
ABSTRAKT 

 

V mojí závěrečné práci jsem se rozhodla věnovat společnosti Veletrhy Brno, a. s., jejíž 

produkt, tedy veletrhy, zkoumám z pohledu marketingového nástroje. Provedla jsem 

srovnání s ostatními nástroji a analyzovala argumentaci společnosti u vystavovatelů. 

Realizovala jsem marketingový průzkum, v němž jsem zjišťovala vnímání veletrhů 

z pohledu vystavovatelů na veletrhu PRODÍTĚ 2011. Po sběru, analýze a zpracování 

všech informací jsem došla k závěrům a formulaci návrhů na změnu koncepce veletrhu 

a marketingové strategie, se kterou Vás seznámí právě moje absolventská práce. 

 

Klí čová slova:  

 

Marketing, marketingové řízení, strategie, plánování, analýza SWOT, marketingový 

mix, komunikační mix, výstavy a veletrhy, marketingový průzkum, sociální síť, 

koncepce veletrhu  

 

ABSTRACT 

 

In my final project I decided to attend to the company Veletrhy Brno, a. s., which 

product, thus fairs, I investigate as a marketing tool. I performed a comparison with 

other instruments and analyzed the arguments of the company by exhibitors. I realized 

therefore a marketing research, where I was finding the reception of fairs in terms of 

exhibitors at exhibition PRODÍTĚ 2011. After the gathering, analyzing and processing 

all the information I have reached some conclusions and formulation of proposals of 

changes in the concept of fair and of marketing strategy with which my graduate work 

will introduce you. 
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Úvod 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma Uplatnění marketingu v řízení 

podniků, zaměřených na poskytování služeb. Vedla mě k tomu myšlenka, čemu bych se 

mohla jednou v životě věnovat. Marketing je totiž jedním z pilířů správného a 

efektivního fungování každého podniku, a proto se žádný z dynamicky se rozvíjejících 

podniků bez kvalitního marketingu v dnešní době neobejde. Proto by mohla moje 

kreativita nalézt uplatnění právě v tomto oboru. Tudíž se budu snažit objasnit právě 

pojem marketing v řízení firem a postupně zúžit tuto obsáhlou tématiku k pojmům 

veletrhy a výstavy 

 

Není v dnešní době příliš neobvyklé, že se lidem při zaslechnutí slova marketing 

automaticky vybaví pouze reklama. Právě tak tomu vůbec není, reklama je pouze 

součástí komunikačního mixu a ten je zase součástí marketingového mixu. A takto 

můžeme v pyramidě postupovat vzhůru, až se opět dostaneme na špičku, kde tyčí slovo 

marketing. Součástí komunikačního mixu, jsou ale i veletrhy a výstavy, kterým budu 

obzvláště věnovat pozornost. V této souvislosti především pak nejvýznamnější veletržní 

správě ve střední Evropě, společnosti Veletrhy Brno, a. s. 

 

Jak už jsem se zmínila, veletrhy a výstavy jsou fenoménem, který se ale potýká 

s vysokou konkurencí moderních komunikačních nástrojů. Dnes jsou skutečně 

nástrojem pro předávání nejrůznějších informací, které obohacují člověka novými 

poznatky ze světa spotřeby, výroby, energetiky, zemědělství, kultury, zdravotnictví, 

životní prostředí, vzdělávání, vědy a technik, inovací, vynálezů, nových módních a 

designérských trendů a řady dalších oblastí každodenního světa. Tudíž jsou 

univerzálním zprostředkovatelem důležitých informací ze všech oblastí lidského života. 

Od počátku kulturních dějin nejen kopírují společenský materiální i duchovní vývoj, ale 

postupně jej také utvářejí. Později začínají pracovat s novými formami sdělování, 

pracují s prostorem, světlem, zvukem, vůněmi, chutěmi a tak v mnoha případech 

uskutečňují dávnou myšlenku Velkého Čecha – Jana Ámose Komenského – škola hrou. 
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To vše mě vedlo k úvaze zpracování bakalářské práce, kde se budu věnovat 

nejdůležitějším zásadám marketingu, marketingového řízení, marketingové mixu. Dále 

objasněním uplatnění marketingu v řízení podniků, zaměřených na poskytování služeb, 

v mém případě Veletrhy Brno, a. s. Cílem mojí práce je navrhnout doplnění 

marketingové koncepce ve vztahu k hlavnímu produktu společnosti a zároveň 

konkrétní marketingová opatření pro vybraný veletrh.  

 

Celá práce se dělí na pět hlavních kapitol. Po úvodu se v první kapitole zabývám 

marketingem obecně. Především pak tím, co se skrývá pod pojmem marketingové a 

strategické řízení.  

 

Druhá kapitola pojednává o marketingovém a komunikačním mixu. Zaměřím se také na 

jednotlivé formy marketingových komunikací a jejich definice. 

 

Třetí kapitola přiblíží vývoj samotných veletrhů a jejich členění. Obsahuje také 

informace o účinnosti veletrhu jako marketingového a komunikačního nástroje a o 

hodnotách, které má veletrh pro vystavovatele. 

 

Čtvrtá kapitola patří firmě Veletrhy Brno, a.s. Zaměřím se především na společnost jako 

takovou – její historii, tradici, organizační strukturu, marketingovou komunikaci, 

spektrum akcí a strategické cíle.  

 

Analytická část, tedy kapitola pět, je určena analýze společnosti Veletrhy Brno, a.s. a 

veletrhu PRODÍTĚ 2011, na kterém jsem provedla průzkum mezi vystavovateli. Po 

sběru, analýze a zpracování všech informací se zaměřím na shrnutí a vlastní zhodnocení 

dané problematiky. Dále se pokusím navrhnout soubor opatření, zahrnující doporučení 

pro vybraný veletrh, změnu jeho koncepce a návrh rozšíření marketingové strategie 

prostřednictvím sociálních sítí. 

 

Na závěr bych uvedla slogan společnosti Veletrhy Brno, a.s., jehož význam se line 

celou mojí prací:  THINGS HAPPEN, WHERE PEOPLE MEET …  
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1 Úvod do marketingu 

 

Marketing je více než kterákoliv oblast v podnikání založen na vztazích a komunikaci 

se zákazníky. Je to vlastně společenský i manažerský proces. Vytváření hodnoty pro 

zákazníka a uspokojení jeho potřeb a přání představuje skutečný základ moderního 

marketingového myšlení. (9) 

Definic marketingu existuje velké množství. Důvodem je úhel pohledu na tuto 

problematiku. Uvedeme si několik málo definic podle Foreta:  

� Definice přijatá Americkou marketingovou společností (AMA): „ Marketing je 

proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, marketingové komunikace a 

rozšiřování myšlenek, výrobků a služeb za účelem vyvolání směny uspokojující 

požadavky jednotlivců i organizací.“ 

 

� Definice podle Philipa Kotlera: „Marketing je společenský a řídící proces, 

kterým jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

produktů to, co potřebují a žádají.“ 

 

� Definice podle Autorizovaného institutu marketingu: „Marketing je 

manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování 

požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem.“ 

 

� Marketing můžeme také definovat jako: „Marketing je proces řízení zajišťující 

poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb 

zákazníka tak, aby byly efektivním a výhodným způsobem dosaženy cíle 

firmy.“ (4) 

 

Všechny definice mají ale stejnou podstatu věci, a to že marketing zahrnuje poznání, 

předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka, a to efektivním a pro firmu 

samozřejmě výhodným způsobem. 
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1.1  Historie vývoje marketingu 

 

Marketing je chápán jako podnikatelská koncepce. Historické počátky marketingu tedy 

musíme hledat právě v posloupnosti podnikatelských koncepcí, které si následovně 

uvedeme: 

 

1. Výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920)  

Patří k historicky nejstarším novodobým podnikatelským filosofiím a časově můžeme 

její rozkvět a vrchol zařadit do let 1900 – 1920. Je využívána i dnes, ale to už v menší 

míře. Představiteli této koncepce byli H. Ford v USA a T. Baťa u nás. Podstatu této 

koncepce lze stručně vyjádřit úvahou:„ čím levnější výrobek, tím lépe se prodá“, a to i 

bez znalosti konkrétní potřeby zákazníka. Výsledkem je pak zaměření na racionalizaci a 

produktivitu ve výrobě, která vede ke zlevnění výrobků. Umožnila mimo jiné masovou 

výrobu a masovou spotřebu. 

 

2. Výrobková podnikatelská koncepce (1920 – 1940) 

Historicky se řadí do období přípravy a propuknutí světové hospodářské krize. 

Prosazuje se orientace na užší okruh potenciálních movitých zákazníků, vyrábí se méně, 

vychází se vstříc individuálním požadavkům zákazníků, důležitá je vysoká kvalita, a 

tomu všemu odpovídají vysoké ceny. Velký důraz je kladen na technický rozvoj a 

inovaci výrobků. Základní idea tedy zní:„kvalitní zboží si svého zákazníka vždy najde“. 

 

3. Prodejní podnikatelská koncepce (1940 – 1950) 

Dominuje v období po druhé světové válce a je podmíněna obrovským rozmachem 

masmedií (televize, rozhlasu, tisku). Tato koncepce vychází z myšlenky:„výrobek, byť 

kvalitní a cenově dostupný, se neprodává sám, ale je mnohem úspěšnější na trhu, pokud 

je podpořen patřičnou reklamou“. Toto období je typické nejen sice účelným využitím, 

ale především přeceňováním úlohy reklamy.  
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4. Marketingová podnikatelská koncepce (1950 – 1970) 

Je to období, kdy státy zničené válkou dokončily obnovu a hospodářský růst začíná 

narážet na hranice koupěschopné poptávky, trh je nasycený, v jednotlivých zemích 

dochází postupně ke krizím z nadvýroby. V předešlých koncepcích byla role zákazníka 

podceňovaná. Marketingová koncepce staví na zcela nových principech a 

říká:„Poznejme naše potencionální zákazníky, jejich potřeby a možnosti, a teprve pak 

vyrábějme. Pokud zákazníkům vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní“. 

 

5. Sociální koncepce marketingu (1970 – doposud) 

Je nejnovějším vývojovým stupněm marketingu. Je odrazem stále významnějšího 

uvědomování si širších společenských zájmů a dopadů výroby a spotřeby, a to 

především v oblasti životního prostředí, ale i v oblastech etiky, sociálních vztahů atd. 

Tato koncepce do rozhodování podniku zahrnuje další dimenzi, a to společenské zájmy. 

Tento kvalitativně vyšší stupeň marketingu je také někdy nazýván marketingem 

společenským nebo absolutním. (Švarcová, 2006, str. 101) 

 

 

1.2  Marketing management 

 

V podmínkách tržního hospodářství by kvalitní marketingové řízení neboli marketing 

management mělo být nedílným pilířem řízení každé organizace. Znamená „analýzu, 

plánování, implementaci a kontrolu programů navržených k vytvoření, budování a 

udržení výhodné směny s cílovými zákazníky za účelem dosažení cílů organizace“. 

Marketingové řízení tedy není pouhým řízením marketingových aktivit organizace, 

nýbrž zahrnuje řízení všech činností, jejichž hlavním cílem a středem pozornosti je 

spokojenost zákazníků a využívání tržních příležitostí. 1) 

 

V praxi marketingové řízení znamená znalost podnikatelského prostoru, ve kterém se 

firma pohybuje, znát trhy, zákazníky, konkurenci a dokázat reálně zhodnotit vnitřní 

možnosti podniku, jeho zdroje a schopnosti. (12) 

 

1) KOTLER, PH., ARMSTRONG, G. Marketing. 2003. str. 43. 
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1.2.1 Definice poslání, vize a cílů firmy 

 

Každý podnik si pro účinnou a úspěšnou aplikaci marketingu v řízení firmy musí 

definovat vlastní poslání podniku a vymezení jeho cílů, ať již krátkodobých nebo 

dlouhodobých. Cíle podniku bývají obvykle definovány jako měřitelné výsledky, 

kterých se podnik snaží svojí činností docílit. Vycházejí z vize, která navazuje na 

poslání. 

