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Abstrakt 

 
 Předmětem bakalářské práce „Návrh efektivní marketingové komunikace při 

prezentaci na veletrhu“ je komparace singulárních prostředků komunikačního mixu a 

identifikování zásadních složek ovlivňující efektivitu prezentace firmy na veletrhu.  

 

 

Abstrakt 
 

 Subject of the bachelor work "Concept of effective marketing communication in 

the course of presentation on fair" is a comparation of singular resources from 

communication mix and identification of underlying elements which influence an 

efectivity of company presentation on fair. 
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ÚVOD 

 
 Veletrhy a výstavy se staly významnou součástí marketingu a komunikace. Tvoří 

nezastupitelnou roli při prezentaci výrobků a služeb, a pro výměnu zkušeností 

s možností konfrontace konkurenceschopnosti úrovně každého odvětví. Představují ve 

vývoji odlišných forem komunikace důležitý prvek, který se historicky vyvíjel 

z primitivních sdělovacích podání k současným značně složitým systémům veletrhů.  

 Největší rozmach v naší republice můžeme zaznamenat od počátku 90. let 

dvacátého století. Rozmach nastal díky úpadku komunistické vlády a nástupu 

demokracie. Z velké části také přispělo k rozvoji veletržních akcí otevření hranic se 

západní Evropou.  

 Aktuální problém, kterým se zabývá mnoho vystavovatelů je v dnešním moderním 

světě internet. Nastává tak situace, kdy zákazník nemá potřebu navštívit výstavní 

veletrhy, ale nákup zprostředkuje  prostřednictvím internetu pohodlně z domova.  

 Cílem bakalářské práce je uvést a charakterizovat jednotlivé možnosti a 

příležitosti firmy Papirius na veletrhu, a tím si zajistit větší prodej svých výrobků a 

zvýšit svůj zisk.  

 V mé práci bude zkoumáno, zda se firmě Papirius vyplatí vstup na veletrh, 

s ohledem na vynaložené náklady, organizační a časovou náročnost. Účastí firmy na 

veletrhu by se mělo dosáhnout zvýšení počtu zákazníků, odbytu kancelářských 

produktů, zviditelnění se  a tím si zajistit i zvýšení svých zisků.   

 K vypracování této práce jsou použity údaje od zaměstnanců firmy Papirius, dále 

informační zdroje z webových stránek a odborná literatura. 

 Při porovnání jednotlivých komunikačních nástrojů vycházím zejména z publikací 

Marketing podle Kotlera, z Event marketingu – Jak využít emoce v marketingové 

komunikaci od Šindlera, z Marketingové aplikace od V. Chalupského a ze strategického 

marketingu od trojice autorů V. Chalupský, J. Hajkr a P. Hoffmann.  

 K zjištění základních prvků, které ovlivňují efektivitu prezentace firmy na 

veletrhu, mi slouží publikace autorů věnující se veletržní tématice, například 

Vystavujeme na veletrhu od V. Svobody a kolektivu. 

 Výsledek by měl dát zaměstnancům marketingového oddělení určitou inspiraci 

nebo zamyšlení k tomu, zda se veletrhů v budoucnosti účastnit či nikoliv.  

 



 12 

1 CÍLE A METODY 

 

 Cílem bakalářské práce je navrhnutí možností a dalších příležitostí pro firmu 

Papirius, která se zabývá prodejem a distribucí kancelářských potřeb. Výsledkem 

analýzy bude rozhodnutí, zda bude pro firmu účast na veletrhu přínosná či nikoli. 

Vypracuji pro zaměstnance marketingového oddělení určitou koncepci, kde bych se 

zabývala celkovými náklady na rozpočet vybrané marketingové propagace.   

 
 Práce je rozdělena na 5 kapitol. V první kapitole vymezuji cíle mé práce a metody 

jejich dosažení. Dále uvádím harmonogram zpracování bakalářské práce. 

 V druhé kapitole definuji teoretická východiska a určuji základní pojmy pro 

vymezení této problematiky. Dále se věnuji marketingové komunikaci a srovnávám 

jednotlivé prvky komunikačního mixu. 

 Ve třetí kapitole se zabývám analýzou současného stavu firmy Papirius s.r.o. a 

jejím současným přístupem k prezentaci na veletrhu. Kromě toho uvádím výzkum 

provedený mezi vystavovateli jako určitou inspiraci při rozhodování o účasti na 

veletrhu. 

 Ve čtvrté části předkládám návrhy účasti na veletrhu, od výběru veletrhu přes 

jednotlivé postupy až ke stanovení rozpočtu. 

 Pátá kapitola je věnována závěru. 

 

 
 
 
1.1 POUŽITÉ METODY 
 

 Ve své bakalářské práci použiji více metod z důvodu mnohostrannosti.  
 

 Metoda dotazování a její technika – individuální osobní rozhovor 

Za výhodu dotazování osobní formou považuji možnost vysvětlit respondentovi 

případné nejasnosti ve formulaci otázek. Osobní přístup také usnadňuje 

samotnou komunikaci s respondentem a jeho ochotu odpovídat na otázky. Další 

přednost osobního dotazování spatřuji i  v rychlosti provedení výzkumu.  
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 Klíčová specifická metoda – SWOT analýza 

SWOT analýza se používá k identifikaci faktorů a skutečností, které pro objekt 

analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Silné a slabé 

stránky většinou vyplývají ze závěrů analýz vnitřního prostředí, příležitosti a 

hrozby z vnějšího prostředí.  

 

 

1.2 HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 Leden 2007: 

Cíle a metody 

Použité metody  

Harmonogram zpracování bakalářské práce 

 

 Únor 2007: 

Teoretická východiska 

Vymezení základních pojmů  

Marketingová komunikace  

Komunikační mix: 

- Reklama 

- Podpora prodeje 

- Public relations 

- Osobní prodej  

- Sponzorování 

- Direct marketing 

- Komunikace v místě prodeje 

Postavení veletrhu v komunikačním mixu 

Marketingové cíle vystavovatelů 

Náklady na marketingovou komunikaci 

 

 Březen 2007: 

Analýza současného stavu 

Charakteristika organizace 

Funkce veletrhů a výstav 
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Výzkum mezi vystavovateli 

Současný přístup k prezentaci firmy na veletrhu 

Časté chyby při prezentaci firmy na  veletrhu 

Marketing firmy 

 

 Duben 2007: 

Návrhy účasti na veletrhu 

Výběr veletrhu 

Postup realizace 

Stanovení rozpočtu 

Činnosti po veletrhu 

  

 Květen 2007: 

Závěr 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

 Veletrhy a výstavy 

- patří mezi nejstarší způsob komunikace související s prodejem zboží. Jejich 

vznik lze datovat do období Říma. Tradice veletrhů sahá až do 13. století, 

kdy roku 1243 udělil král Václav I. Brnu privilegium konat jednou do roka o 

svatodušních svátcích výroční trh (2).  

 Veletrhy jsou místem, kde se setkávají výrobci a zákazníci, místem střetu nabídky 

a poptávky. Prostřednictvím osobního kontaktu je na veletrzích možné pozorovat a 

zaznamenat bezprostřední reakce návštěvníků na nabízené zboží. Za hlavní prioritu 

veletrhu považuji jeho schopnost zapůsobit na spotřebitelovi smysly – zrak, sluch, hmat, 

chuť a čich.  

 Účelem účasti na veletrhu může být předvedení a otestování nového výrobku, 

vytvoření povědomí o značce a firmě, posílení image firmy, získání přehledu o 

konkurenci, navazování vztahů, vytváření prodejních příležitostí. Domnívám se, že tak 

rozmanité využití jako má veletrh, nenabízí žádný jiný komunikační nástroj. Kupříkladu 

reklama v televizi, rozhlase či tisku slouží k vytváření podpory image produktu nebo 

firmy, ale ve srovnání s veletrhem nenabízí možnost představit výrobky. Spotřebitelé si 

zpravidla vybírají zboží podle jeho vlastností, kvality, ceny, stylu propagace a podmínek 

prodeje. Jmenované hodnoty výrobku podle mého mínění nejlépe přesvědčí zákazníka 

právě na veletrhu. 

 

2.2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

 
 Cílem marketingového mixu je poskytování veškerých informací související 

s firmou, jejich škálou služeb včetně výrobků, které uvádějí na trh. Firma by se měla 

snažit diferencovat služby a produkty od konkurenčních nabídek. „Prioritou moderní 

marketingové komunikace již není jen dosažení zisku, ale vytváření dlouhodobých 

vztahů se zákazníky. Moderní pojetí komunikace upřednostňuje přímou osobní 

komunikaci se zákazníkem než prostřednictvím médií“ (5).  
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V tabulce uvádím přehled obvyklých prostředků marketingového mixu, které ovlivňují 

zákazníka při rozhodování o koupi výrobku. 

