 

Postup přihlášení viz níţe.  

 V případě výhry osoby souhlasí s uveřejněním jeho jména na webových stránkách  

 www.svtgroup.cz a v profilu SVT Group na Facebooku a budou informování emailem. 

 Výherci si mohou vyzvednou svou výhru do 30 dnů na sídle společnosti SVT Group, a.s. 

 Společnost má práva kdykoliv zkrátit, prodlouţit nebo zrušit soutěţ. 

 

Jak se přihlásit? 

 Text mailu: Prosím o zasílání novinek společnosti SVT Group, a.s. na tuto e-mailovou adresu 

aaaa@bbb.cc. Jsem si vědom/a, ţe se jedná o reklamní sdělení řídící se zákonem 480/2004 Sb. 

a společnost SVT Group, a.s. se zavazuje pouţívat data výhradně a jen pro své marketingové 

účely. 

 

 Jméno a příjmení* 

 Adresa 

 mobil 

 Email* 

 *povinný údaj 

 

 Splněním těchto podmínek se automaticky zařadíte do soutěţe. 

 Losování bude probíhat 1. 5. 2011 a výherci budou informování na našich webových 

stránkách www.svtgroup.cz 

 

Výhry: 

1. Panasonic dig. fotoaparát DMC-FP1EP-P,růţový 

2. Powerball Pro Amber 250Hz 

3. Leadtek Winfast DTV DONGLE GOLD dig. USB 2.0 tuner 

4. Klávesnice GENIUS LuxeMate i200 USB black CZ 

5. Base XX Universal 16,4'' 

6. Trainz Simulator 2009: World Builder Edition 

7. Sluchátka CREATIVE EP-510 

8. Myš GENIUS Micro Traveler USB silver 

9. XKH - Rise and Fall: Civilizations at War 

10. XKH - Tony Hawk´s: American Wasteland 

11. PS2 - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban 

12. PS3 - FIFA 08 Platinum 

 

 

  

Facebook 

    Soutěţ o bezva ceny 

         na Facebooku 
www.facebook.com/svtfriends 