 

� Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně a stručně, někdy až v podobě 

sloganu. Názorným příkladem může být v tomto směru také souhrnný popis 

historie, jejího poslání i obecných podnikatelských zásad společnosti 

Veletrhy Brno, a. s., který lze najít na adrese www.bvv.cz. 

 

� Vize firmy  představuje dlouhodobý výhled její podnikatelské činnosti. Také 

v tomto případě bývá formulována velmi obecně a stručně. Z vize se potom 

odvíjejí i cíle. Proto je to takový základ při rozhodování, na jakém trhu budu 

působit, s čím tam budu působit apod. Někdy bývá poslání s vizí tak úzce 

provázané, že spolu navzájem splývají. Poslání organizace by mělo vyjádřit 

především její podstatu, a to co a jak chceme dělat, jaký tomu připisujeme 

smysl, o co nám jde. Naproti tomu vize by měla informovat o tom, kam 

chceme dospět, čeho chceme na trhu dosáhnout. 

 

� Stanovení cílů podniku musí být již zcela přesné a konkrétní. 

Bezprostředně totiž určují činnost firmy v daném podnikatelském prostředí. 

Jejich jasné vyjádření napomáhá správně se orientovat a racionálně 

kontrolovat úsilí pracovníků. Proto na rozdíl od poněkud obecnější, 

abstraktnější formulace poslání a vize firmy je u cílů obvyklá jejich 

kvantitativní (číselná) podoba, umožňující následně také kvantitativní 

zhodnocení jejich plnění (dosažení). Mezi základní ekonomické ukazatele 

úspěšnosti rozvoje firem obvykle patří zisk, rentabilita, růst obratu a tržní 

podíl dosažený na určitém trhu. Nemělo by se však zapomínat ani na cíle v 

oblasti sociální (vytváření nových pracovních příležitostí, rozvoj regionu) či 
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marketingové (zlepšit image podniku, zvýšení povědomí o jeho 

produktech). (8) 

 

Poslání, vizi i cíle podniku definuje nejvyšší vedení, případně majitelé, zakladatelé 

podniku. Činí také rozhodnutí o množství přidělených zdrojů, v rámci čtyř 

organizačních úrovní: celofiremní úroveň, divizní úroveň, úroveň jednotlivých 

podnikatelských jednotek a úroveň produktu. V této souvislosti je třeba řádně oddělovat 

jednotlivé řídicí procesy v podniku, a to strategické řízení a marketingové řízení, 

které dále můžeme dále rozlišovat na strategické a operativní. (9) 

 

 

1.3 Strategické řízení 

 

Strategický řídící proces je souborem činností, které vedou k vytvoření plánu, jeho 

formy a realizaci. Právě při strategickém marketingovém plánování jsou nezbytné výše 

uvedené poslání, vize a cíle, které si podnik musí předem stanovit, aby se mohl vrhnout 

na řízení.  

 

Při tvorbě poslání se doporučuje hledat odpovědi na otázky: Co podnikáme? 

Kdo je náš zákazník? Jaký máme význam pro zákazníka? Co budeme podnikat? Co 

bychom měli podnikat? 

 

Stanovení cílů je prvním krokem v celém procesu plánování, každé rozhodnutí by mělo 

směřovat k dosažení určitých cílů. Jednotlivé podniky si stanovují dlouhodobé i 

krátkodobé cíle, kterých se snaží poté dosáhnout co nejefektivněji. 

Identifikovat příležitosti znamená nalézt vhodné kombinace příležitostí vnějšího 

prostředí s možnostmi, schopnostmi a zdroji prostředí vnitřního. 

 

Strategické řízení patří svým způsobem k vrcholným dovednostem managementu. V 

závislosti na systému organizování se jím zabývá užší či širší skupina manažerů. 

Význam slov strategie a strategický management zaznamenal, stejně jako řada jiných 
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oborů vývoj a můžeme jej vysvětlit řadou způsobů dle jednotlivých myšlenkových 

směrů. Co tedy slovo strategie znamená? 

Strategii je možné chápat jako komplot, neboli plánovaný manévr nebo model chování 

organizace ve vztahu k jeho historickému vývoji nebo jako pozici, vyzdvihující význam 

výrobků dodávaných na specifický trh. (15) 

 

Podle inženýrky Švarcové existují tři historické přístupy k tvorbě strategie: 

 

1. do konce 60. let – využívaly se metody dlouhodobého plánování s horizontem 10 -

15 let. Bylo to období poválečného rozvoje, kdy se většina ekonomik dlouhodobě 

rozvíjela, a hospodářské krize byly ojedinělým jevem. 

2. 70. léta – toto období se nazývá věkem diskontinuit. Dlouhodobé plánování se stává 

nepoužitelným z ekonomických důvodů a od dlouhodobých plánů se ustupuje.  

3. 80. léta a 90. léta – v managementu se klade důraz na adaptabilitu firem na rychle 

se měnící podmínky. Odborníci se proto snaží chápat podnikatelskou strategii jako 

stálý živý proces. (16) 

 

1.3.1 Obsah strategického řízení: 

 

� orientuje se na dlouhodobý úspěch, 

� plánuje se na základě předpokládaných změn v politickém, hospodářském a 

sociálním okolí, 

� vidí v každé změně šanci, jak získat přednosti, 

� vidí jako hlavní problém nedostatek informací a snaží se řešit problémy na základě 

doplňujících informací, 

� jeho kvalifikací je permanentní schopnost učit se a potlačovat znalosti a zkušenosti, 

které nezapadají do nového okolí, 

� nachází adekvátní řešení netradičními postupy, využívá intuice, kreativity, 

individuality a schopností svých spolupracovníků. (11) 

 

Podle Kotlera v knize Moderní marketing můžeme vidět v dnešní době snahu o 

integraci marketingu jako součásti strategie v centrálním strategickém řízení, cituji: 
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„Marketing je jednou částí strategie firmy, ve které strategické plánování vede firmu 

kupředu. Aby mohla firma přežít, musí všechny její součásti fungovat společně pro 

dobro všech.“ 1) 

 

Strategické řízení se skládá z pěti důležitých složek: 

 

1. Definování předmětu činnosti podniku a jeho poslání jako základ  

2. Stanovení strategických a výkonových cílů 

3. Formulace strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů 

4. Zavádění a realizace zvolené strategie 

5. Hodnocení výsledků a návrh opravných opatření s ohledem na měnící se podmínky, 

nové myšlenky a příležitosti. (18) 

 

S ohledem na cíle strategické analýzy lze vymezit dva základní okruhy její orientace, a 

to analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopností 

podniku. Nejedná se však o dvě nezávislé roviny, ale naopak, je třeba zdůraznit 

vzájemnou propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. (17) 

 

 

1.4 Marketingové řízení 

 

Marketingově řídit znamená: ovlivňovat úroveň, načasování a složení poptávky 

takovým způsobem, který pomůže firmě dosahovat jejich cílů. 

Jádrem marketingové koncepce řízení je trh a jeho cíloví účastníci – zákazníci, kupující, 

spotřebitelé. (8)  

 

 

 

 

 

1) KOTLER, PH. Moderní marketing. 2007. str. 59 
 



 

 20 

1.4.1 Fáze marketingového řízení podniku 

 

1. Plánování 

� Analýza situace 

� Stanovení cílů a strategií 

� Sestavování marketingových plánů a programů 

 

Základem marketingového plánování musí být schopnost vytvořit, udržet a rozvíjet 

žádané cíle a strategie podniku.  K tomu je třeba shromáždit dobré a spolehlivé 

informace vypovídající nejen o dosavadním vývoji a stávajícím stavu, ale dovolující i 

odhad budoucího možného vývoje.  

Plánovací proces znamená hodnocení konkrétní podnikové situace, poznání trhu a 

konkurence, analýzu a prognózu vývoje poptávky, stanovení cílů, tvorbu variantních 

strategických směrů pro jejich dosažení a sestavení funkčního dokumentu – plánu, který 

slouží jako základ marketingového řízení podniku. Znamená sladit zdroje a schopnosti 

podniku s příležitostmi na trhu tak, aby to odpovídalo podnikovým cílům.  

 

2. Realizace 

� Vlastní realizace 

� Vytvoření marketingové organizace 

 

Realizační etapa znamená uvedení marketingové strategie do každodenní praxe, co 

možná nejefektivnějším způsobem.  

Dlouhodobé podnikové cíle, které jsou základem podnikových strategických směrů, je 

třeba přizpůsobit provozním aktivitám, v rámci kterých se strategie fakticky realizují. K 

dosažení realizace podnikové strategie se využívá krátkodobých cílů (obvykle roční 

marketingové cíle). Celá strategie se realizuje v určité časové souslednosti, kdy pro 

jednotlivé cíle formulované v podnikové strategii jsou stanoveny přibližné časové úseky 

pro jejich realizaci.  

Realizační činnost musí být zabezpečeny organizačně. Úspěšná realizace strategie závisí 

do značné míry na organizační struktuře podniku, která rozděluje a koordinuje klíčové 
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podnikové aktivity k dosažení strategického podnikového cíle. Pro vlastní provádění 

marketingových plánů jsou využívány nejrůznější formy organizačního uspořádání.  

 

3. Kontrola 

� Měření výsledků 

� Hodnocení odchylek 

� Identifikace příčin 

 

Kontrolní etapa celého procesu je jeho třetí, závěrečnou částí. Zkoumá nejen to, jak 

byly v rámci realizace dodrženy předpoklady stanovené marketingovým plánem, ale 

zaměřuje se i na faktickou realizaci úkolů stanovených tímto plánem. Základem kontroly 

marketingové výkonnosti jsou standardy výkonnosti, zhodnocená výkonnost, nezbytné 

korekce. Tedy, standardy marketingové výkonnosti představují určitou úroveň očekávaných 

výkonů, zhodnocená výkonnost reprezentuje měření skutečných výsledků a porovnání s 

předpoklady dle plánu, a korekce (pokud je to nutné) představují změny, pokud výkonnost 

neodpovídá standardům stanovených marketingovým plánem. Pro hodnocení výkonnosti se 

vytváří celá řada postupů. Hodnotí se zejména úroveň prodejů, nákladů a zisku, a to pomocí 

analýzy prodejů, nákladů a zisku. Každá z analýz má specifické postupy, a lze je posuzovat 

jednotlivě i souhrnně. (9) 

 

1.4.2 Analýza situace 

 

Situační analýza znamená rozbor aktuální marketingové situace. Obsahuje analýzu 

prostředí - makroprostředí a mikroprostředí a analýzu vnitřního prostředí, tedy samotné 

organizace: 

I. Dosavadní vývoj a současný stav 

� Analýza:  

� Trhu   

� Prodejů 

� Konkurence 
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II.  Odhad budoucího vývoje 

� Prognózy: 

� Tržního podílu   

� Prodejů  

� Zisků  

III.  Analýza příležitostí a předpokladů (SWOT) 

IV.  Portfolio analýza – postavení produktu – 4 stavy 

 

1.4.3 SWOT analýza 

 

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie 

společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. SWOT je zkratka 

složená z počátečních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry je firma a její specifická silná a 

slabá místa schopna ustát nebo využít příležitosti a ohrožení, které vznikají v jejím 

prostředí. (6) 

 

Podle inženýrky Kaňovské je SWOT analýza pro tvůrce strategických plánů užitečná 

v mnoha směrech. Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a 

budoucí pozice jejich podniku. Dále může být prováděna periodicky, aby manažery 

informovala o tom, které interní nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na 

významu vzhledem k podnikovým činnostem. (Kaňovská, 2009, str. 25) 

 

SWOT analýza se provádí jako poslední analýza a obsahuje výsledky předchozích 

analýz a sumarizuje je dohromady.  
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   Obrázek č. 1. Schéma SWOT analýzy. (19) 

   

Postup tvorby SWOT analýzy: 

 

1. Vytipování faktorů v rámci jednotlivých kategorií 

2. Umístění do jednotlivých polí matice 

3. Posouzení z hlediska závažnosti a významnosti 

4. Navržení příslušné strategie 

 

Jak ukazuje tabulka výše, výsledkem je sestavení matice o čtyřech strategiích: 

 

SO – využít silné stránky pro získání výhod 

WO – překonat slabiny pro vznik nových příležitostí 

ST – využití silných stránek pro zamezení hrozeb 

WT  – minimalizovat náklady a čelit hrozbám (Kaňovská, 2009, str. 25) 
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2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá k tomu, 

aby dosáhl marketingových cílů na cílovém trhu. (9) 

 

Otcem myšlenky marketingového mixu je Neil H. Borden. Ten vycházel z analogie s 

koláčem v prášku (cake mix) a tvrdil, že výchozí prášek je vhodným základem pro 

upečení dobrého koláče. Je možné ho do jisté míry upravovat (sladit, ochucovat…), ale 

není dobré to přehnat (např. přesladit). 1) 

 

 

2.1 Marketingový mix – 4P 

 

Na Niela Bordena navázal E. Jerome McCarthy, který přišel s pojetím marketingového 

mixu tak, jak jej známe dnes. Podle něj se marketingový mix podniku (resp. produktu) 

skládá se čtyř složek: 

 

Product (produkt) – produkt a jeho vlastnosti z hlediska zákazníka – kvalita, 

spolehlivost, značka, design, záruka,  servis a další služby 

Price (cena) – cena produktu a celková cenová politika podniku 

Place (distribuční cesty) – způsob distribuce produktu od jeho výrobce ke konečnému 

zákazníkovi 

Promotion (propagace) – způsob propagace produktu. 