 

Tabulka č. 1: Nástroje marketingového mixu  

  

Výrobek Cena Distribuce Komunikace  

Přínos, prospěšnost Deklarovaná cena Cesty Reklama 

Vlastnosti Slevy Logistika Public relations 

Varianty Úvěrové podmínky Sklady Sponzorování 

Kvalita  Platební lhůty Doprava Podpora prodeje 

Design Zvýhodnění Sortiment Přímý marketing 

Značka  Umístnění  Prodejní místa 

Balení   Výstava a veletrhy 

Služby   Osobní prodej  

Záruky    

Zdroj: DE PELSMACKER, P. – GEUENS, M. – VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 
2003, str. 24 – upraveno 
 
 
 Marketingové nástroje je nutné kombinovat tak, aby byly kompaktní. Souhlasím 

s názorem Pelsmackera, Geuensové a Berga, že je žádoucí, aby se jednotlivé nástroje 

vzájemně podporovaly. „Nástroje marketingového mixu je třeba navrhnout tak, aby se 

jejich účinek znásoboval vzájemnou podporou. Značka bude silnější, je-li podpořena 

reklamou a jsou-li vhodně vybrána a upořádána distribuční a prodejní místa. Prodejci se 

stanou úspěšnějšími, pokud bude jejich činnost podpořena aktivitami v oblasti public 

relations. Účinek sponzorování se znásobí, jestliže bude současně efektivně fungovat 

podpora prodeje a kampaně pro veřejnost, jež přilákají média na sponzorované akce. 

Intenzivní distribuce bude efektivnější tehdy, propojí-li se s komunikací v místě prodeje 

a s reklamou. Úspěšný marketing tedy závisí na vhodně integrovaném, synergicky 

působícím a interaktivním marketingovém mixu“ (9).   
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2.2.1  KOMUNIKAČNÍ MIX 

 

 Úsilím marketingových pracovníků je pečlivě zkombinovat komunikační nástroje 

a vytvořit koordinovaný komunikační mix, kde jeho prostřednictvím bude dosaženo 

podnikových plánů.  

 Komunikační mix představuje směs  reklamy, public relations, podpory prodeje, 

sponzorování, osobního prodeje, direct marketingu, komunikace v místě prodeje a 

prezentaci na veletrzích a výstavách.  

 V praxi i v teorii se objevují různorodé členění a řazení nástrojů, poplatná většinou 

autorově specializaci. Za tradiční nástroje komunikačního mixu shledáváme reklamu, 

podporu prodeje, public relations a osobní prodej. Nyní se budu věnovat stručné 

charakteristice a porovnávání jednotlivých nástrojů.   

 Každý komunikační mix má speciální atributy a náklady na ně jsou odlišné. Při 

rozhodování  o vhodném komunikačním mixu je důležité znát vlastnosti a náklady 

jednotlivých prvků.  

 

2.2.2  REKLAMA  

 

 Reklamou pokládáme jakýkoli způsob honorované neosobní prezentace produktů 

či služeb. Reklama taktéž šíří kladné informace o významu, popularitě a úspěšnosti 

společnosti.  

 K oznámení reklamního sdělení využíváme různá média – televizi, rozhlas, 

noviny, časopisy, billboardy atd. Tyto média mají rozdílnou schopnost zásahu lidí. 

Prostřednictvím televizního spotu lze ovlivnit velký počet lidí, ale náklady na využití 

tohoto média jsou poněkud vysoké. Myslím si, že hlavním cílem reklamy je upoutat 

pozornost zákazníka, a proto by její realizace měla být kreativní (např. originální 

reklamní spoty Coca Coly).     

 Reklamu začleňuje do svého komunikačního mixu četné množství firem. Může to 

být z důvodu možnosti svěřit reklamní kampaň do rukou expertů (reklamní agentuře). 

Firma jen označí, jakou cílovou skupinu chce oslovit, stanoví rozpočet a ostatní již 

zajistí agentura. Tento postup nelze uplatnit například u veletrhů. Účast na veletrhu žádá 

přítomnost zaměstnanců firmy. Nikdo jiný není oprávněný k prezentaci firmy, 

předvedení výrobků či uzavírání obchodních kontraktů.   
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2.2.3 PODPORA PRODEJE  

 

 Podporu prodeje je možno charakterizovat jako souhrn marketingových aktivit, 

jejichž účelem je pobízet, usnadňovat a povzbuzovat nákupní rozhodování spotřebitele. 

Kotler, Foret i Nagyová definují podporu prodeje jako krátkodobé podněty sloužící 

k stimulaci prodeje (6).  

 Příkladem podnětu může být snížení cen (slevy), poskytnutí vzorků, ochutnávky, 

soutěže a loterie, kupony, spořící karty, bezplatné dodávky. Na rozdíl od uvedených 

autorů pokládám účinnost mnohých nástrojů podpory prodeje (věrnostní karty, 

poskytování rabatů stálým odběratelům, celoroční soutěže, atd.) za dlouhodobou. Mezi 

techniky podpory prodeje začleňuje Hesková merchandising. V případě 

merchandisingu je v centru zájmu zboží, kdežto u podpory prodeje jsou činnosti 

orientovány do oblasti kupního chování spotřebitele (4). 

 Kampaň na podporu prodeje se odlišuje podle toho, zda jsou cílovou skupinou 

firemní prodejci, obchodníci nebo konečný spotřebitel.  

 V porovnání s reklamou, která agituje o příčině koupě, podpora prodeje předkládá 

jednoznačný, konkrétní podnět koupě. Pozitivem podpory prodeje vzhledem k jiným 

nástrojům komunikačního mixu vidím v rychlejší, přímější a intenzivnější reakci 

zákazníka. Dlouhodobé nebo opakované využívání podpory prodeje může mít podle 

mého názoru nepříznivý vliv na image značky či firmy. V případě opakovaného 

zlevňování zboží známé značky, může kupující dospět k dojmu, že je zboží nepříliš 

kvalitní a přestane mít o ně zájem.  

 

 Foret řadí mezi nástroje podpory prodeje i veletrhy. Toto zařazení odůvodňuje tím, 

že na veletrzích dochází mimo jiné k obchodním jednáním, prodejům a tzv. „veletržní 

ceny“ jsou obvykle nižší než v maloobchodním prodeji. Za nástroj spotřební  podpory 

prodeje pokládá veletrh i Hesková. Podle ní umožňují veletrhy prezentaci produktů, 

zejména při jejich uvádění na trh. S názory těchto autorů se neztotožňuji. Myslím si, že 

prostřednictvím veletrhů je možno dosáhnout i dalších cílů, než je podpora prodeje, a 

považuji veletrhy za individuální nástroje komunikačního mixu (3).  
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2.2.4 PUBLIC RELATIONS   

 

 PR je komunikační nástroj orientovaný na vytváření a rozvíjení dobrých vztahů 

s veřejností. PR se zaměřuje na významné stakeholdery (např. zaměstnance, vlastníky, 

konkurenty, zákazníky, obchodní partnery, média a orgány státní a místní správy), 

názorové vůdce (opinions leaders), finanční analytiky a investory, jejichž mínění na 

firmu ovlivňuje kupní chování zákazníků. Občas bývají PR zaměňovány za publicitu. 

Publicita má podobu neplacených zpráv v masmédiích, je pracovní metodou PR. Její 

pozitivum vidím v tom, že informace v médiích jsou shledávány veřejností zpravidla za 

spolehlivější než firmou placené formy marketingové komunikace.  

 

 Domnívám se, že velmi mnoho firem podceňuje důležitost PR a nevyužívá jejich 

nástrojů – nepořádá tiskové konference, přednášky, interview, neposkytuje 

zpravodajské informace pro širokou veřejnost ani exkluzivní sdělení pro žurnalisty. 

Jako komunikační prostředky s možností cíleného působení lze používat výročních 

zpráv, brožury, bulletiny, firemní noviny a audiovizuální materiály. PR aktivity bývají 

obvykle orientovány na budování a posílení image firmy. Zvláště z tohoto důvodu 

považují Foret a Hesková rovněž veletrh za nástroj PR.  

 

2.2.5 OSOBNÍ PRODEJ 

 

 Osobní prodej je dvojstrannou komunikací „face to face“ („tváří v tvář“) mezi 

prodejcem a zákazníkem. Používá se  k poskytování informací a prezentaci produktu 

zákazníkovi. Umožňuje flexibilní ukázku a získání bezprostřední reakce od zákazníka. 

Díky svému interaktivnímu a individuálnímu profilu má na zákazníky velký vliv a je 

výtečným nástrojem pro budování dlouhodobých vztahů. 

 

 Osobní prodej shledávám za velice efektivní nástroj, ale náklady na jeden kontakt 

jsou u něj značně vyšší než u ostatních komunikačních nástrojů. Základní problém u 

osobního prodeje vidím v tom, že není snadné získat, vyškolit a udržet kvalifikované 

prodejce. Firmy, které využívají pro komunikaci se zákazníkem převážně osobní prodej, 

nemají schopnost tak flexibilně měnit výši vynakládaných peněžních prostředků, jako 

firmy využívající jiné nástroje. Zatímco reklamu lze ihned stopnout, redukovat kvantum 

prodejců není tak snadné. 
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 V porovnání s reklamou nemá osobní prodej velký dosah. Výhodou osobního 

prodeje shledávám v tom, že prodejce může adaptovat význam sdělení momentálnímu 

stavu, kdežto reklama informuje celkovému cílovému trhu shodné sdělení. 

 

 V následující tabulce uvádím hlavní výhody a nevýhody výše uvedených nástrojů 

komunikace a porovnávám jejich nákladnost.  

 

Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody nástrojů komunikačního mixu 

 

Komunikační 
nástroj  

Náklady Výhody Nevýhody 

Reklama Relativně levná na 
jeden kontakt  

Vhodná pro masové 
působení, dovoluje 
kontrolu nad 
sdělením  

Je neosobní, 
neumožňuje  
předvést výrobek, 
nelze přímo ovlivnit 
nákup 

Podpora prodeje Může být nákladná Upoutá pozornost, 
dosáhne okamžitý 
účinek, dává podnět 
k nákupu  

Snadno 
napodobitelná 
konkurencí, 
dlouhodobé 
využívání může mít 
negativní vliv na 
image značky 

Public Relations Relativně levné, 
hlavně publicita 

Vysoký stupeň 
důvěryhodnosti, 
dlouhodobý účinek 

Publicitu nelze řídit 
tak snadno jako 
ostatní nástroje 
komunikace 

Osobní prodej Vysoké náklady na 
jeden kontakt 

Umožňuje pružnou 
prezentaci a získání 
okamžité reakce 

Není snadné získat 
či vyškolit 
kvalifikované 
prodejce 

Zdroj: NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace není pouze reklama. 1999, str. 29 – upraveno 

 

2.2.6 SPONZOROVÁNÍ 

 

 Smyslem sponzorování je, že sponzor poskytne finanční prostředky, služby, zboží 

nebo know-how sponzorovanému a ten mu napomáhá uskutečnit jeho komunikační cíle 

(např. zesílit povědomí o značce, zdokonalit firemní image). Sponzorovány bývají 

nejčastěji sportovní a kulturní akce, vzdělávání, umění, věda nebo televizní a rozhlasové 

vysílání. V odborné literatuře (např. u Heskové) je sponzorování mnohdy řazeno mezi 

nástroje public relations, které slouží především k subvenci firemní prestiže. Řeka bych, 



 21 

že v současnosti je komunikace se zákazníkem prostřednictvím sponzorování u firem 

populární a jeho důležitost se zvýšila natolik, že ho podle mého názoru můžeme 

pokládat za subjektivní nástroj komunikačního mixu (4).  

 

2.2.7 DIRECT MARKETING  

 

 Od začátku šedesátých let do přítomnosti prošla definice přímé marketingu sérií 

přeměn. Odlišné názory na přímý marketing se v odborné literatuře odrážejí v různých 

definicích. Hughes definuje přímý marketing jako „takové marketingové aktivity, kdy 

se pokoušíme dosáhnout zákazníky přímo nebo které umožňují, aby oni dosáhli nás“. 

Kobs říká: „Přímý marketing přenáší reklamní sdělení přímo k existujícímu nebo 

budoucímu spotřebiteli tak, aby vyvolalo okamžitou reakci. Zahrnuje také tvorbu 

databáze respondentů“ (9). 

 Ke kontaktování zákazníka se používají tištěné a televizní reklamy s možností 

odpovědi (prostřednictvím opovědních kuponů, zavoláním na uvedené číslo), přímé 

zásilky na adresáta, e-mail, telemarketing, teleshoping a katalogy.  

 

 Myslím si, že direct marketing je velmi flexibilní a vysoce selektivním nástrojem. 

Včetně hlediska nákladů je direct marketing pro všechny firmy značně dostupnější – 

nevyžaduje velké produkční náklady jako např. televizní spoty. Výhodou přímého 

marketingu shledávám získání informací o zvyklostech zákazníků, jejich potřebách a 

vytvoření marketingové databáze.  

 
 
2.2.8 KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE (Point of Sale – POS) 
 

 
 Komunikace v místě prodeje probíhá většinou v obchodě, tedy v chvíli, kdy se 

zákazník rozhoduje o nákupu výrobku. „Institut zabývající se výzkumem komunikace 

v místě prodeje (POPAI – The Point-of-Purchase Advertising Institute) zjistil, že 

v Evropě se průměru 67,2% rozhodnutí o nákupu značek uskuteční přímo v obchodě.“ 

Toto zjištění dokazuje u jak velké kategorie zákazníků lze prostřednictvím POS 

komunikace ovlivňovat kupní intence (9).   
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 Záměrem této komunikace je vytěžit pozornost zákazníků, připomenout jim 

probíhající reklamu, informovat je, agitovat a budovat image produktů či značek. 

Domnívám se, že komunikace v místě prodeje mnohem účinnější, je-li podpořena 

reklamní kampaní, PR aktivitami a je-li dobře integrována s podporou prodeje.  

 Komunikace v místě prodeje se snaží zákazníkovo kupní rozhodnutí ovlivnit 

prostřednictvím image prodejny, organizací prodejny, prodejní atmosférou, prezentací 

produktu či jeho ambaláží. O efektivnosti komunikace v místě prodeje jsem 

přesvědčená a ve shodě s výše uvedenými autory bych ji stanovila za individuální 

nástroj marketingové komunikace.   

 
 
2.3 POSTAVENÍ VELETRHU V KOMUNIKAČNÍM MIXU 
 

 
 Jsem přesvědčená, že důvodem, proč jsou veletrhy firmami pokládány za jeden 

z nejpodstatnějších nástrojů komunikace, je přímý kontakt zákazníka s prodávající 

osobou i s výrobkem, nezprostředkovaná konverzace mezi nimi, možnost prezentace 

produktu, získání osobních zkušeností a praxe, příležitost setkat se s kolegy a klienty a 

snazší dostupnost informací o oboru.  

 

 S. Meehan a P. Barwise v „Business Pulse“ o veletrhu napsali: „Jedním 

z nejmimořádnějších kladů veletrhů je jejich atmosféra interakce. Je to místo výjimečné 

aktivity a inteligentní komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem, jakož i mezi 

konkurenty. Jinou jedinečnou předností veletrhů je jejich rovnostářská a demokratická 

přirozenost. Veletrhy fungují jako dokonalá posila reklamní inzerce a jiných technik 

propagace. Zde mají zákazníci příležitost si sami překontrolovat výrobky, s nimiž jsou 

obeznámeni jen prostřednictvím fotografií anebo neurčitých popisů, zveřejňovaných 

v tiskových reklamních nebo v televizních šotech.“ 

 

 A. Darb se v publikaci „Trade fair marketing“ zabývá nákladovou stránkou 

veletrhů. „Odhaduje se, že kontakt se zákazníkem v průběhu veletržní akce, jenž vyústí 

v podpis kontraktu anebo v pokračující obchodní jednání, je ekvivalentem 68 dolarů. 

Podobné komerční procedury prováděné obchodními cestujícími jsou třikrát dražší. 

V důsledku toho jsou náklady na zaměstnávání kvalifikovaného prodejního personálu 

vynaloženy třikrát efektivněji, než je tomu při zaměstnání běžnou prací.“ 
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2.3 MARKETINGOVÉ CÍLE VYSTAVOVATELŮ 
 
 
 Firmy sledují prostřednictvím účasti na veletrhu, podobně jako u dalších 

marketingových aktivit, zpravidla určité marketingové cíle. Níže uvedená tabulka 

poukazuje na to, jakých cílů chtějí vystavovatelé prostřednictvím prezentace na veletrhu 

nejčastěji dospět.   

 

Tabulka č. 3: Marketingové cíle vystavovatelů  

 

Zvýšení známosti firmy / péče o image 91% 

Získávání nových zákazníků 91% 

Osvěžování stávajících kontaktů se zákazníky 90% 

Zvýšení známosti produktu 83% 

Poznání přání zákazníků 81% 

Uvedení / předvedení výrobku 80% 

Získávání a výměna informací 79% 

Ovlivňování zákazníkova rozhodnutí 68% 

Uzavírání obchodních smluv 45% 
                  Zdroj: Průzkum EMNID-Institut, 2005. 

 

 Z uvedené tabulky je patrné, že vystavovatelé usilují na veletrhu o růst image 

firmy, zagitovat nové zákazníky z řad návštěvníků a posílit vzájemné vazby se 

stávajícími klienty.     

 

 
2.5 NÁKLADY NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 

 

 Je nutné předem vědět, jak velký význam kladou české firmy veletrhům 

v porovnání s jinými komunikačními nástroji. Považuji za důležité, zamyslet se nad tím, 

která položka z celkových nákladů na marketingovou komunikaci činí náklady na účast 

na výstavách a veletrzích.     
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Z průzkumu EMNID-INSTITUT vyplývá, že v České republice dosáhly sumární 

náklady na marketingovou komunikaci v roce 2005 částky 39,6 mld. Kč, z čehož 7,4 

mld. Kč (18,6%) představovaly právě náklady na prezentaci prostřednictvím veletrhů a 

výstav. Více peněžních prostředků vynaložily firmy pouze na reklamu v televizi (19%) 

a na direct marketing (taktéž 19%). Rovněž velkou část marketingového rozpočtu tvoří 

náklady na reklamu v tisku (14,7%).    