 

Toto schéma pomáhá firmě rozčlenit, na co se zaměřovat při tvorbě marketingového 

plánu. Jednotlivé složky marketingového mixu se označují jako produktový mix, 

kontraktační mix, distribuční mix a komunikační mix, přesně podle rozdělení 4P. 

Marketingový mix je jedním z nejdůležitějších základů marketingové strategie 

organizace. Na obrázku níže je znázorněn graficky. (23) 

 

 

1) Management mania [on-line]. Dostupné na WWW: <http://www.managementmania.com/>. 
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Obrázek č. 2. Schéma marketingového mixu. (23) 

 

2.1.1 Marketingový mix – 5P 

 

Marketingový mix ve službách musíme však vnímat i z dalších velmi důležitých 

pohledů. Moderní společnosti v marketingové strategii běžně pracují s dalšími „P“. 

Veletržní marketing běžně pracuje s částí PEOPLE, tedy lidé.  
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2.2 Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace je v současnosti stále častěji používaným slovním spojením, 

v praxi si ale málokdo dokáže uvědomit, co ve skutečnosti znamená.  

 

Komunikační mix je stále mnoha českými firmami podceňován, případně zaměňován 

s pojmy reklama, propagace, direct marketing, které sice jsou jeho nedílnou součástí, 

nikoli však jedinou. Naopak public relations, princip součinnosti všech nástrojů 

komunikačního mixu, jejich správné využití v rámci životního cyklu výrobku, pravidlo 

„Příprava pojišťuje výsledek“, které v této oblasti platí dvojnásob, a mnohé další, bývají 

přehlíženy. (BUREŠ, 2001 str. 23) 

 

Marketingový komunikační mix označuje v podstatě prostředky, kterými společnost 

komunikuje se svými stávajícími nebo potenciálními zákazníky a ostatní veřejností. 

Často se setkáváme také s označením propagační mix. 

Jedná se o: 

 

1) reklamu  

2) podporu prodeje  

3) direct marketing 

4) osobní prodej  

5) public relations  

 

Někteří autoři jako součást marketingového komunikačního mixu uvádějí také 

sponzoring. V následující části práce se zaměříme postupně na všechny části 

komunikačního mixu.  
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2.2.1 Reklama 

 

Použijeme-li Kotlerovu definici, znamená reklama jakoukoli formu neosobní placené 

prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu. Jedná se o 

jeden z nejdůležitějších a nejviditelnějších nástrojů marketingového komunikačního 

mixu. 

 

Reklama je velmi nákladná, ale podnik může uvádět produkt nebo službu uměleckou 

vizualizací, tiskem, zvuky a barvami. Dá se využít jednak k budování dlouhodobého 

image produktu, jednak může rychle podpořit prodej (např. upozornění na výprodej 

zboží).  

 

Kromě vysoké finanční náročnosti má však reklama i určité jiné nevýhody, a to že je 

neosobní a jednosměrná. Při jednosměrnosti chybí okamžitá zpětná vazba (např. oproti 

osobnímu prodeji). V prostředí internetu je nedostatek jednosměrnosti odstraněn 

využitím web stránek, které umožňují získat zpětnou vazbu. (8) 

 

2.2.2 Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje se sestává z podnětů podporujících nákup nebo prodej produktu nebo 

služby. Zatímco reklama a osobní prodej předkládají důvod k nákupu produktu nebo 

služby, podpora prodeje apeluje na okamžitý nákup. V zásadě jde o komunikační akci, 

která má generovat dodatečný prodej u dosavadních zákazníků a na základě 

krátkodobých výhod přilákat zákazníky nové. Podniky se stále více snaží vyhnout 

rychlým podporám zaměřeným na okamžitý výsledek a soustředí se na budování 

hodnoty značky. Podporou prodeje se tak snaží budovat dlouhodobý vztah se 

zákazníkem než jen krátkodobě zvýšit obrat nebo dočasně přilákat zákazníky ke značce. 

(8) 
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2.2.3 Direct marketing (přímý marketing) 

 

Direct marketing je způsob vedení marketingu pomocí přímého kontaktu 

potencionálních zákazníků bez prostředníků, jako jsou třeba média. Díky své 

přímočarosti jde u direct marketingové kampaně lehce změřit její úspěšnost a efektivita. 

Díky tomu se stává tato marketingová metoda stále populárnější. Direct marketing je 

velmi specifický typ marketingu a k jeho efektivitě je potřeba kvalitní obsáhlá databáze 

firemních údajů. Ty jsou poté použity na přesný výběr adres zvolených zákazníků 

z cílené skupiny. 

 

Pokud je direct marketing použit správně, dosahuje mnohem vyšší účinnosti než 

konvenční reklama, a to za vynaložení menších nákladů na jednoho zákazníka, protože 

přímá reklama je mnohem intenzivnější než ta zprostředkovaná a tudíž anonymní a 

navíc oslovujete pouze ty potencionální zákazníky, kterým je nabídka skutečně určena. 

Klasickými nástroji přímého marketingu jsou telemarketing, rozesílání nabídkových 

katalogů, teletext, televizní reklama s možností přímé odpovědi, tištěná reklama s 

možností přímé odpovědi a dnes již i nová interaktivní média (CD, DVD, internetové 

stránky a e-mail). (27) 

 

2.2.4 Osobní prodej  

 

Osobní prodej může být definován jako dvoustranná komunikace „tváří v tvář“, jejímž 

obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování či budování dlouhodobých 

vztahů nebo přesvědčení určitých osob - příslušníků specifické části veřejnosti.  

 

Osobní prodej skrývá i mnoho výhod, a to že prodávající může přesvědčit zákazníka o 

vhodnosti produktu, podat mu přesné informace a odpovědi na otázky, předvést produkt 

a názorně vysvětlit, jak s ním zacházet apod. Pokud nejde Mohamed k hoře, musí hora k 

Mohamedovi! 1) 

 

 

1) PELSMACKER, D.; GEUENS, M.; VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 2003. s. 463. 
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2.2.5 Public relations 

 

Public relations je jedna z nejdůležitějších oblastí marketingové komunikace pro 

Veletrhy Brno, a.s. Veletrhy jsou zrcadlem trhu a PR tedy představuje hlavní složku 

komunikace (zprávy z trhu = zprávy z veletrhu).  

 

Termín vztahy s veřejností (public relations - PR) označuje snahu o budování 

pozitivních vztahů veřejnosti k danému podniku, vyjádření dobrého institucionálního 

image a snahu o minimalizaci následků nepříznivých událostí, popřípadě pomluv, které 

se o podniku šíří. (Kotler, Armstrong, str. 630) 

 

Jde o metodu, která mimo jiné dovede dostat společnost do redakčních článků, aniž by 

za tuto prezentaci novináři (případně vydavatelství) bylo zaplaceno. Až na výjimky, 

jako jsou placené články, které můžeme označit jako inzerce. Public relations jsou tedy 

šancí dostat se do sdělovacích prostředků “zdarma” (tedy bez koupě inzertního 

prostoru). 1) 

 

Kvalitní PR dokáže v pravou chvíli zachránit firmu od krachu, dovede zvýšit motivaci 

zaměstnanců, usnadní společnosti jednání s partnery i státní správou. 

 

Alsbury a Jay zdůrazňují, že: „Špatná interpretace před médii může mít nepříznivý 

účinek jak na jedince, tak na postavení společnosti. Zvláště během krize, kdy se potýkáte 

s nepřátelským tiskem, nejistotou nebo prohrou, mohou vést obtížné otázky ke 

katastrofálním vztahům s veřejností a mají špatný vliv na pověst a cenu akcií.“ Nástroje 

PR tak BVV nepomáhají jen s propagací služeb, ale i s řešením krizových situací, do 

kterých se dostává, a které mohou poškodit jejich dobré jméno. (Alsbury, A., Jay, R. 

2002, str. 234) 

 

 

 

 

1) Zajímavosti moderního marketingu [on-line]. Dostupné na WWW:  <http://www.m-journal.cz/>.  
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2.2.5.1 Oblasti komunikace v Public relations 

 

1. Press relations (Media relations) – práce s tiskem a médii 

Jedna z nejviditelnějších složek PR. Nejde však jen o kladné novinové články. Press 

relations zajišťuje udržování dobrých vztahů s klíčovými novináři, musí zvládnout i 

krizové situace. 

 

2. Government relations – vztahy s vládními institucemi 

Podstatou goverment relations je udržovat pozitivní vztahy s klíčovými vládními 

institucemi. Korektně a včas informovat o záměrech firmy a vyznat se v systému státní 

správy tak, aby pro firmu bylo co nejsnazší se přizpůsobit změnám. Tato kategorie se 

prolíná s další, kterou jsou public affairs. 

 

3. Public affairs – vztahy s neziskovou sférou 

Public affairs slouží firmě k ovlivňování rozhodnutí, která na ně mohou mít jakýkoliv 

vliv, který může být pozitivní, někdy ale negativní. Do této sekce spadá i takzvaný 

lobbying. 

 

4. Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům 

Akcionáři a investoři společnosti jsou velmi důležitou skupinou, na níž se PR zaměřuje. 

Právě majitelé společnosti vkládají důvěru do vedení a do jeho projektů. Pokud 

komunikace mezi firmou a jejími majiteli nefunguje, může docházet k nedorozuměním, 

která mohou firmu v důsledku stát množství nejen finančních prostředků. A právě tady 

nastupují investor relations, odvětví PR, které se stará o dobrou komunikaci s investory. 

 

6. Community relations – komunikace s blízkým okolím 

Vzájemná výměna informací mezi firmou a prostředím kde společnost působí. Tato 

forma PR se zaměřuje především na dialog s lidmi žijícími v blízkosti podniku, ale i s 

jejich zájmovými sdruženími nebo místními zastupitelstvy. 
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7. Employee relations – vztahy s vnitřní veřejností 

Vztahy mezi zaměstnavatelem neboli managementem a zaměstnanci. Používá se taky v 

širším slova smyslu i pro vztahy s managementem a odbory, mezi nadřízeným a 

podřízeným, mezi spolupracovníky, pracovními kolektivy, pro disciplinární záležitosti 

atd. 

 

8. Industry relations – vztahy s partnery v daném odvětví 

Dodavatelé a odběratelé, v našem případě vystavovatelé, jsou pro společnost alfa 

omegou, vlévají jí krev do žil. S oběma skupinami je proto vhodné aktivně 

komunikovat. 

 

9. Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami 

Existují skupiny, které se mohou na první pohled zdát zanedbatelné, avšak jejich 

mediální síla je taková, že může značně usnadnit nebo přitížit při podnikatelském úsilí. 