 

Graf č. 1:  Náklady marketingové komunikace v ČR v roce 2005 

 

Náklady marketingové komunikace v ČR v roce 2005
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Zdroj: Průzkum EMNID Institut, 2005 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

3.1 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 

 Firma Papirius je největším tuzemským  dodavatelem kancelářských potřeb, 

papíru a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, operující ve střední a východní 

Evropě s více než 540 zaměstnanci a obratem 1,3 mld. Kč. Společnost Papirius byla 

založena v roce 1993 dvěma zakladateli (studenty Janem Černým a Petrem Sýkorou). 

Od 1.9. 2006 se firma Papirius stala součástí mezinárodní korporace OFFICE DEPOT, 

které zakladatelé firmy odprodali 100% podíl.  Společnost OFFICE DEPOT se řadí 

mezí přední světové dodavatele kancelářských potřeb. Byla založena v Americe v roce 

1986. Dnes působí ve 37 zemích a zaměstnává na 50 tisíc lidí po celém světě. Obrat 

společnosti činí 15 mld. Dolarů. V roce 2007 Papirius slaví již čtrnácté výročí své 

úspěšné existence. Během celé této doby se velmi dynamicky rozvíjí, neustále přichází 

s novými službami, zlepšuje ty stávající a investuje do nejmodernějších technologií.  

 

 

 

3.2 SOUČASNÝ PŘÍSTUP K PREZENTACI FIRMY NA VELETRHU 

 

 Firma Papirius se doposud neúčastnila žádného veletrhu. Myslím si, že je to velká 

škoda, neboť veletrhy jsou významným prostředkem pro získávání nových klientů a 

kontaktů, a tím i postupné zvyšování zisků.   

 Společnost Papirius s.r.o, která potencionálně uvažuje o účasti na veletrhu, by 

měla provést SWOT analýzu veletrhu jako jednoho z komunikačních nástrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediarelations.officedepot.com/
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Tabulka č. 4: SWOT analýza veletrhu z pohledu vystavovatele 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Přímá osobní komunikace 

 Působí na všechny smysly 

 Podporuje image firmy, vytváří 

povědomí o značce 

 Prohlubování vztahů se stávajícími 

zákazníky 

 

 Náročné na čas a lidské zdroje 

 Předem stanovené datum konání 

 Firmy nemohou čekat s uvedením 

novinek na veletrh 

 Obtížně změřitelná efektivnost 

Příležitosti Hrozby 

 Získání nových zákazníků 

 Získávání a výměna informací 

 Posouzení tržních trendů 

 Šance proniknout na zahraniční trhy 

 Otestování nového produktu 

 

 Vliv hospodářské recese 

 Srovnání s konkurencí 

 Špatně připravená prezentace 

poškodí image firmy 

 

 

Silné stránky 

 
Jak již jsem v úvodu bakalářské práce uvedla, firma Papirius působí na 

tuzemském trhu 14 let, má tedy vybudovanou poměrně stabilní základnu zákazníků, i 

přesto vidím její prezentaci na veletrhu velmi přínosnou. Veletrhy poskytují 

vystavovatelům prostor pro přímý osobní kontakt s jejich stávajícími zákazníky. Při 

komunikaci face to face považuje zákazník získané informace za věrohodnější a 

pravdivější, něž-li v případě neosobního sdělení prostřednictvím  tisku nebo televize.  

Návštěvník má na veletrhu možnost produkty vidět, osahat, porovnat je a přímo se 

zúčastnit jejich prezentace.  

Veletrh posiluje povědomí o značce a firmě a podporuje její image. I přestože 

značka Papirius má silné postavení na trhu, je třeba neustále se připomínat a přicházet 

s novými nápady. Jakákoliv prezentace může být přínosem.   
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Slabé stránky 

 

Pokud se chce firma veletrhu zúčastnit, musí počítat s tím, že příprava je velmi 

náročná na čas a lidskou práci. Z tohoto důvodu by měla společnost Papirius s velkým 

předstihem před zahájením veletrhu rezervovat plochu pro svůj stánek, zajistit 

propagaci své účasti na veletrhu prostřednictvím různých reklamních médií, vytvořit a 

rozeslat pozvánky partnerům, které chtějí na veletrh pozvat. Důležitá je i volba 

kvalifikovaných pracovníků zajišťujících chod stánku. Měli by dokonale znát produkty, 

firmu i svou klientelu a mít vynikající komunikační schopnosti.  

 

Nevýhodou může být, že většina oborových veletrhů je pořádána jednou za rok, 

popř. jednou za dva roky, v předem stanoveném termínu, který nemusí firmám 

vyhovovat. Ve vysoce konkurenčním prostředí si nemohou dovolit čekat s uvedením 

svých novinek na veletrh.  

 

Dalším problémem je, jak zhodnotit efektivnost účasti na veletrhu. Mnohé 

z výsledků účasti na veletrhu lze klasifikovat až s odstupem času (např. růst obratu). 

Řada vystavovatelů se pokouší vyhodnotit veletrh na základě počtu návštěvníků stánku 

či počtu osobních kontaktů. Veletrhy jsou ale využívány také k průzkumu trhu, ke 

sbírání zkušeností a budování image a tyto věci se nedají jednoduše přepočítat na 

peníze.   

 

Příležitosti  

 

Největším přínosem účasti na veletrhu je bezesporu kontakt firmy nejen 

s potencionálními zákazníky (spotřebiteli), ale i s perspektivními obchodními partnery 

(dodavateli).  Při uvedení nového produktu lze z reakcí nových i stávajících zákazníku 

vyčíst, jestli výrobek na trhu bude úspěšný či nikoliv, případně co je vhodné na něm 

pozměnit.  

 

Veletrh může sloužit firmě Papirius jako zdroj informací o aktivitách 

konkurenčních společností, může získat důležité údaje o jejich nových produktech, 

inovacích, o fúzích podniku.  
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Hrozby 

 
Účast na veletrhu je velmi nákladná, proto je velice důležité, stanovit si dopředu 

finanční rozpočet a zhodnotit, zda se firmě Papirius tato účast opravdu vyplatí. Velkou 

hrozbou může být např. ztráta stávajících zákazníků, a to v případě špatně zvolené 

strategie, nebo nevěnuje-li vystavovatel přípravě dostatek času. Veletrhu se bude zajisté 

účastnit i konkurence a je možné, že jejich prezentace zaujme zákazníky více, než-li 

firmy Papirius. Proto příprava a následná realizace veletržní expozice vyžaduje 

maximální pozornost a profesionální provedení.  

 

 

3.3 MARKETING FIRMY 
 

 Marketingové oddělení společnosti pravidelně seznamuje zákazníky s novými 

produkty na českém trhu, novými cenami, či speciálními promoakcemi, které mají za 

účel masivní podporu daných produktů. Zajišťuje také pravidelné zasílání nových 

informací (faxem, e-mailem, poštou) zákazníkům, kteří o ně projeví zájem.  

 Veškeré informace o nabízených produktech a poskytovaných službách jsou 

pravidelně aktualizovány a jsou dostupné pro širokou veřejnost na internetových 

stránkách a přidruženém elektronickém obchodě.  

 Podpora promoakcí probíhá prakticky bez přestávky především prostřednictvím 

regionálního tisku (v Brně se jedná například o NOS, HALÓ Brno apod.) a v posledních 

letech díky velké expanzi firmy ve směru rozvoje zásilkového obchodu samozřejmě i v 

celostátních novinách, magazínech a jiných reklamních tiskovinách. Společnost také 

využívá reklamního média poslední doby - internetu. Zatím především předplacením 

výhodného místa na vyhledávacích portálech. Společnost investuje do všech těchto 

marketingových aktivit nemalé finanční prostředky a díky zavedenému systému 

sledování motivace zákazníků postupně selektuje nejvýhodnější média pro 

marketingové aktivity. 

 Společnost provozuje elektronický obchod na adrese www.polo.papirius.cz. 

Cílem je jeho maximální rozšíření vzhledem k potřebám zákazníků, maximální 

marketingová podpora a samozřejmě maximalizace zisků z jeho provozu, tato oblast je 

prakticky předmětem této práce. Ruku v ruce s předešlými problémy jde také o 

http://www.polo.papirius.cz/
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maximální rozšíření poskytovaných služeb a komodit zákazníkům. Hlavním cílem 

společnosti pro další období je zachovat vysokou dynamiku růstu obratu a zisku a 

orientace na nové technologie a jejich maximální využití. Dále nárůst produktivity práce 

a optimální přizpůsobení organizační struktury potřebám společnosti a zákazníků. 
 
Obrázek č. 1: Organizační struktura společnosti  
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3.4 FUNKCE VELETRHŮ A VÝSTAV 

 

 Veletrhy jsou místem, kde se setkávají výrobci a zákazníci, místem střetu nabídky 

a poptávky. Prostřednictvím osobního kontaktu je na veletrzích možné pozorovat a 

zaznamenat bezprostřední reakce návštěvníků na nabízené zboží.  

 

 Účelem účasti na veletrhu může být předvedení a otestování nového výrobku, 

vytvoření povědomí o značce a firmě, posílení image firmy, získání přehledu o 

konkurenci, navazování vztahů, vytváření prodejních příležitostí.  

 

 Nyní, po teoretickém porovnání jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, 

shledávám za vhodné uvést výsledky několika výzkumů, které se zabývají tím, jaké 

nástroje komunikace v praxi firmy nejčastěji používají.  

 

 Z výsledků výzkumu mezi vystavovateli na brněnských veletrzích v letech 2004-

2006 vyplývá, jaký význam kladou firmy a instituce jednotlivým marketingovým 

prostředkům. Vystavovatelům byl předložen seznam sedmi různých druhů 

marketingových prostředků a byli vyzváni, aby zobrazili na stupnici 1-5 (respektive 

odpovídajícím slovním vyjádřením, od „nejvyššího“ významu po „žádný“ význam), 

jaký význam má každý z těchto marketingových nástrojů pro jejich firmu.           
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Graf č. 2: Význam marketingových prostředků pro firmy a instituce  

 

Význam marketingových prostředků pro firmy a instituce                      
 (1=nejvyšší význam, 5=nejnižší význam)

0 1 2 3 4 5

venkovní reklama

reklama v tisku, rozhlase a TV

direct mail

firemní prezentace

internet

veletrhy a výstavy

osobní prodej

2004
2005
2006

Zdroj: BVV – Průzkum mezi vystavovateli v letech 2004 - 2006 
 

Tabulka č. 5: Hodnoty významu marketingových prostředků 

 

Význam mark. prostředků  

Průměrné skóre na 

stupnici 

 1 (=nejlepší) až 5 

(=nejhorší) 

r. 2004 r. 2005 r. 2006 Celkem 

Osobní prodej 1,97 1,99 2,04 2,00 

Veletrhy a výstavy 1,88 1,92 2,10 1,98 

Internet 1,97 2,08 2,13 2,07 

Firemní prezentace 2,13 2,25 2,30 2,24 

Direct mail 2,94 3,00 3,07 3,02 

Reklama v tisku 3,93 3,53 3,30 3,53 

Venkovní reklama  3,75 3,89 3,98 3,90 
Zdroj: BVV – Průzkum mezi vystavovateli  v letech 2004 - 2006 
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 Z výzkumu vyplývá, že v roce 2006 pokládaly firmy za nejvýznamnější 

komunikační nástroj osobní prodej, následovaný veletrhy a výstavami a internetem. 

Odstup hodnot mezi těmito prvními třemi kategoriemi je však nízký. Na základě 

zásadního významu, který firmy v posledních třech letech připisují osobnímu prodeji a 

veletrhům, předpokládám, že je momentálně upřednostňována přímá osobní 

komunikace se zákazníkem před komunikací s využitím médií (reklama v tisku, 

rozhlase a televizi se umístila až na šestém místě).  

 

 Z uvedených informací za období 2004-2006 lze vypozorovat určitý trend. Na 

první pohled je zřejmá redukce významu všech sledovaných marketingových nástrojů (s 

výjimkou reklamy). Výzkum se bohužel nezabývá tím, co toto zmenšení významu 

vyvolalo. Podle mého názoru může být jeho příčinou obecně známý fakt, že mnoho 

firem ve stádiu nízkého hospodářského růstu a nižších zisků restringuje rozpočty 

stanovené na marketingovou komunikaci.  

 

 Pro porovnání uvádím výsledky podobného výzkumu uskutečněného v Německu. 

TNS Emnid-Institut provedl v říjnu 2006 průzkum mezi pěti sty firmami, ve kterém se 

zabýval důležitostí jednotlivých prostředků komunikačního mixu. 

 

Tabulka č. 6: Význam nástrojů v komunikačním mixu 

 

Rok 2006 

Prezentace na internetu 79% 

Veletrhy a výstavy 76% 

Osobní prodej 75% 

Firemní prezentace 67% 

Přímá reklama 61% 

Public relations 56% 

Reklama v odborných časopisech 41% 

Venkovní reklama 27% 
                             Zdroj: Průzkum TNS Emnid-Institut 2006 

 
 
 
 



 33 

 Teprve pod dvacetiprocentní hranicí se pohybuje význam telemarketingu, 

sponzoringu, reklamy v hospodářském tisku a rozhlasové a televizní reklamy. Výzkum 

ukázal, že i německé firmy pokládají za velmi důležitý osobní prodej, veletrhy a 

výstavy  a prezentace na veletrhu.   

 

 V obou výzkumech se objevil obrat firemní prezentace, který jsem v teoretické 

části práce neuvedla. Jedná se především o prezentaci produktů ve firemních prodejnách 

nebo v rámci hypermarketů v tzv. „showroomech“ (tj. výstavní místnosti určené pro 

prezentaci produktů určité firmy či značky). Nejčastěji je využívají firmy nabízející 

specifické spotřební zboží, např. nábytek (IKEA), automobily (Porsche), elektronika 

(Sony) apod. 

 

 

3.5 VÝZKUM MEZI VYSTAVOVATELI 

 

 Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem se firmy připravují na veletrh, jak se 

v průběhu veletrhu prezentují a zda účast na veletrhu vyhodnocují. Tuto obtížnou práci 

za mě odvedli zaměstnanci na BVV, kde se mi podařilo podklady z výzkumu 

z minulých let zapůjčit. Výzkumu bylo podrobeno 74 vystavujících  firem z celkových 

713 (tzn. cca 10%). 

 

 Při výzkumu byla použita metoda dotazování a technikou byl individuální osobní 

rozhovor. Výzkum byl rozdělen do několika otázek a vystavovatelé měli z uvedených 

kritérií vybrat pět a přiřadit jim hodnotu významu ze škály 1 – 5, přičemž 1 je 

nejvýznamnější a 5 nejméně významný. Výsledné grafy a tabulky (vyhodnoceny dle 

četnosti odpovědí v %) vypovídají o tom, jaký význam vystavovatelé při rozhodování o 

účasti přikládají jednotlivým kritériím.  
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Otázka č. 1: Podle kterých kritérií se rozhoduje pro účast na veletrhu? 
 
Graf č.3: Kritéria ovlivňující volbu veletrhu  
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Propagace veletrhu
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 Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
 

 Nejvíce vystavovatelů uvedlo, že o účasti na konkrétním veletrhu se rozhoduje 

podle programu – tématického zaměření. Tento výsledek bylo možné očekávat, neboť 

považuji za logické, že firmy jezdí vystavovat na veletrhy dle jejich oboru činností. 

Velký význam vystavovatelé přikládají pověsti a tradici veletrhu. Z grafu je zřejmé, že 

jen velmi málo dotázaných vystavovatelů považuje za významné počet očekávaných 

návštěvníků a účast konkurence. Domnívám se, že právě počet návštěvníků na veletrhu 

je důležitý, neboť každý návštěvník znamená pro firmu potencionálního partnera.  

 

 Odpovědi vystavovatelů  je také možně sledovat podle četnosti uváděných kritérií 

(již bez rozlišení významu). 
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Tabulka č. 7: Kritéria pro výběr veletrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
  
 
 Rovněž z údajů z tabulky je zřejmé, že program a pověst veletrhu hraje velmi 

důležitou roli při rozhodování o účasti na veletrhu. Z takto interpretovaných výsledků 

vyplývá, že 23% vystavovatelů považuje účast konkurentů za důležitou a 17,6%  

dotázaných firem přikládá význam počtu a profilu návštěvníků i ostatních 

vystavovatelů. Graf i tabulka shodně vypovídají o tom, že propagaci veletrhu 

pořadatelem, termínu a místu konání veletrhu  a doprovodným akcím vystavující firmy 

nepřikládají velký význam.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritéria pro výběr veletrhu Četnost odpovědí v % 
Program veletrhu 95,90% 
Pověst veletrhu 78,40% 
Účast konkurentů 23,00% 
Počet a profil návštěvníků a vystavovatelů 17,60% 
Kvalita zázemí výstaviště 14,90% 
Náklady a návratnost účasti 12,20% 
Kvalita a dostupnost informací 10,80% 
Shoda firemních cílů s cíly veletrhu 9,50% 
Propagace veletrhu pořadatelem 6,80% 
Termín a místo konání 4,10% 
Doprovodné akce 2,70% 
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Otázka č. 2: Stanovujete si cíl veletržní účasti? 
 
 Při kladné odpovědi měli vystavovatelé vybrat z uvedených možností 5 cílů, 

kterých chtějí dosáhnout prostřednictvím účasti na veletrhu.  

 
Graf č. 4: Cíle veletržní účasti 
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            Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
 
 
 Za nejvýznamnější cíle veletržní účasti vystavovatelé považují upevňování vztahů 

se stávajícími zákazníky a posílení firemní image. Na základě výzkumu předpokládám, 

že si vystavovatelé uvědomují důležitost veletržní expozice, která by měla být kreativní 

a zároveň atraktivní pro návštěvníky , aby v nich zanechala co nejlepší dojem. To 

pozitivně ovlivní image.  
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Pro srovnání opět uvedu tabulku, která udává četnost jednotlivých odpovědí.   