Právě proto je tu minority relations.1) 

 

Nejvyhledávanější formy PR jsou: vydávání firemních časopisů, uveřejňování článků 

v tisku a rozhovorů v médiích, dokumentární filmy o produktech podniku, sponzoring, 

charitativní projekty, výroční zprávy, odborné konference, politické lobby a především 

působení na veletrzích. (Kaňovská, 2009, str. 84)  

Právě této formě PR se budu věnovat po zbytek mé absolventské práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zajímavosti moderního marketingu [on-line]. Dostupné na WWW: <http//www.m-journal.cz/>. 
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3 Veletrhy a výstavy 

 

 

3.1  Definice veletrhu a výstavy 

 

Nejprve objasním rozdíl mezi veletrhem a výstavou. Oba dva tyto pojmy vystihuje 

jeden jediný, a to výstavní akce. Zde se nerozlišuje, zda se jedná o veletrh či o výstavu.  

Veletrh má komerční charakter. Slouží výrobcům, obchodním zástupcům a 

distributorům firem k prezentaci a kontraktům. Je zde na rozdíl od výstav zakázán 

přímý prodej vystavovaných exponátů, jedná se tedy čistě o prezentaci. Organizátor 

veletrhu musí pro účastníky zajistit veškeré potřebné služby, které souvisejí s prezentací 

vystavovatelů (přihlášky, náborové materiály atd.) a s informovaností návštěvníků 

(veletržní katalogy apod.) 

Výstava má obvykle společenský nebo kulturní charakter. Slouží k prezentaci 

s možností přímého prodeje exponátů. (13) 

 

 

3.2 Historie veletrhů a výstav 

 

Historie veletrhů se datuje již daleko v minulosti, již u počátků dělby práce, kdy se lidé 

shromažďovali na křižovatkách obchodních cest, na náměstích a tržištích a nabízeli své 

zboží, kterého vyprodukovali více, než sami mohli spotřebovat. 

U nás sahá tradice brněnských veletrhů až do 13. století, kdy roku 1243 udělil král 

Václav I. Brnu privilegium konat jednou do roka o svatodušních svátcích výroční trh. 

Tuto etapu bychom mohli nazvat 1. generací veletrhů. 

 

Průmyslová revoluce s sebou přináší nový typ trhů, na kterých bylo možné představovat 

už jenom vybrané vzorky a nikoliv celé produktové řady, začíná tedy 2. generace 

veletrhů. Pro tento účel se budují specializovaná tržiště, pozdější trhy, veletržní areály. 

Zároveň se takto postupně odděluje trh konečného spotřebitele od trhu 

zprostředkovatelů. Revolučním rokem se pak stává rok 1851, kdy se konala první 

světová výstava v Londýně.  
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Typickým rysem zvolna nastupující 3. generace veletrhů je doprovodný program. 

Vyvíjí se tak další komunikační forma, která naplno ovládne veletržní a výstavní život 

konce 19. století. Již v roce 1855 zahajuje Paříž 2. světovou výstavu. Výstavy a veletrhy 

3. generace trvají v podstatě dodnes. (13)  

 

 

3.3  Členění veletrhů 

 

� B2B/ B2C/ kombinace obou 

V zásadě existují dva hlavní typy veletrhů s ohledem na jejich zaměření, a sice B2C 

a B2B veletrhy. B2C veletrhy mají zpravidla prodejní charakter. Hlavním cílem 

účasti na nich je prodat nabízené zboží, mezi další cíle patří např. podpora známosti 

značky. Tyto veletrhy vykazují obvykle poměrně vysoký počet návštěvníků, protože 

jsou přístupné v podstatě komukoliv, včetně široké veřejnosti. Naopak B2B veletrhy 

jsou primárně určeny zákazníkům na B2B trhu a odborné veřejnosti. 

 

� Mezinárodní / národní / lokální  

Většina veletrhů pořádaných na našem trhu má dnes již pouze lokální charakter a 

skutečně mezinárodní veletrhy se v podstatě již nekonají, protože i domácí 

vystavovatelé dávají při oslovování zahraničních zákazníků přednost účasti na 

veletrzích v zahraničí, které pro ně mají větší potenciál. Za určitou výjimku můžeme 

považovat Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který si stále svůj mezinárodní 

charakter zachovává. 

 

� Univerzální / víceoborové / jednooborové  

Univerzální veletrhy jsou určeny široké veřejnosti. Jejich hlavním cílem je co 

nejvyšší počet návštěvníků. Příkladem univerzálních veletrhů jsou vánoční trhy. 

Víceoborové mohou být vertikální a horizontální, kde rozdílem je cílová skupina. U 

horizontálních prezentuje jedno průmyslové odvětví produkty ostatním odvětvím. 

Kdežto u vertikální se odehrává prezentace uvnitř oboru. Jednooborové se pak 

věnují speciálnímu druhu výrobků či služeb. 1) 

   1) Portál pro podnikání a export. [on-line]. Dostupné na WWW: <http://businessinfo.cz/>. 
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3.4 Veletrh jako účinný marketingový nástroj 

 

� Veletrhy jsou nejvýznamnějším marketingovým nástrojem pro: 

� získávání informací o trhu 

� hledání nových obchodních kontaktů 

� prezentaci nových výrobků 

� setkání s partnery 

� ovlivnění obchodního rozhodování. 

 

Veletrh je nástroj osobní komunikace – právě v osobním dialogu se zákazníky na 

veletrzích získávají firmy zázemí pro vývoj produktů a vnímání značek. Zde se rýsuje 

jedinečná možnost k sobě přivést zákazníka a výrobek. Právě v době krize, kdy chybí 

zakázky, by firmy měly navazovat nové kontakty, získávat nové zákazníky a využívat 

marketingové šance, aby vzdorovaly hospodářskému propadu. K tomu jim jako ideální 

marketingový nástroj slouží právě veletrh, kde mohou firmy stabilizovat obchod se 

stávajícími klienty a navázat spojení s novými zákazníky. 

Právě proto by neměly šetřit na samotné účasti. Šetřit by ale naopak měly ve výši 

nákladů na účast. Na veletrhu se mohou totiž setkat nejen se zákazníky, ale je to také 

místo pro setkání s konkurencí a partnery a představují vhodné místo pro navázání 

spolupráce a rozhovorům na téma „jak lépe čelit krizi“ apod. Při účasti na veletrhu se dá 

také velmi rychle zjistit, zda je firma o krok napřed nebo pozadu za konkurencí. Svojí 

účastí také upevňuje postavení na trhu a zvyšuje důvěru ve svoji firmu, což je důležité 

právě v době ekonomické krize. (28) 

 

� Veletrh jako komunikační nástroj 

 

Veletrh je komunikační nástroj, který poskytuje přímý kontakt se zákazníkem a tudíž 

největší šanci ovlivnit jeho rozhodování a emoce.   
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� Srovnání marketingových komunikačních nástrojů: 

 

Rozhlasové vysílání: je velmi pružné a v živých vstupech může aktuálně reagovat na 

nové události. Nezprostředkuje však přenos obrazu. 

Tisková reklama: dokáže přenést obraz, neporadí si však s pohybem a zvukem. 

Televizní vysílání: dokáže předat informace barevné, v pohybu a se zvukem, nedokáže 

ale zprostředkovat vůni ani osobní prožitek. (28) 

 

Komplexnost vjemu a osobní kontakt s produktem je často rozhodujícím faktorem, 

který přesvědčí zákazníka koupit si daný výrobek. Proto bývají marketingové kampaně 

souborem komunikačních kanálů, provázaných komunikační linkou (head line, hudba, 

znělka, vizuál atd.) a snaží se právě o komplexnost vjemu.  Komplexní vjem nabízí 

právě veletrh. (28) 

 

Závěrem tohoto malého srovnání bych ráda zdůraznila, že efektivní marketingová 

komunikace je vždy postavena na kombinaci vhodných nástrojů. Cílem tohoto krátkého 

srovnání bylo ukázat, že veletrh má své místo v marketingové komunikaci a je 

efektivním nástrojem pro obchodní a marketingové aktivity.  

 

� Veletrh nabízí komplexní vjem díky mnoha atributům svého působení: 

 

� Zážitky pro návštěvníka – emoce 

� Vizuální působení – pohyb, grafické ztvárnění 

� Zvukové vjemy 

� Přímý kontakt s produkty 

� Osobní kontakt  

 

Z psychologických výzkumů vyplývá, že lidé si pamatují: 

 

� jen 10 % toho, co slyší 

� jen 20 % toho, co vidí 

� jen 40 % toho, co vidí a slyší dohromady 



 

 36 

� ale 90% z toho, co prožijí! (13) 

 

Veletrh plní dvě významné funkce: přináší informace a přivádí zákazníky. 

Přínos informací je nejen v době krize výraznou konkurenční výhodou. Veletrh je 

tržištěm informací. Je to místo získání informací o celém spektru know-how, 

technologií a novinek v oboru. Místo pro ideální spojení vědy a výzkumu s praxí. Místo 

inspirace a nových nápadů.  Význam informačního aspektu veletrhu navíc ještě posilují 

doprovodné programy.  

Přivést zákazníka je další zmiňovanou funkcí. Veletrh přivádí motivovaného 

návštěvníka, který dobrovolně zaplatil vstupné, tudíž chce informace nebo uskutečnit 

obchod. Nabízí se zde proto možnost setkání s novými zákazníky.   

 

 

3.5  Hodnota veletrhu pro vystavovatele 

 

� marketingová 

� dlouhodobý efekt veletrhů (veletrh není jen o 3-4 dnech) 

� možnost zjistit informace od potenciálních i stávajících zákazníků (jejich 

požadavky, potřeby, přání, komentáře) 

� budování image a zlepšování obrazu firmy  

� představení nových produktů dané cílové skupině 

� představení standardního sortimentu 

� koncentrace cílových skupin 

� koncentrace informací o trhu 

� získání odezvy na nabízené produkty 

 

� obchodní 

� možnost navázat nové obchodní kontakty 

� upevnění stávajících kontaktů 

� uzavírání kontraktů 

� osobní kontakt 

� prostředí připravené pro obchodování a komunikaci 
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� urychlení prodejního procesu, možnost zvýšení obratu 

� možnost najít nové obchodní zástupce a distributory 

� kooperace, obchodní spolupráce 

 

� konkurenční 

� možnost srovnání s konkurencí 

� možnost monitoringu konkurence 

 

� komunikační/mediální/reklamní 

� efektivní reklama v čase a prostoru 

� oslovení přesné cílové skupiny 

� vysoká publicita v odborných i celostátních médiích 

� vysoká kvalitativní hodnota, navíc velmi dobře měřitelná oproti tištěným 

a elektronickým médiím 

� zájem médií o akci 

 

� společenská 

� setkání s odborníky a kolegy z oboru 

� možnost setkání s vlivnými a politicky aktivními osobami 

� možnost soutěžit o prestižní veletržní ceny (medaile apod.) (28) 

 

3.5.1  Šest kritických faktorů úspěchu vystavovatele 

 

1. Stanovení cílů veletržní účasti 

2. Zvací management a komunikace s návštěvníky 

3. Ztvárnění stánku a non-verbální komunikace 

4. Poselství a exponáty 

5. Personál na stánku 

6. Následné zpracování (vyhodnocení) 

 

Kritické jsou tyto faktory úspěchu proto, že jejich nerespektování nebo plánování bez 

náležité pečlivosti může vést k trpkým rozčarováním nebo neúspěchům v celkovém 
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výsledku veletržní účasti. (Autor článku Bruno Lurati, majitel poradenské firmy 

BluConsult). (28) 

 

3.5.2  Zvyšování efektivity 

 

Jednoduše vyjádřeno: jde o to, aby bylo šest shora zmíněných faktorů úspěchu důsledně 

naplánováno a během veletrhu pečlivě realizováno.  

Následně po skončení veletrhu by mělo být zajištěno, aby v průběhu veletrhu 

rozpracované informace a získané kontakty na zákazníky byly zpracovány a přeměněny 

v obchodní úspěch.  