 
Tabulka č. 8: Cíle veletržní účasti 
 

Cíle veletržní účasti Četnost odpovědí v % 
Upevňovat vztahy se zákazníky 75,70% 
Posílit firemní image 73% 
Získat nové zákazníky 73% 
Představit nabídku produktů / služeb 63,50% 
Předvést novinky 58,10% 
Budovat partnerské vztahy 37,80% 
Zajistit přání a potřeby zákazníků 16,20% 
Zmapovat produkty konkurence 12,20% 
Uzavřít konkrétní obchody 10,80% 
Zvýšit obrat 5,40% 
Jiné 1,40% 

     Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
 

 

 I z toho hlediska je patrné, že vystavovatelé chtějí účastí na veletrhu především 

upevnit vztahy se zákazníky, oslovit zákazníky nové posílit firemní image, z čehož 

usuzuji, že firmy veletrh považují za účinný komunikační nástroj, pomocí něhož lze 

dosáhnout kýžených cílů.  
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Otázka č. 3: Jaké prostředky používáte k propagaci své účasti na veletrhu? 
 

 Vystavovatelé měli označit veškeré prostředky, které využívají k propagaci své 

účasti na veletrhu, a u vést význam, který jim přikládají.  

 
Graf č. 5: Prostředky využívané k propagaci veletržní účasti 
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      Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
 
 
 
 Z výsledků výzkumu vyplývá, že největší význam přikládají vystavovatelé těm 

prostředkům, které oslovují přímo konkrétního zákazníka, tedy zvací dopis, osobní 

jednání s klientem či zaslání firemní vstupenky. Toto mínění lze pochopit tak, že 

vystavovatelé se zaměřují spíše na užší skupinu známých zákazníku než-li na široké 

spektrum neznámých zákazníků.  
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Tabulka č. 9: Prostředky využívané k propagaci veletržní účasti  
 

Dotazník Četnost odpovědí v % 
Zvací dopis 84,90% 
Inzerce v odborných časopisech 52,10% 
Zaslání firemní vstupenky 47,90% 
Prezentace na internetu 30,10% 
Osobní pozvání 24,70% 
Telefonické pozvání 17,80% 
Billboardy, plakáty 4,10% 
Účast na seminářích 2,70% 
Reklama v rozhlase 1,40% 
Chodící reklama 1,40% 
Reklama v TV 1,40% 
Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 

 

 

Údaje v tabulce pouze potvrzují výsledky uvedené v grafu. Pokud by firma chtěla 

ušetřit při reklamě v rozhlase, je výhodnější využít lokálního vysílání než 

celorepublikového. Také by se měli zaměřit na inzerci v časopisech pro laickou 

veřejnost, neboť i zde se nacházejí potencionální klienti.  
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Otázka č. 4: Kdo provádí návrh a realizaci vašeho stánku? 

 

 Vystavovatelé měli uvést, zda jim návrh a realizaci stánku provádí někdo ze 

zaměstnanců firmy, nebo na tuto práci zaměstnávají jiného externího pracovníka – 

specializovaná výstavářská firma (architekt / designér).  

 
Graf č. 6: Návrh a realizace stánku 
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  Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli – BVV  
 
 
 
 Víc jak polovině vystavovatelů (55,4%) navrhuje a realizuje stánek specializovaná 

výstavářská firma. V 17,6% případů provádí návrh stánku vlastní pracovníci a realizace 

návrhu je zadána výstavářské firmě. Stánek navržený architektem a následně 

zrealizovaný výstavářskou firmou mělo 12,2% vystavujících firem. Výstavářské firmy 

tedy celkem zrealizovali 85,2% stánků, z čehož usuzuji, že firmy účastnící se veletrhu 

přistupují k návrhu a realizaci stánku zodpovědně a považují za významné dojem, který 

stánek na návštěvnících zanechá.   
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Otázka č. 5: Jaké kladete nároky na personál? 

 

 Zde měli vystavovatelé vybrat z uvedených možností ty nároky, které by personál 

stánku měl splňovat, a uvést, jaký význam jednotlivým nárokům přisuzují.  

 
Graf č. 7: Nároky kladené na personál stánku 
 

Nároky kladené na personál stánku
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Odolnost proti stresu

Veletržní zkušenosti

 
      Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
 
 
 Vystavovatelé kladou největší důraz na odborné znalosti personálu. Ačkoli jsou 

pořadatelé veletrhu již schopni nabídnou vystavovatelů personál s veletržními 

zkušenostmi (hostesky), mnozí vystavovatelé této nabídky nevyužívají z toho důvodu, 

že tento personál nemá dostatečné odborné zkušenosti.  

 Velký počet vystavovatelů za velmi významnou schopnost pracovníků stánku 

navazovat kontakty s návštěvníky.   
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Tabulka č. 10: Nároky kladené na personál 
 

Nároky kladené na personál Četnost odpovědí v % 
Odborné znalosti 95,90% 
Schopnost navazovat kontakty 77% 
Dobré vyjadřovací schopnosti 45,90% 
Znalost cizích jazyků 44,60% 
Znalost zákazníků a konkurence 36,50% 
Odolnost proti stresu 9,50% 
Veletržní zkušenosti 6,80% 
Ochota cestovat 0% 
Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 

 
 
 Z údajů z tabulky lze vyhodnotit obdobné závěry jako u grafu. Myslím si, že 

vystavovatelé by měli klást větší důraz na znalost cizích jazyků a na veletržní zkušenost.  

 
Otázka č. 6: Provádíte před veletržní školení personálu? 
 
 
 Vystavovatelé se měli vyjádřit, zda provádějí před veletrhem školení pracovníků. 

V případě kladné odpovědi měli uvést o jaký typ školení se jedná.  

 
Graf č. 8: Školení personálu před veletrhem 
 

Provádíte předveletržní školení personálu?
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      Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli – BVV  
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 Pouze 18,9% dotázaných vystavovatelů uvedlo, že před účastí na veletrhu provádí 

školení pracovníků. Tento výsledek vypovídá o tom, že vystavující firmy podceňují 

personální přípravu na veletržní akce. Z tohoto důvodu se může stát, že personál stánku 

nebude adekvátně připraven a celkový přínos veletrhu nenaplní očekávaní 

vystavovatele.  

 
 
 Následující graf vypovídá na jakou problematiku byla provedená školení převážně 

zaměřena. 

 
 
Graf č. 9: Školení podle zaměření 
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  Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 

 
 
 
 Nejvíce je zastoupena kategorie „jiné“, kde vystavovatelé nejčastěji uvádí školení 

orientovaná na to, jak má probíhat veletržní prezentace firmy, a nebo byly v rámci 

školení pracovníkům vysvětleny cíle veletržní účasti.   
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Otázka č. 7: Provádíte zápis z rozhovoru se zákazníkem?  
 
 Z této otázky zjistíme, zda jsou stěžejní body z rozhovoru se zákazníkem 

zaznamenávány.  

 
Graf č. 10: Zápis z rozhovoru se zákazníkem 
 

Provádíte zápis z rozhovoru se zákazníkem?
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     Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 

 

 

 Zápisy z rozhovorů se zákazníky provádí 79,7% vystavovatelů, což shledávám za 

velmi příznivé. Firmám, které neprovádí zápisy z jednání, se podle mého názoru bude 

hůře vyhodnocovat efektivita veletržní účasti.   
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Otázka č. 9: Vyhodnocujete / měříte efektivitu účasti na veletrhu? 
 
 Vystavovatelé měli z uvedených  možností vybrat tu, na jejímž základě 

vyhodnocují efektivitu veletržní účasti, nebo uvést, jakým jiným způsobem efektivitu 

účasti měří.  

 
Graf č. 11: Vyhodnocení efektivity veletržní účasti 
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   Zdroj: Průzkum mezi vystavovateli - BVV 
 

 Nejvíce vystavovatelů (32,4%) vyhodnocuje veletržní účast na základě počtu 

uskutečněných osobních kontaktů. Firmy sledují počet kontaktů se stávajícími 

zákazníky, potencionálními zákazníky  či obchodními partnery. Vystavovatelé často 

uváděli, že vyhodnocení veletrhu je nesmírně obtížné  a mnohdy je možné až několik 

měsíců po skončení veletrhu, neboť obchodní kontrakty jsou uzavírány v různém 

časovém odstupu od skončení veletrhu.  

 

 28,4% firem sleduje nárůst prodejů po skončení veletrhu. Vystavovatelé se shodli 

na tom, že na veletrhu se uzavírá jen velmi málo obchodních kontraktů, jedná se spíše o 

první kontakt s klientem, který je třeba dále rozvíjet.  
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 Řada vystavovatelů (14,9%) uvedla, že považuje veletrh pouze za společenskou 

událost a posílení firemní image u účast na veletrhu žádným způsobem nevyhodnocuje. 

 Pomocí sledování počtu návštěvníků měří efektivitu veletržní účasti 10,8% 

vystavovatelů, 8,1% firem využívá ke zhodnocení dotazování návštěvníků. Ptají se jich, 

např. jak se jim líbila  veletržní expozice, jak jsou spokojeni s nabídkou firmy, atd.  

 

 

3.6 ČASTÉ CHYBY PŘI PREZENTACI NA VELETRHU 

  

 Společnost Papirius by se měla vyvarovat nejčastějších chyb, kterých se firmy při 

své prezentaci obvykle dopouštějí. Podle R. Leichnera jsou to zejména tyto chyby (7): 

 

 organizační chyby (nebyly jednoznačně vymezeny úkoly, zodpovědnost 

a kompetence jednotlivých zaměstnanců, chyběly propagační 

materiály,…)  

 nedostatky stánku (stánek nebyl před zahájením zcela připraven, 

nevhodně zvolená výstavní plocha, špatné osvětlení, hluk,…) 

 pochybení při vystavování a předvádění exponátů (exponáty nebyly 

dostatečně označeny nebo byly poškozené,…) 

 propagační chyby (nedostatečná propagace před zahájením nebo 

v průběhu účasti, nedostatek a neaktuálnost informačních materiálů,…) 

 chyby v komunikaci s návštěvníky (personál působil neochotně, unaveně, 

neupraveně, nevěnoval se dostatečně zákazníkům,…) 

 

3.7 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ 

  

 Pokud se firma bude chtít účastnit nějakého veletrhu, lze očekávat zvýšení 

poptávky po jejich produktech. Proto by se společnost Papirius měla přizpůsobovat 

aktuálním podmínkám a uzpůsobovat svoji organizační strukturu, aby docházelo 

k efektivní produktivitě práce a tím i minimalizace nákladů. Další změny, které by firma 

pro včasné uspokojení svých potencionálních obchodních partnerů spatřuji v navýšení 

počtu zaměstnanců, zvětšení skladových ploch, apod.   
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4 NÁVRHY ÚČASTI NA VELETRHU 
 
4.1 VÝBĚR VELETRHU 

 

 Nagyová pokládá za důležité, aby si firma vybrala veletrh přesně podle svého 

zaměření, kde by se nejlépe prezentovala a oslovila by co největší množství zákazníků 

(8).  

 

Důležitá kritéria pro výběr veletrhu jsou:  

 

 Tématické zaměření veletrhu – činnost firmy musí odpovídat zaměření veletrhu  

 Pověst a známost výstavy a jejích organizátorů – ovlivní počet návštěvníků 

 Účast konkurentů 

 Termín a místo konání – účast návštěvníků bude menší, pokud se budou konat 

dva tématicky podobné veletrhy 

 Doprovodné akce – odborné semináře, konference, sympozia přitahují na veletrh 

zejména odbornou veřejnost 

 

 Pokud se nemůže firma rozhodnout pro konkrétní veletrh, není od věci, zúčastnit 

se akce jako návštěvník, zhodnotit jednotlivé možnosti, ujasnit si představy a získat 

inspiraci pro vlastní účast.  

 
 

 Vzhledem k předmětu podnikání je možnost výběru firmy Papirius značně 

omezena, jelikož jde o oblast spotřebního zboží (papírenské a kancelářské potřeby). 

Vhodné veletrhy jsem našla pouze v Praze (Pražské Výstaviště, Veletržní Palác). Např. 

na brněnském výstavišti se podobný typ akcí vůbec nepořádá. 

 
 V úvahu by přicházely pouze PRAGOOFFICE a OFFICE & LIFE.Letos v únoru 

se konal již druhý ročník veletrhu s názvem PRAGOOFFICE, kterého se zúčastnilo 64 

vystavovatelů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Ruska a Maďarska. Veletrh 

celkem shlédlo 1 810 návštěvníků.  
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 Druhým veletrhem je OFFICE & LIFE, jehož třetí ročník proběhl letos v dubnu a 

je zaměřen stejně jako PRAGOOFFICE na vybavení kanceláře, nábytek a doplňky. Na 

výstavě prezentovalo 28 tuzemských i zahraničních společností 

 
 V této části kapitoly bych firmě Papirius s.r.o. navrhla účast na veletrhu 

PRAGOOFFICE, kterýs se koná každý rok na pražském výstavišti.  

 Zaměřím se především na postup při přihlašování, výběr expoziční plochy a 

stánku, zobrazení nákladů na propagaci a zhodnocení návrhů.  

 

Tabulka č. 11: Informace o veletrhu PRAGOOFICCE 

 

Zdroj: www.pragooffice.eu 

PRAGOOFFICE Základní informace - charakteristika: 
Podtitul: Veletrh kancelářského nábytku a vybavení 

Datum konání: 31. 1. – 3. 2. 2008 

Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice 

Manažer veletrhu:   Ing. Alžběta Syrovátková, obchodní manažerka 

Kontaktní adresa: 

INCHEBA PRAHA spol. s r.o. 
Výstaviště Praha 67 
170 90 Praha 7 – Holešovice 

 
Tel.: +420 220 103 482 
GSM: +420 724 035 472 
Fax: +420 233 371 517 
e-mail: pragooffice@incheba.cz  

Partneři: 

DESIGN CENTRUM ČR 
ASOCIACE  ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ 

OBEC ARCHITEKTŮ 
IFMA (International Facility Management 
Association)  

Hlavní mediální partner: ECONOMIA 

Charakter veletrhu kontraktační 

Otevírací doba: 

Čtvrtek 10:00  – 18:00 

Pátek 10:00  – 18:00 

Sobota 10:00 – 18:00 

Neděle 10:00 - 17:00 

mailto:pragooffice@incheba.cz
http://www.pragooffice.eu/
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4.2 POSTUP REALIZACE 

 

1) Přihláška k účasti 

- pokud se chce firma Papirius prezentovat na veletrhu, je nutné podat 

přihlášku s dostatečným předstihem, bývá to až šest měsíců před začátkem 

akce. Čím dřív se vystavovatel přihlásí, tím větší má možnost výběru 

výstavní plochy.  

 

Tabulka č.12: Termíny pro podání přihlášky 

 

Uzávěrka se slevou (1) 30. 6. 2007 

Uzávěrka se slevou (2) 15.10.2007 

Uzávěrka přihlášek 30.11.2007 

Uzávěrka objednávky stavby 20.12.2007 

Uzávěrka katalogu 20.12.2007 
        Pramen: www.pragooffice.eu 

       Přihlášku k účasti uvádím v Příloze č. 1 

 

2) Výběr výstavní plochy 

- firma Papirius by měla zvážit polohu, velikost a cenu výstavní plochy, 

vhodnou pro umístění expozice. Cena za metr čtvereční zvoleného místa 

stoupá v přímé úměře s atraktivitou lokality. Podle V. Svobody probíhá 

hlavní děj veletrhu v pavilonech, a proto se zde vystavovatelé musí smířit až 

s dvojnásobnou cenou za m2 oproti volné ploše (10).  

 

Tabulka č.13: Ceny výstavní plochy  

 

Krytá plocha:  Kč/m2 
do 29 m2 1 950,- 

30 - 59 m2 1 850,- 
60 - 99 m2 1 750,- 

100 - 199 m2 1 450,- 
nad 200 m2 1 150,- 

   Pramen: www.pragooffice.eu 

   Všechny uvedené ceny jsou bez 19% DPH.  

http://www.pragooffice.eu/
http://www.pragooffice.eu/
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3) Výběr veletržního stánku 

- firma by měla při výběru stánku (řadový, rohový, čelní, ostrovní, patrový) 

zohlednit formu své prezentace a finanční možnosti.  

- osobně bych firmě Papirius doporučila řadový stánek, neboť jim nabídne 

dostatek prostoru pro vystavení exponátů a zároveň i zázemí pro obchodní 

jednání. Jeho další přednost spatřuji v cenové dostupnosti.  

 

4) Návrh a realizace veletržní expozice     

- je třeba, aby si firma Papirius vybrala expozici, která bude v souladu s jejich 

marketingovou strategií, měla by vycházet z požadovaných cílů, které chtějí 

svojí účastí dosáhnout. Expozice by měla být zajímavá, neotřelá, schopná 

upoutat návštěvníkovu pozornost a odlišit firmu od konkurence. 

- pro firmu Papirius jsem vybrala veletržní stánek TYP D od firmy Incheba 

Praha, která spolupracuje s Veletrhy Praha, která stánek nejen navrhne, ale i 

zrealizuje. 

 

Obrázek č. 2: Zobrazení stánku 

 
- Nabídky staveb expozic od společnosti Incheba uvádím v Příloze č. 2 
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5) Veletržní tým 

- za klíčový prvek pro dosažení úspěšné prezentace pokládám sestavení 

kvalitního veletržního týmu. M. Baluška uvádí, že kvalifikovaný personál by 

měl splňovat tato nejpodstatnější kritéria: pracovníci by měli mít výborné 

znalosti z oblasti firemních produktů a vynikající komunikační schopnosti 

včetně zdvořilého vystupování (1).  

- do veletržního týmu firmě doporučuji vybrat personál z firmy, kteří by 

splňovali předchozí požadavky a k tomu např. ovládali znalost cizích jazyků. 

- jelikož se jedná o první akci, bylo by vhodné tyto zaměstnance předem 

vyškolit u specializované školící firmy.   

  

6) Propagace účasti na veletrhu  

- nestačí pouze zakoupit výstavní plochu, postavit stánek a čekat, že 

návštěvníci se na veletrh sami pohrnou. Firma musí svou účast na veletrhu 

aktivně propagovat a oslovit návštěvníky například prostřednictvím: 

 inzerce v odborných časopisech,  

 prezentace na internetu, 

 reklamy v rozhlase, 

 billboardů, plakátů, 

 účastí na doprovodných akcích, 

 písemného pozvání.  