Fáze přípravy a plánování účasti na veletrhu je velmi často podceňována zvláště u 

veletrhů B2B a odborných veletrhů. V této fázi se přitom pokládá základní kámen 

budoucích úspěchů. Opět zjednodušeně vyjádřeno: cíle, které nebyly stanoveny, 

nemohou být ani dosaženy. Rozhodující pro úspěch vystavovatele jsou stále ale častěji 

hodnoty jako důvěra, jistota, sympatie, získané zkušenosti a spolehlivost.  

A tyto hodnoty se nedají zprostředkovat např. elektronickou cestou. „You can´t  

e-mail a smile, you can´t e-mail a handshake“. Internet je však vynikající podpůrný 

nástroj veletržní účasti. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zpracováno podle interních zdrojů z marketingu společnosti Veletrhy Brno, a.s. (28) 
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4 Veletrhy Brno, a.s. 

 

 

4.1 Profil společnosti 

 

Název společnosti:       Veletrhy Brno, akciová společnost 

Sídlo společnosti:         Brno, Výstaviště 1, CZ – 647 00 

IČO:                             25582518 

DIČ:                             CZ25582518 

 

Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou v naší zemi a v celé střední 

Evropě. Areál BVV se rozkládá zhruba 2 km od centra Brna na levém břehu řeky 

Svratky v městské části Brno-střed. Jejich hlavní oblastí působení je pořádání veletrhů a 

výstav. Ale nesmím opomenout ani výstavbu veletržních expozic, pronájem všech 

prostor brněnského výstaviště, pořádání doprovodných programů k veletrhům a 

zajištění veškerých služeb, které s realizací veletrhů souvisí.  

 

4.1.1  Tradice od roku 1928 

 

Veletrhy Brno navazují ve svém podnikání na tradici, která byla zahájena v roce 1928 

Výstavou soudobé kultury v Československu. Jednotlivé pavilony byly dílem známých 

architektů, jako je např. Bohuslav Fuchs. V padesátých letech minulého století se 

podařilo na brněnském výstavišti uspořádat Výstavu československého strojírenství a od 

této doby se činnost na výstavišti plynule rozvíjela až do podoby dnešního 

středoevropského veletržního centra. 

 

4.1.2  Brněnské výstaviště 

 

V současné době je na brněnském výstavišti k dispozici více než 130 000 m2 čisté 

výstavní plochy. Výstavba brněnského výstaviště začala v roce 1927 a otevřeno bylo v 

roce 1928. Patří ke skvostům funkcionalistické architektury. Díky trvalému rozvoji je 

současně moderním výstavním areálem vhodným pro pořádání veletrhů, kongresů, 
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sportovních akcí nebo koncertů. K nejmodernějším a nejnovějším objektům na 

výstavišti patří pavilon P otevřený v červnu 2009 s čistou výstavní plochou přes 10 tisíc 

m2. Je to největší výstavní hala ve střední Evropě a po O2 Aréně největší halou v České 

republice. Tato obří hala stála necelou miliardu korun a jejím hlavním architektem se 

stal Jaroslav Dokoupil. 

 

4.1.3 Veletrhy a další služby 

 

Ročně se na brněnském výstavišti koná zhruba 50 veletrhů a jeho branami projde přes 1 

milion návštěvníků. Největší tradici má Mezinárodní strojírenský veletrh, který v roce 

2008 oslavil 50. výročí, nebo výstava informačních technologií Invex. Významným 

produktem je pronajímání výstaviště. Každý rok se konají významné lékařské kongresy, 

sjezdy, plesy, sportovní akce nebo koncerty. Veletrhy Brno nabízejí také kompletní 

servis související s realizací veletržní účasti, a to nejen na brněnském výstavišti, ale 

kdekoliv ve světě. BVV jsou obchodním zastoupením veletržních správ Messe 

Düsseldorf, VNU Exhibitions Europe a značek Alma (koberce) a Octanorm 

(výstavářské a prezentační systémy). 

 

4.1.4  Strategické spojenectví s Messe Düsseldorf a městem Brnem 

 

V současné době je hlavním akcionářem společnosti Veletrhy Brno Messe Düsseldorf 

(Německo) s vlastnictvím 61%. Město Brno drží 34% a o zbytek se dělí drobní 

akcionáři. Toto spojení umožňuje sdílení know-how a vzájemnou spolupráci při rozvoji 

města a regionu. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Veletrhy Brno, a.s. [on-line]. Dostupné na WWW: <http://www.bvv.cz/> 



 

 41 

4.1.5 Organizační struktura 

 

 
Obrázek č. 3. Organizační struktura společnosti Veletrhy Brno a.s. (24) 

 

4.1.6 Veletržní spektrum 

 

Výstavní akce, které se konají na brněnském výstavišti, jsou rozděleny dle následujících 

oblastí: 

 

� technika, strojírenství, doprava 

� informační a komunikační technologie, bezpečnost, vzdělávání 

� zemědělství, potravinářství, lesnictví 

� móda, obuv 

� stavebnictví, interiér, komunální sektor 

� zdravotnictví 

� cestování, volný čas. 

 

4.1.7 Marketingová komunikace firmy 

 

Z marketingových komunikací převažují především akce Public relations. I v době 

ekonomické krize BVV uvolňuje finance na PR a komunikační kampaň. Zavádí i nový 
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inzertní formát na podporu pořádaných veletrhů a výrazně posiluje návštěvnické 

kampaně. Komunikační kampaň v několika bodech: 

� zajištěna propagace akcí jak v celostátním formátu (MF Dnes, Deník), tak 

v regionu jižní Moravy (MF Dnes, Deník, Právo, Blesk), 

� celoroční informační kampaň pro vystavovatele i návštěvníky o tom, v čem jsou 

nadcházející veletrhy zajímavé a kvalitní – veletrhy jsou propagovány formou 

atraktivních témat v jednotlivých oborech s cílem přilákat co nejvíce 

„správných“ návštěvníků, 

� inzerce ve veletržních novinách, které jsou pro větší informovanost zasílány 

přímo do firem uvedených v databázi společnosti Veletrhy Brno, a.s. 

 

4.1.8 Strategické cíle společnosti 

 

Hlavním cílem společnosti je dlouhodobě udržovat vysoký standard a kvalitu produktů, 

aby byla prokázána oprávněnost veletrhů jako média. Komunikaci základních cílů 

společnosti zajišťuje korporátní komunikace. Jejím hlavním a nejdůležitějším cílem je 

systematické budování firemní reputace. Jedná se o dlouhodobou strategii a k ní 

využívá hlavně public relations. 
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5 Analytická část 

 

Cílem analýzy provedené v této části práce je připravit relevantní podklad pro návrh 

marketingové strategie společnosti Veletrhy Brno, a.s. ve vztahu k vybranému veletrhu.  

Analytická část je rozdělena do dvou stěžejních částí. První bude analyzovat společnost 

Veletrhy Brno, a.s. a její produkt, tedy veletrh. Sestavila jsem pro tento účel dvě SWOT 

analýzy. Druhá část se zabývá již konkrétním veletrhem. Pro svoji práci jsem se 

rozhodla zkoumat veletrh PRODÍTĚ 2011, který se konal na brněnském výstavišti. 

Marketingovou strategii jsem formulovala do souboru doporučení pro změnu koncepce 

veletrhu.  

 

 

5.1  Analýza společnosti a jejího produktu 

 

5.1.1  SWOT analýza společnosti Veletrhy Brno, a.s.  

 

Při sestavení SWOT analýzy společnosti Veletrhy Brno, a.s., jsem se zabývala silnými a 

slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami, se kterými je potřeba počítat. Pro tento 

účel jsem vytvořila tabulku, do které jsem dané informace zaznamenala. 

 

Určitě jsem nepochybila, pokud jsem za silnou stránku veletrhů označila jejich tradici, 

která se datuje již od roku 1928 a kvalitní management, který je nutnou podmínkou 

perfektního fungování. Společnost je silná také v poskytování komplexních služeb a 

v kvalitní infrastruktuře. 

Silnou stránkou je také pro společnost jedinečnost produktového portfolia. Portfólio 

zahrnuje všechny hlavní obory hospodářství ČR. Produktová řada obsahuje komplex 

služeb, který respektuje a vychází vstříc očekáváním, s nimiž klienti na veletrhy 

přichází.  

 

Za slabé stránky považuji složité rozhodovací procesy, které většinou k tak velké 

instituci bohužel patří. Složitá organizační struktura vyplývá z velkého množství 

činností, nutných k fungování výstaviště, resp. veletrhů samotných.  
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Příležitostí je využití internetu pro zvýšení hodnoty veletrhu prostřednictvím tzv. 

virtuálního veletrhu (oborové portály), který prodlužuje efekt klasického veletrhu a 

nabízí tak zákazníkům dosažení cílů, se kterými na veletrh přicházejí. 

Příležitostí jsou také sociální sítě, jejichž rozšíření a popularita přináší řadu možností, 

zejména pro oslovení mladé generace. 

V neposlední řadě hraje roli i možnost oslovení střední a východní Evropy díky 

geografické poloze města Brna.  

 

Hrozbou se stala ekonomická nestabilita a krize, kdy je zřejmé, že firmy snižují výdaje 

na marketing. S tím souvisí i dopad na veletržní průmysl, vystavovatelé účast zvažují, 

případně omezují rozsah a vybavenost expozic.  

Významnou hrozbou je určitě další rozvoj obchodních sítí, které ohrožují veletrhy a 

jejich roli v nákupním procesu.   

 

Silné stránky Slabé stránky 

- značka BVV – tradice 

- kvalitní management 

- poskytování komplexních služeb 

- obchodní potenciál 

- kvalitní infrastruktura 

- jedinečné produktové portfolio 

- složité rozhodovací procesy 

- složitá organizační struktura  

 

Příležitosti Hrozby 

- využití internetu 

- sociální sítě 

- možnost oslovení střední a východní 

Evropy díky geografické poloze Brna 

- rozvoj síťových prodejních řetězců 

- ekonomická nestabilita 

Tabulka č. 1: SWOT analýza společnosti Veletrhy Brno, a.s. 
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5.1.2  SWOT analýza veletrhu jako produktu 

 

V této části analýzy se věnuji veletrhům jako produktu, který společnost nabízí. Použila 

jsem opět analýzu SWOT k zjištění silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

veletrhu. Zvolila jsem SWOT analýzu, oddělenou od SWOT společnosti, protože mě 

zajímá, jak si stojí veletrh jako marketingový a obchodní nástroj. Tedy bez vazby na 

konkrétního organizátora (veletrhy v hlavním městě mohou mít jinou hodnotu, než 

veletrhy v jiných lokalitách). Výsledky jsem zaznamenala do Tabulky č. 2. 

 

Za silnou stránku veletrhů lze považovat možnost kontaktu potencionálního zákazníka 

s produktem. Zákazník může produkt vnímat kompletně, má možnost si produkt 

vyzkoušet, prohlédnout, získat cenné informace od odborníků. V rámci veletrhu získá 

další vjemy (síla a zázemí výrobce, personál atd.) a kontakt s produktem můžeme 

označit jako zážitek. 

Veletrhy jsou především místem pro setkání a prostorem pro obchod. Přicházejí sem 

motivovaní zákazníci, kteří mají o danou oblast či produkt zájem (platí vstupné, 

investují svůj čas).   

Silnou stránkou je také to, že veletrh je místem získávání, ale i předávání informací.  

Vystavovatelé zde mohou provést srovnání s konkurencí. 

V neposlední řadě je jejich silnou stránkou doprovodný program, který doplňuje 

oborovou prezentaci, otevírá možnost soutěží i zábavy a dokáže přilákat velké množství 

potenciálních zákazníků.  

 

Slabou stránkou je především časová a personální náročnost přípravy, realizace a 

zajištění průběhu veletrhu. Náklady na veletrh netvoří pouze cena produktu, ale cena 

spojená s celkovými přípravami veletrhu.  