 

7) Technické zajištění účasti 

- důkladně naplánován a zajištěn musí být transport exponátů, způsob 

dopravy, rezervace ubytování pro členy veletržního týmu a firemní hosty. Je 

třeba rovněž včas objednat a zajistit dostatečné množství aktualizovaných 

katalogů a propagačních materiálů, reklamních předmětů a vizitek firmy.  

- Papirius má vlastní vozový park, z tohoto důvodu si nemusí pro převoz 

expozic najímat externí dopravce. 
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4.3 STANOVENÍ ROZPOČTU 

 

 Veletrhy představují bezesporu vysokou jednorázovou investici. Firmě Papirius 

tímto sestavuji předpokládané náklady na realizaci účasti na veletrhu.  

 

 Nejpodstatnější nákladové položky tvoří::  

 

 cena za pronájem plochy, cena stánku (jeho návrh a realizace, likvidace) 

 náklady na vybavení stánku (nábytek, osvětlení, výzdoba, přípojka elektrické 

energie,…) 

 náklady na služby ve stánku a komunikaci (honoráře pro hostesky, 

tlumočníky, občerstvení, katalogy a reklamní dárky, internet, telefon) 

 náklady na dopravu a zásobování (převoz vystavovaných předmětů a jejich 

pojištění) 

 personální náklady, cestovné (mzdové náklady na zaměstnance, ubytování, 

stravování) 

 ostatní náklady (školení personálu, příprava před veletrhem) 

 

 

 Pro názornost níže uvádím ukázku rozpočtu společnosti na veletržní účast 

provedenou BVV mezi vystavovateli.  
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Graf č.12: Struktura výdajů vystavovatelů  

Pramen: BVV – Průzkum mezi vystavovateli, 2006 

 

 Víc jak polovinu výdajů tvoří pronájem výstavní plochy a návrh a realizace 

stánku. Tato skutečnost by neměla vést k tomu, že se firmy budou snažit snížit rozpočet 

na veletržní účast prostřednictvím pronajmutí menší plochy. Velikost výstavní plochy a 

realizace veletržní expozice by vždy měly odpovídat postavení firmy na trhu a 

demonstrovat její prosperitu.  
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Tabulka č.14: Náklady na realizační akci 

 

 Pro stanovení kalkulace u pronájmu výstavní plochy jsem vycházela z webových 

stránek PRAGOOFFICE, kde byly uvedeny ceny od organizátorů - Výstaviště Praha.  

 U stavby veletržní expozice jsem nahlédla do ceníku firmy Incheba Praha, kde 

jsem vybrala pro firmu Papirius stánek TYP D, kde sazba za 20m2 činí 18.350 Kč. 

V této ceně je zahrnut: koberec, obvodové stěny, stropní rastr, límec, stůl, 4 židle, 2 x 

vitrína, odpadkový koš, věšák, el. zásuvka, 1 x bodové světlo / 3 m2.  

 U nákladů na vybavení stánku jsem započítala pouze výzdobu, jelikož ostatní již 

zařídila firma Incheba u objednávky stánku 

 V nákladech na služby ve stánku a komunikaci se promítly honoráře hosteskám – 

2 hostesky (100 Kč/h), občerstvení (15.000 Kč), katalogy a reklamní předměty  

(27.000 Kč).  

 Do nákladů na dopravu a zásobování jsem započetla pouze benzín (cca 10.000), 

poněvadž firma disponuje vlastními vozidly.  

 Ubytování pro veletržní tým budu realizovat po pražských hotelích, kde 

předpokládám cenu pro 1 osobu 2.000 Kč /  noc. 

 Do ostatních nákladů jsem zahrnula pouze školení zaměstnanců.  

Pronájem výstavní plochy 20 m2 1.950 Kč/ m2 156.000 Kč 

Služby od pořadatele – reg. popl., el. 

proud, přívod vody, úklid 

X X 20.050 Kč 

Stavba veletržní expozice 20 m2 X 18.350 Kč 

Tisk zvacího dopisu, poštovné X X 35.100 Kč 

Vybavení stánku (výzdoba) X X 5.000  Kč 

Služby ve stánku a komunikace  X X 50.000 Kč 

Pronájem prostor tiskové konference 2 hod. X 3.500 Kč 

Inzerce v katalogu výstav A5 X 12.000 Kč 

Banner nad hlavní branou X X 25.000 Kč 

Propagace účasti X X 40.000 Kč 

Doprava a zásobování X X 10.000 Kč 

Ubytování X X 40.000 Kč 

Ostatní náklady X X 30.000 Kč 

NÁKLADY CELKEM   445.000 Kč 
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4.4 ČINNOSTI PO VELETRHU  

 

 Rady a poznatky pro případnou účast firmy Papirius na veletrhu: 

 

 Po skončení veletrhu je vhodné poděkovat zúčastněným partnerům za návštěvu, 

např. formou krátkého e-mailu nebo děkovného dopisu. Získané informace je třeba 

zpracovat v databázových systémech pro následné použití. Podle I. Bureše by se práce 

s informacemi měla skládat z následujících pěti etap – kvantifikace informací, uložení 

informací, třídění informací analýza informací a komunikace informací (2).  

 Vhodné je uložené informace roztřídit dle časových priorit pro operativní 

rozhodnutí na střednědobá a dlouhodobá strategická rozhodnutí.  

 

 Po ukončení veletržní účasti je nutné zhodnotit efektivnost, tedy porovnat 

dosažené výsledky se stanovenými cíly. Firma Papirius může veletrh hodnotit např. na 

základě množství kontaktů s novými klienty, podle počtu obchodních kontraktů, jednání 

a objednávek.  

 

K hodnocení efektivnosti účasti na veletrzích existuje řada metod: 

 

 sledování množství rozdaných informačních a propagačních materiálů firmy 

 sledování počtu návštěvníků stánku a počtu kolemjdoucích 

 sledování počtu osobních kontaktů   

 pozorování chování návštěvníků (kde se zastavují, co pozorují atd.) 

 dotazování návštěvníků stánku 

 

 Závěrečná zpráva z veletrhu, kterou členové veletržního týmu předloží 

managementu firmy,  by měla obsahovat vyhodnocené základní údaje (počet 

návštěvníků, vystavovatelů – konkurence, vynaložené náklady apod.) a tato zpráva by 

měla být prospěšná  jako prostředek při úvaze o  možné příští účasti na veletržních akcí. 
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4.5 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ 

 

 Při hodnocení úspěšnosti účasti na veletrhu nelze proti sobě postavit náklady a 

výnosy a z toho usuzovat, zda byla tato investice pro firmu rentabilní. Přínos veletrhu je 

velmi obtížně vyčíslitelný a vyhodnocení je možné provést až ve větším časovém 

horizontu. Celkové odhadované náklady na účast na veletrhu jsem vykalkulovala zhruba 

na 445.000 Kč. Je v něm započítána jak přípravná propagace, tak veškerá realizace 

účasti. Rozhodně bych ale firmě Papirius doporučila provést po skončení veletrhu 

podrobnou analýzu veletržních nákladů a porovnat skutečné náklady od plánovaných, 

případně zjistit, kde bylo zaplaceno víc než muselo.  

 Cílem účasti na veletrhu je dostat se do povědomí klientů, z toho vyplývá i 

získávání nových zákazníků a tím i zvýšení odbytu firemních produktů. Předpokládám, 

že po skončení veletrhu se výše zmíněné skutečnosti pozitivně promítnou do finanční 

situace firmy a doufám, že účastí na veletrhu si firma upevní stabilní postavení na trhu.     
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5 ZÁVĚR 
 

 V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem marketingové komunikace pro 

firmu Papirius s.r.o. Jedná se o firmu obchodující s kancelářskými potřebami a 

nábytkem.  

 Jelikož v tomto odvětví je veliká konkurence, proto je důležité, aby firma o sobě 

dala vědět. Po seznámení se situací ve firmě jsem zjistila, že v oblasti propagace bych 

viděla jisté možnosti na zlepšení ve formě účasti na veletrhu.  

 V České republice není mnoho veletrhů se zaměřením na kancelářské zboží. 

Existují pouze dva: PRAGOOFICCE  a OFFICE & LIFE. Pro firmu Papirius jsem se 

zaměřila na jeden konkrétní a to na PRAGOOFFICE, který sice nemá dlouholetou 

tradici, ale mezi vystavovateli je více navštěvovaný. Firmě jsem navrhla kompletní 

návod k prezentaci na uvedeném veletrhu. Počínaje přihláškou k účasti, přes výběr a 

návrh stánku a expoziční plochy, po stanovení odhadovaných konečných nákladů.  

 Dále jsem uvedla výzkum mezi vystavovateli vypracovanými Brněnskými 

veletrhy, ve kterých jsou uvedeny nejdůležitější data, které by mohli pomoci firmě, ať 

už při rozhodování o účasti na veletrhu, nebo k zvolení jiné marketingové propagace. 

Poněvadž tyto akce jsou jen jednou za rok, je vhodné, aby firma rozložila své 

komunikační možnosti i do jiných sfér.   

 Výsledek mé práce by měl dát zaměstnancům marketingového oddělení určitou 

inspiraci nebo zamyšlení k tomu, zda se veletrhů v budoucnosti účastnit či nikoliv. 

Doufám že tato práce bude pro firmu Papirius přínosná a v praxi realizovatelná.  
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