Veletrhů v poslední době konkuruje čím dál tím více komunikačních a prodejních 

nástrojů, které nejsou tak nákladné a dokážou také přilákat zákazníka (považujeme za 

slabou stránku, lze ovlivnit konkurenční pozici veletrhů ve srovnání s jinými nástroji).  
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Roste-li ekonomika, můžeme tuto skutečnost považovat za příležitost. Vystavovatelé 

mají finanční prostředky k investicím do marketingu, tedy i k účasti na veletrhu. Pro 

veletrhy jsou klíčovými partnery oborové asociace, které mohou výrazně podpořit 

veletrhy v jejich konkurenčním boji s ostatními komunikačními nástroji.  

Příležitostí je i rozšiřování EU směrem na východ, kdy má společnost díky své poloze 

šanci stát se skutečným centrem pro středoevropský a východoevropský trh. 

 

Hrozbou je mnohem větší dostupnost informací, a stále rychlejší tok informací. 

Veletrhy tak často nemohou svou periodicitou kopírovat rychlost inovací produktů a tak 

může být veletrh vyřazen z palety nástrojů použitých pro vstup produktu na trh 

(typickým příkladem je INVEX, který zanikl, protože se IT prostředky staly běžnou 

součástí našeho života a z vysoce sofistikovaných produktů se stala spotřební 

elektronika, dostupná i v běžných hypermarketech).  

Klesá-li ekonomika, stává se hrozbou nejen pro veletrhy, ale také pro všechny 

marketingové kanály. Zákazníci nenakupují, firmy nechtějí vynaložit finanční 

prostředky na konání veletržní akce. A to i díky negativnímu vnímání marketérů 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- kontakt s produktem, se zákazníky 

- prostora příležitost k obchodu 

- motivovaní zákazníci 

- tržiště informací 

- doprovodný program 

- zážitek, prožitek 

- možnost srovnání s konkurencí 

- pracný, nákladný  

- náklady netvoří pouze cena 

- časová náročnost 

- nejasný systém hodnocení výsledků 

- konkurenční pozice s jinými nástroji 

Příležitosti Hrozby 

- ekonomika roste 

- význam asociací poroste 

- kooperace s agenturami, pracujícími pro 

klienty  

- rozšiřování EU směrem na východ 

- ekonomika klesá 

- negativní vnímání marketérů 

- mnohem větší dostupnost informací 

 

Tabulka č. 2: SWOT  analýza veletrhů 
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5.2  Závěry z analýzy společnosti a produktu 

 

Analýza ukázala množství silných i slabých stránek jak společnosti, tak jejího produktu. 

Doporučuji výraznější využití identifikovaných silných stránek v komunikaci (kvalitní 

argumentace), v eliminaci slabých stránek se soustředit na snížení náročnosti a pracnosti 

ve fázi přípravy veletrhu (např. manuál vystavovatele). 

Podle analýzy externích faktorů se domnívám, že společnost Veletrhy Brno, a.s. 

dostatečně nevyužívá svých příležitostí, a to zejména internetu a možnosti využití 

sociálních sítí pro zvýšení efektivity své marketingové komunikace. Na otázku využití 

sociálních sítí se zaměřím v návrhové části konkrétního veletrhu, neb se domnívám, že 

komunikace touto formou je vhodnější pro konkrétní veletrh než pro společnost 

samotnou.  

 

 

5.3  Návrhy řešení na zlepšení pozice veletrhu 

 

5.3.1 Kvalitní argumentace - 10 argumentů proč se účastnit veletrhů právě 

v Brně 

 

Společnost Veletrhy Brno a.s. se může opřít o mnoho dobrých argumentů pro své 

zákazníky, tedy vystavovatele, aby využili právě jejich služeb. Na argumentaci jsem 

podílela v rámci své stáže ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. v odboru marketingu. 

Argumenty jsem shrnula do deseti ucelených bodů.  

 

1. Rozvíjející se trh střední Evropy 

Vzhledem k tomu, že se Evropská unie rozšířila v roce 2004 o nové členské státy, 

kterými byly zejména Česká a Slovenská republika a Polsko, staly se tak tyto státy 

centrem pozornosti finančních trhů a mezinárodních společností. Tyto ekonomiky mají 

stabilní ekonomické a podnikatelské prostředí a tvoří rychle se rozvíjející evropský trh v 

rámci jednotného trhu EU. Obyvatelé těchto regionů tvoří rychle rostoucí 

spotřebitelskou třídu. 
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Pro země západní Evropy jsou dále z obchodního hlediska velmi zajímavé země 

jihovýchodní Evropy (Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko atd.). Zákazníci z těchto zemí 

tvoří významnou část návštěvníků veletrhů v Brně.  

 

2. Brno- centrum veletrhů a výstav 

Díky své vynikající geografické poloze, kdy se Brno nachází mezi Prahou a 

Bratislavou, a díky své veletržní tradici je uznávané jako "hlavní město veletrhů". 

Brněnské výstaviště je v blízkosti sousedních států střední Evropy, včetně Německa, 

kde mají veletrhy také své významné postavení. 

 

3. Vstup na středoevropský trh 

Pro mnohé firmy z východní Evropy a zámoří, jsou veletrhy v Brně prvním krokem při 

vstupu na trh centrální Evropy, jelikož poskytují příležitost pro nové značky a služby a 

jejich snadnější umístění na trhu. Veletrh je ideální místo k nalezení distributorských sítí 

nebo obchodních zastoupení.  

 

4. Mocný marketingový nástroj v obchodní komunikaci 

Veletrhy jsou jako nástroj „face-to-face" komunikace preferovanou součástí obchodního 

procesu. Poznání obchodního partnera před podpisem smlouvy se je nutností. 

 

5. Vnitro-regionální efekt 

Většina veletrhů konaných na brněnském výstavišti má díky obchodníkům 

přicházejícím ze sousedních zemí, zejména ze Slovenska, Polska a také z jiho-východní 

Evropy, silný vnitro-regionální vliv. Na základě již tradičně úzkých hospodářských a 

obchodních vztahů českým a slovenským obchodem, představuje Brno ideální místo pro 

silné slovenské zastoupení. 

  

6. Mezinárodní měřítko 

Obecně 20-30% vystavujících firem jsou firmy zahraniční. Své zastoupení na výstavách 

v Brně mají především Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie, Čína a Tchaj-

wan. Zahraniční nadnárodní společnosti jsou většinou prezentovány zástupci českých 

dceřiných společností. Německo, nejvýznamnější obchodní partner České republiky, má 
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stále největší účast na brněnských výstavách, což představuje příležitost pro české 

exportéry.  

 

7. B2B příležitosti - networking 

Obchodní události jsou určovány příslušnými průmyslovými sdruženími tak, aby 

vyhovovaly potřebám průmyslu. Každá výstava nabízí možnost určit, "kdo-je-kdo" v 

konkrétním odvětví a na konkrétním trhu. Veletrh nabízí spoustu příležitostí k setkání s 

podnikateli ve výstavních halách či na odborných konferencích a seminářích. 

 

8. Efektivita vynaložených nákladů 

Mít svůj stánek na veletrzích v Brně znamená efektivní způsob (v porovnání 

s ekonomickou náročností jiných komunikačních prostředků), jak zajistit vystavení 

produktů na středoevropském trhu a s tím spojené: 

- testování vhodnosti výrobků určených pro daný trh, 

- hledání nových potenciálních zákazníků, 

- hledání nových distributorů nebo partnerů, 

- udržování kontaktů se stávajícími klienty. 

 

9. Efektivní využití času 

Potenciální partneři v České a Slovenské republice se nenacházejí nutně v hlavních 

městech. Obecně platí, že vzhledem k vysokým provozním nákladům v hlavních 

městech, jsou výrobci, dovozci a distributoři široce rozmístěni po celé zemi. Setkání 

klientů a obchodních partnerů u příležitosti výstav v Brně je 2-3 krát účinnější obchodní 

proces než návštěva v terénu. A čas jsou peníze. 

 

10. Veletrh = TRH 

Portfólio veletrhů a výstav v Brně reprezentuje většinu odvětví ve zpracovatelském 

průmyslu a službách. Tím, že zahraniční firma navštíví mezinárodní výstavu v Brně, 

může získat rychlou orientaci a přehled o trhu, jeho oceňování, hospodářské soutěži a 

konkurenci, požadavcích trhu a jeho slabinách, o dodavatelích a získat tak poměrně 

přesný odhad o potenciálu z jejich vlastní perspektivy. 
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5.3.2  Manuál pro potenciální vystavovatele  

 

Mým druhým doporučením je vytvořit manuál pro vystavovatele, který je provede celou 

přípravnou a realizační fází veletrhu tak, aby dosáhli co nejvyšší efektivity. Manuál 

bude v tištěné formě k dostání v budově Veletrhů Brno, a.s. nebo prostřednictvím 

internetu na webové stránce výstaviště www.bvv.cz, kde jim manuál bude předložen 

v PDF formátu.   

Manuál bude obsahovat postup, který spočívá v jednoduchém popisu hlavních fází 

v přípravě a realizaci celé veletržní účasti.  

Návrh struktury manuálu: 

� definice cíle účasti 

� rozpočet 

� přihláška 

� zadání projektu agentuře (architektovi) 

� příprava a schválení projektu 

� příprava tiskových materiálů, informace na webových stránkách 

� příprava PR 

� zvaní zákazníků 

� zajištění dopravy, pojištění expozice 

� přihláška do soutěží, případně doprovodného programu 

� stavba stánku a jeho vybavení (sítě je lépe pokládat dříve než koberec) 

� provoz stánku (recepce a její fungování, vystavovatelské průkazy, 

vjezdy, denní občerstvení, pohyb a disciplína veletržního týmu, 

zamlouvání jednacích míst a evidence schůzek). 

� školení veletržního týmu 

� zpracování získaných informací po skončení veletrhu 

� vyhodnocení účasti. 

Manuál bude propojen s časovou osou a termíny, kdy musí být jednotlivé fáze přípravy 

ukončeny. Manuál bude standardní součástí marketingové komunikace s potenciálními 

vystavovateli a věřím, že přispěje k odstranění jedné z velkých bariér při zvažování 

účasti – pracnosti přípravy a realizace. 
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5.4  Analýza konkrétního veletrhu - PRODÍTĚ 2011 

 

V této části analýzy se již zaměří na konkrétní veletrh. Vybrala jsem si pro jako objekt 

veletrh PRODÍTĚ 2011. Pro kompletní analýzu jsem využila základní údaje o veletrhu, 

které mi poskytlo marketingové oddělení společnosti Veletrhy Brno, a.s. a vlastní 

šetření, které jsem realizovala na tomto veletrhu vlastními silami.  

Ze závěrů budu konkretizovat svá doporučení a návrhy na zlepšení. 

 

5.4.1  Charakteristika veletrhu 

 

 

 

Veletrh PRODÍTĚ se konal již osmým rokem na celkové ploše 4385 m2 a představil 

nabídku dětského zboží 100 vystavujících firem ze tří zemí. Tento veletrh je nejširší 

přehlídkou kočárků, autosedaček a dalších potřeb pro děti na českém a slovenském trhu.  

Jedná se o nejvýznamnější oborovou kontrakčně-prodejní prezentaci na českém trhu. 

Novinky ze svého sortimentu zde představili přední čeští dodavatelé dětského zboží.   

Letos se expozice pro velký zájem o účast přesunuly do většího pavilonu V, což zvýšilo 

přehlednost nabídky. Návštěvníci ocenili vzdušnější uspořádání stánků. Navíc zbylo 

dost místa na zábavu a třídenní doprovodný program Dětský svět. Expozice obsadily 

čistou výstavní plochu 2985 m². (24) 

Veletrh PRODÍTĚ je určen jak pro odborníky, tak především pro koncové spotřebitele 

(B2C veletrh).  
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5.4.1.1 Statistické údaje o návštěvnících veletrhu 

 

Veletrh PRODÍTĚ 2011 byl jedním ze čtyř zároveň probíhajících veletrhů, a to 

PRODÍTĚ, RYBAŘENÍ, ITEA a MODELÁŘ 2011. Statistické údaje, získané od 

společnosti Veletrhy Brno, a.s., se tak vážou k celému komplexu veletrhů.  

 

1. Rozdělení registrovaných odborníků na Česko, Slovensko a ostatní zahraničí  

   

Česká republika               2 914             92,71% 

Slovensko                  214               6,81% 

Ostatní zahraničí                    15                0,48% 

CELKEM               3 143            100,00%               

      Tabulka č. 3: Rozdělení registrovaných odborníků na Česko, Slovensko a ostatní zahraničí 

 

Jednoznačně zde dominuje ČR, zahraničí je reprezentováno téměř výhradně 

návštěvníky ze Slovenska. Toto rozdělení je typické pro B2C veletrhy.  

 

2. Odborní návštěvníci z České Republiky dle krajů 

 

Kraj Počet  Podíl [%] 
Nelze přiřadit  4 0,14% 
01. Praha 62 2,13% 
02. Středočeský 77 2,64% 
03. Liberecký 24 0,82% 
04. Ústecký 33 1,13% 
05. Karlovarský 6 0,21% 
06. Plzeňský 6 0,21% 
07. Jihočeský 34 1,17% 
08. Královéhradecký 50 1,72% 
09. Pardubický 144 4,94% 
10. Vysočina 308 10,57% 
11. Moravskoslezský 247 8,48% 
12. Olomoucký 285 9,78% 
13. Zlínský 234 8,03% 
14. Jihomoravský 1 400 48,03% 
CELKEM  2 914 100,00% 

       Tabulka č. 4: Odborní návštěvníci z České Republiky dle krajů 
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Z tabulky lze vyčíst, že regionem, který měl největší zájem o tuto akci, je region 

Jihomoravský. Údaje spolu se statistikou mezinárodnosti svědčí o výrazné regionálnosti 

veletrhu.   

 

3. Obory zájmu registrovaného návštěvníka 

 

  Odpověď Počet Podíl [%] 
1 Potřeby pro matky a nastávající matky 1 490 10,45% 
2 Zboží pro kojence a batolata 1 868 13,10% 
3 Kočárky 1 902 13,34% 
4 Autosedačky a cyklosedačky 1 813 12,72% 
5 Kojenecká a dětská výživa 1 093 7,67% 
6 Dětská kosmetika a hygiena 1 134 7,95% 
7 Dětské zboží, oblečení, obuv 1 628 11,42% 
8 Dětské knihy 993 6,96% 
9 Hračky, hry 1 557 10,92% 

10 
Literatura, instituce se zaměřením na 
dítě 780 5,47% 

  CELKEM 14 258  100,00% 
       Tabulka č. 5: Obory zájmu registrovaného návštěvníka 

 

Celkový součet 14 258 je větší než počet respondentů. Je to dáno tím, že návštěvník 

mohl vyznačit více oborů, o které měl zájem. Ze statistiky vyplývá, že největší zájem 

byl o potřeby pro nejmenší děti. (28) 

 

5.4.1.2 Doprovodný program 

 

Doprovodný program byl letos velmi pestrý, nabízel po celou dobu konání akce 

poradenské centrum pro maminky a bezplatný dětský koutek pro jejich děti, dále 

doprovodný program, vystoupení, soutěže a hry. 

Konala se zde Školkiáda 2011, která spočívala v přehlídce dovedností dětí z mateřských 

škol na téma „Těšíme se na jaro!“. Veletrh tak oslovil mateřské školky, které měly 

v pátek 11. 3. vstup na výstaviště zcela zdarma. 

Pro děti zde byl připraven program v podobě Legrace s Upírem Krejčím a Rodina má 

talent, což byla rodinná pěvecká soutěž s vlastním hudebním doprovodem, dále 

Kouzelnická neděle s karnevalem pro děti a kouzelnickou show. Jelikož se veletrh konal 
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před Velikonocemi, mohly děti navštívit Velikonoční dílny, kde si zkusily barvení 

vajíček a pletení pomlázky.  

Během akce se také konala výstava historických kočárků a doplňků 

 

5.4.1.3  Marketingová komunikace s jednotlivými cílovými skupinami 

návštěvníků 

 

1. Společnosti, obchodníci, dovozci a výrobci z oboru  

� Odborná tištěná media  

� Odborné internetové servery  

� Osobní komunikace 

� Direct marketing   

 

2. Odborná veřejnost 

� Odborná média 

� Direct marketing   

 

3. Široká veřejnost: 

� Zájmové tituly, denní tisk (inzerce, PR) - Máma a já, Rodiče, Maminka, Betynka, 

MF Dnes, 

� Rozhlas - Kiss Hády, Krokodýl, Hey, Petrov, Frekvence 1, Evropa 2, Impuls   

� Outdoor  

� Direct marketing  

� Internet - maminka.cz, ackcr.cz, rodina.cz, mamaaja.cz (28) 
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5.4.2  Marketingový průzkum spokojenosti se službami a nabídkou  

 

Pro kompletní obraz o veletrhu samozřejmě nemohou stačit pouze statistiky a výsledky 

(tvrdá data). Abychom mohli učinit závěry, potřebujeme zpětnou vazbu od 

vystavovatelů, tedy měkká data. Potřebnou zpětnou vazbu jsem zajistila formou 

marketingového průzkumu na vybraném vzorku vystavovatelů a zaměřila jsem se na 

zjištění jejich spokojenosti se službami Veletrhů Brno, a.s. Pro tento účel jsem vytvořila 

dotazník obsahující 11 otázek. Úplné znění dotazníku uvádím v Příloze č. 1. 

Průzkum jsem realizovala osobně v areálu brněnského výstaviště. Vystavovatelům jsem 

předala své dotazníky, které byly anonymní, a po jejich vyplnění jsem je opět sesbírala 

a analyzovala. Na můj dotazník odpovědělo celkem 63 respondentů z celkového počtu 

100 vystavovatelů.  

 

5.4.2.1 Spokojenost s vybranými parametry veletrhu 

 

Spokojenost s vybranými parametry veletrhu jsem měřila použitím definované stupnice 

(Hodnota 1 – velmi spokojen, Hodnota 2 – spokojen, Hodnota 3 – částečně spokojen, 

Hodnota 4 – nespokojen, Neod. – neodpověděl). Vyhodnocení jsem provedla váženým 

průměrem známek ze všech ocenění dané otázky. Touto metodou jsem vyhodnotila 8 

otázek, zbylé 3 otázky jsem zapracovala do grafů.  

 

FAKTORY, HLEDISKA V 

% 
1 2 3 4 NEOD PRŮMĚR 2011 

Komunikace s organizátorem 11 23 14 10 5 2,20 

Koncepce veletrhu 5 14 31 9 4 2,57 

Počet vystavovatelů 10 17 18 14 4 2,44 

Propagace veletrhu 13 14 18 12 6 2,26 

Kvalita poskytovaných služeb 8 29 19 7 0 2,39 

Organizační zajištění veletrhu 9 20 23 10 1 2,52 

Zájem návštěvníků 13 15 22 10 3 2,36 

Návštěvnický komfort areálu 7 38 15 3 0 2,22 

Tabulka č. 6: Spokojenost vystavovatelů 
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Jak je z výsledků patrné, většinou se průměr uvedených hodnocení pohybuje mezi 

vyjádřením spokojenosti a částečné spokojenosti. Nejlépe hodnocenou oblastí se podle 

mého průzkumu stala komunikace s organizátorem. Což jen nasvědčuje tomu, že část 

komunikačního mixu 5P, tedy people, je nejdůležitějším kapitálem společnosti. Proto se 

snaží své zaměstnance neustále školit, zlepšovat, což nese tedy své ovoce.  

Nejhůře hodnocenou oblastí byla koncepce veletrhu, a to i navzdory tomu, že byl letos 

veletrh přesunut do pavilonu V, kde byla větší možnost variace stánků a rozšířil se také 

prostor pro pohyb. Znamená to, že problém s koncepcí vnímali vystavovatelé jinde. 

Návrhy na změnu koncepce navazují na tuto analýzu a jsou součástí návrhové části 

práce.    

 

5.4.2.2 Účast na veletrhu  

 

Účast na veletrhu PRODÍT Ě 2011

6%

21%

27%

46%

poprvé 1-3x vícekrát pravidelně
    

Graf č. 1: Účast na veletrhu PRODÍTĚ 

 

V grafu jsou zaznamenány výsledky otázky „Účast na veletrhu“. Zajímalo mě, zda se 

veletrh opírá o tradiční vystavovatele nebo je naopak příležitostí pro nové firmy. 

Bohužel 6% nově příchozích vystavovatelů je poměrně malé číslo. Do budoucna bude 

potřeba zvýšit procento nových firem na minimálně 15-30 %. 46 % vystavuje 
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pravidelně, dalších celkem 48% vystavují již poněkolikáté. Můžeme konstatovat, že 

veletrh se opírá o tradiční vystavovatele, což do budoucna představuje určité riziko.  

 

5.4.2.3 Hlavní cíle účasti na veletrhu  

 

Proč se vlastně na veletrhu firmy prezentují? Jaké jsou jejich hlavní cíle účasti na 

veletrhu? Tato otázka je klíčová pro celý marketing veletrhů.  

 

Hlavní cíle ú časti veletrhu PRODÍT Ě 2011

43%

33%

13%

8% 3%

navázání obchodních kontaktů obecná prezentace firmy

seznámení s našimi novinkami je to pro firmu prestižní záležitost

navázání odborných kontaktů

Graf č. 2: Hlavní cíle účasti na veletrhu PRODÍTĚ 2011 

 

Z grafu lze vyčíst, že podle vyjádření vystavovatelů hlavní cíle přesunují od prezentace 

značky k obchodním aktivitám. Podle vyjádření Ing. Jaroslava Bílka, ještě v nedávné 

minulosti představovala prezentace firmy hlavní cíl pro 60 % vystavovatelů. Převážně 

obchodní cíl preferovalo 40% vystavovatelů. Dnes je tomu ale naopak. Obchodní cíl 

představuje kolem 60% ze všech cílů firmy, prezentující se na veletrhu. Průzkum 

potvrdil, že obchodní zájmy preferuje ca 59 % vystavovatelů a prezentace firmy je 

hlavní cíl pro 41%vystavovatelů. Výsledky potvrzují výše uvedené tvrzení. 
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5.4.2.4 Hlavní formy propagace účasti vystavovatelů 

 

Jedna z důležitých oblastí je propagace účasti vystavovatelů na veletrhu. Organizátor 

zajistí komunikaci veletrhu, ale vystavovatel může komunikovat svoji účast na veletrhu 

a tím výrazně zvýšit efektivitu. Zeptala jsem se, jakou formu propagace své účasti na 

veletrhu vystavovatelé zvolili.  

 

Formy propagace veletrhu PRODÍT Ě 2011

37%

5%

2%

40%

11% 5%

adresné pozvánky pro odbornou veřejnost

inzerce v denním tisku

inzerce v odborném tisku

internet

reklama v rádiu, televizi

žádné
   

Graf č. 3: Formy propagace 

 

Jak se dalo předpokládat, internetová komunikace převýšila všechny ostatní formy 

propagace s podílem 40%. Pro komunikaci s odbornou veřejností vystavovatelé 

nejčastěji volili nástroje direct marketingu ve formě adresných pozvánek. Podíl direct 

marketingu je 37%. Pro širokou veřejnost vystavovatelé využili inzerce ve 

specializovaném tisku, což určitě oslovilo velký počet rodin s malými dětmi, jelikož 

časopisů, věnovaným právě jim, je v dnešní době na novinových stáncích nepřeberné 

množství. Tímto způsobem oslovili přímo svoji cílovou skupinu. Komunikaci doplnila 

reklama v denním tisku, rádiu a televizi.  
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5.5  Závěry analýzy veletrhu PRODÍTĚ 2011 

 

Veletrh je zaměřen na produkty pro děti od narození do ca 7 let. Potenciál představuje 

rozšíření prezentace o produkty pro maminky, programy pro vyžití dětí a zdravou 

výživu.  

Ze statistických údajů je patrné, že veletrh reprezentuje širokou nabídku produktů a 

služeb, zejména pro nejmenší děti. Veletrh se prezentuje označením „Mezinárodní 

veletrh“, což je z mého pohledu mírně nadsazené tvrzení. Statistické údaje naopak 

dokazují, že se jedná o výrazně regionální veletrh.  

Doprovodný program je tahákem pro cílovou skupinu návštěvníků a tvoří významný 

prvek celého veletrhu.  

Analýza komunikace organizátora ukázala jisté rezervy v zaměření na internetové 

nástroje. Výrazně zde chybí využití sociálních sítí, které považuji pro tento typ veletrhu 

jako velmi vhodné.    

Marketingový průzkum ukázal, že i v dnešní nelehké době, jsou vystavovatelé 

s veletrhem spokojeni. Veletrh se opírá o stálé vystavovatele, potenciál vidím zejména 

v oslovení nových vystavovatelů. Možnou cestou je rozšíření tematického zaměření 

veletrhu. Základní zjištění průzkumu ve faktech: 

 

� nových vystavovatelů nepřibývá 

� cílem účasti je mnohem častěji prodej než image 

� zájem návštěvníků o veletrh je vysoký 

� koncepce veletrhu představuje největší příležitost ke změnám. 

�  

Z průzkumu vyplývá, že koncepce veletrhu je nejhůře hodnocenou oblastí. Proto jsem 

se rozhodla navrhnout změny a úpravy koncepce s cílem zvýšit spokojenost 

vystavovatelů a tím také hodnotu veletrhu.  
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5.6   Návrhy na změny v koncepci veletrhu PRODÍTĚ pro další 

ročníky   

 

Veletrh PRODÍTĚ může stavět na dobrých základech, tradici i vysokém podílu stálých 

vystavovatelů. Úprava koncepce ovšem může přinést další rozvoj tématu i veletrhu.  

 

5.6.1  Návrh na úpravu obecné koncepce veletrhu 

 

Společnosti Veletrhy Brno, a.s. bych doporučila pokračovat v letošním formátu 

fungování veletrhu v pavilonu V, případné rozšíření do G1. Do podtitulu akce bych 

zvolila raději spojení „PRODEJNÍ VELETRH“ namísto „MEZINÁRODNÍ 

VELETRH“. Touto změnou podpoříme zájem návštěvníků nakoupit a rostoucí zájem 

vystavovatelů na veletrhu uzavírat konkrétní obchody.   

 

Dále se zaměřit se na témata s potenciálem rozvoje u kojeneckého sortimentu: 

� móda pro děti a maminky  

� zdravá výživa  

� kosmetika  

� cestovní ruch – subjekty orientující se na pobyty rodin s dětmi, 

především na relaxační a ozdravné pobyty.  

 

V koncepci doporučuji připravit speciální nabídku spolupráce vystavovatelů na 

mediální kampani veletrhu. Motivovat je k tomu, aby propagovali „svůj“ veletrh (např. 

příprava banneru výstavy k umístění na web vystavovatelů). Vycházím přitom 

z průzkumu, kde vystavovatelé jednoznačně potvrdili vlastní komunikační kampaně, 

související s účastí na veletrhu.   

 

5.6.2  Návrh na úpravu koncepce doprovodného programu 

 

Doprovodný program veletrhu je kvalitní, přesto bych navrhla jeho doplnění.   

Do doprovodného programu bych zařadila charitativní akce. Jelikož se veletrh věnuje 

dětem, nabízí se zde možnost spolupráce s UNICEF a nebo s projektem „Pošli hračku 
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do Afriky“, což je sbírka na budovaný dětský domov v Keni. Garant akce je Nadační 

fond One More Day for Children (www.omdc.cz). Konkrétní podoba může být 

uskutečněna formou sbírky použitých nebo již nepotřebných hraček od návštěvníků 

veletrhu PRODÍTĚ a příspěvků na náklady jejich přepravy do Keni v podobě 

dobrovolného příspěvku na „letenku“ pro darovanou hračku ve výši např. 100,- Kč. 

Charitativní akce veletrhu přinese větší objem PR a přiláká další návštěvníky.  

Do doprovodného programu doporučuji více zapojit také vystavovatele, kteří takto 

mohou získat další možnost komunikace značky a produktu (sponzoring atrakcí, 

organizace soutěží o produkty společnosti apod.).  

 

5.6.3  Návrh na zlepšení marketingové komunikace 

 

V rámci analýzy veletrhu vyplynulo, že veletrh ve své marketingové komunikaci 

opomíjí sociální sítě. Sociální sítě přitom přestavují fenomén současné internetové 

komunikace. Ve SWOT analýze jsem je uvedla do příležitostí a mým doporučením je 

připravit kampaň na sociálních sítích.  

 

5.6.3.1  Zapojení sociálních sítí do komunikační strategie  

 

Sociální sítě přináší možnost investice, která v tomto případě bude velice levná. Ve 

svém návrhu přestavím možnost kampaně na nejpopulárnějších sítích, Facebooku a 

Twitteru .  

 

5.6.3.2  Základní charakteristiky navržené kampaně 

 

Sociální sítě oslovily zhruba 1 600 000 českých uživatelů, rozsah oslovení je značně 

široký. Vždy je však potřeba kampaň pečlivě zacílit tak, aby komunikované sdělení 

bylo zaměřeno pouze na vybrané cílové skupiny. V případě komunitní komunikace 

nejde jen o oslovení, sdělení musí především zaujmout. Jedině pak se sdělení může šířit 

v rámci cílových skupin a představovat potenciál dalších návštěvníků veletrhu.  
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Český Twitter má cca 10 000 českých účtů. Twitter doporučuji využít z důvodu jeho 

jednoduchosti a vhodné cílové skupině. Díky možnostem cílení reklamy na přesně 

specifikované cílové skupiny je tato reklama velice efektivní. Twitter nabízí možnost 

rychle publikovat krátké zprávy a sdílet odkazy na zajímavé stránky či služby. Nový 

profil může mít adresu www.twitter.com/prodite.  

 

Na sociální síti Twitter se zaměříme především na službu Promoted Tweed. Služba je 

velice jednoduchá k používání. Společnosti, které již na Twitteru aktivně působí a 

Veletrhy Brno nebudou výjimkou, budou moci ze svých zpráv vybrat takové, které se 

budou zobrazovat uživatelům na prvním místě vyhledávání a v budoucnosti i v rámci 

hlavní stránky, a to i tehdy, pokud uživatel danou společnost nesleduje, což umožní 

kontakt s potenciálním klientem. Vhodným obsahem mohou být informace o 

veletržních akcích a pozvánky na veletrh apod.  

 

Facebook bude sloužit k rychlé prezentaci nových referencí, aktualit či článků, které se 

váží ke konkrétnímu veletrhu. Profil budeme moci v budoucnu nalézt na adrese 

www.facebook.com/prodite. Díky Facebooku bude společnost mít možnost zacílit  

Facebookový profil na určitou skupinu uživatelů a získání cenných dat o uživatelích, 

kteří profil navštíví. 

 

Dnes je jednoduše doba, kdy lidé nehledají informace, ale informace hledají je! 

 

5.6.3.3  Vybrané služby pro Facebook a Twitter marketing 

 

� kampaně pro Facebook a Twitter marketing 

� vytvoření stránky (diskuze, anketa, záložky) 

� unikátní URL adresa 

� tvorba aplikací 

� správa stránek 

� fanoušci  

� menu, vedoucí na web veletrhu PRODÍTĚ 
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5.6.3.4  Finanční rozpočet pro Facebook a Twitter marketing 

 

Pro tvorbu profilu na sociální síti jsem vybrala firmu Seo-copywriting, která společnosti 

Veletrhy Brno, a.s. zpracuje finanční propočet a následně uvede celou kampaň na 

stránkách sítí do provozu. Rozpočet je uveden v tabulce níže.  

 

Kampaň pro Facebook marketing 1 500,-Kč 

Vytvoření Facebook stránky 3 000,-Kč 

Unikátní URL adresa 1 000,-Kč 

Tvorba aplikací dohodou 

Správa stránek od 1 000,-Kč/měsíc 

Fanoušci individuáln ě 

Menu vedoucí na Váš web 1 000,-Kč 

Ostatní služby dohodou 

                Tabulka č. 7: Rozpočet sociální sítě 

 

Z tabulky finančního rozpočtu lze snadno vyčíst, že tato akce je velice levnou 

záležitostí. Celkové uvedení do provozu jedné sociální sítě externí firmou bude stát od 

6000,- Kč. Měsíční náklady pak budou od 1000,- Kč měsíčně. 

 

Možný rozsah oslovení v poměru s finanční investicí zajistí veletrhu vysokou efektivitu 

navržené komunikace a věřím, že i významné rozšíření návštěvnosti veletrhu.   
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala marketingovým řízením ve společnosti, která 

se zaměřuje na služby. V mém případě Veletrhy Brno, a.s. Marketingové řízení jsem 

analyzovala zejména na konkrétním produktu, tedy vybraném veletrhu. Doporučení 

jsem formulovala v konkrétních opatřeních pro další rozvoj vybraného veletrhu.  

 

Všechny poznatky, získané souborem analýz, jsem se pokusila promítnout do návrhu 

možných změn nové koncepce veletrhu PRODÍTĚ.  

Jsem přesvědčená o tom, že je důležité jít s dobou a dnešní dobu výrazně ovlivňují 

sociální sítě. Považuji za velmi přínosné využít ve svůj prospěch potenciál sociálních 

sítí za nízkých finančních nákladů. Dalším důvodem jejich zapojení je i přilákání 

mladých návštěvníků na veletrhy. Zájem mladých generací o veletrhy je dle mého 

názoru stále nižší.  

 

Přínosy této práce jsou podle mého názoru dva. První je fakt, že jsem si při psaní práce 

prohloubila a zopakovala znalosti marketingových disciplín. Měla jsem možnost sdílet a 

diskutovat svůj názor s největšími odborníky u nás. Druhý přínos představují konkrétní 

doporučení pro firmu, která mohou být zohledněna při přípravě dalšího ročníku veletrhu 

a přispět k dalšímu rozvoji marketingových aktivit společnosti.  

 

Jak bylo řečeno v úvodu, snahou dnešních marketingových odborníků je zařadit 

marketing jako nejzákladnější filosofii firmy. Po zpracování této absolventské práce 

zjišťuji, že tomu opravdu tak je. Marketing je filosofie kreativních lidí, kteří jsou 

přesvědčeni, že jeho správným a kreativním využitím lze firmu neustále rozvíjet a 

budovat její image. 
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Příloha č. 1: Dotazník vystavovatelům 

 

1) Zúčastňujete se veletrhu PRODÍTĚ letos poprvé? 

� ano 

�1-3 x 

� vícekrát 

� pravidelně 

 

2) Ohodnoťte prosím komunikaci s organizátorem: 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

 

3) Jste spokojen/a s koncepcí veletrhu? 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

 

4) Jste spokojen/a s počtem vystavovatelů? 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

 

5) Jste spokojen/a s propagací veletrhu? S reklamní kampaní PRODÍTĚ 2011? 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

6) Jaké formy propagace jste zvolil/a? 



 

  

� adresné pozvánky pro odbornou veřejnost 

� inzerce v odborném tisku 

� inzerce v denním tisku 

� reklama v rádiu, televizi 

� internet 

� žádnou  

 

7) Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb? 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

 

8) Jste spokojen/a s organizačním zajištěním veletrhu? 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

 

9) Vaše hlavní cíle účasti na veletrhu? 

� navázání obchodních kontaktů 

� obecná prezentace firmy 

� seznámení s našimi novinkami 

� je to pro firmu prestižní záležitost, nemůže zde nebýt 

�navázání odborných kontaktů 

 

10) Jste spokojen/a se zájmem návštěvníků? 

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

11) Jste spokojen/a s návštěvnickým komfortem areálu? 



 

  

� velmi spokojen/a 

� spokojen/a 

� částečně spokojen/a 

� nespokojen/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


