
 



 

 



 

 



 

 

ANOTACE: 

 
Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav komunikace se zákazníky 
podniku a navrhnout jeho komunikační kampaň pro další roky. Diplomová práce je 
rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o významu 
marketingové komunikace, o metodách analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku, 
popisuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu a řeší metody stanovení rozpočtu na 
komunikační kampaň. V praktické části je popsán zkoumaný podnik, analýza 
současného stavu komunikačního mixu podniku, výzkum mezi jeho zákazníky 
zaměřený na spokojenost zákazníků se stávajícími službami podniku a návrh nové 
komunikační kampaně.   
 
 
ANNOTATION: 
 
The goal of the thesis is an evaluation of a present communication with customers 
concrete company and proposal of the new communication campaign for the next years. 
The thesis is separated on a theoretical and practical part. The theoretical part concerns 
importance of a marketing communication, analysis methods of internal and external 
background, description of particular tools of a communication mix and it solves budget 
determination for communication campaign. In the practical part is described the 
selected company, its current situation analysis of communication mix, customer 
satisfaction research which is focused on current services and new communication 
campaign proposal.  
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ÚVOD 
 

Oblast komunikace se zákazníky je jedna z nejdůležitějších oblastí, kterou dnešní firmy 

musí řešit. Tato oblast v dnešní době získává na významu a zaznamenává hlavně změnu 

orientace. Nyní se soustřeďuje více na uspokojování potřeb zákazníka a současně i 

tvorbu zisku. Bez jejího přesného naplánování a optimalizace by se dnešní firmy 

neobešly.  Proto firmy musí správně rozhodnout různé otázky, které se týkají velikosti 

rozpočtu, druhů nástrojů komunikačního mixu, rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé 

nástroje a výběru správné mediální kampaně, aby na trhu plné konkurence obstály.  

 

Předmětem diplomové práce je návrh komunikační strategie podniku. Proto cílem 

diplomové práce je analýza současného stavu komunikačních aktivit ve vybrané firmě, 

která povede ke zjištění nedostatků v této oblasti a také k vhodnému návrhu 

komunikační kampaně. Díky vhodnému využití teoretických poznatků a jejich vhodné 

aplikaci, přispěje tato práce k lepšímu využití jednotlivých nástrojů komunikačního 

mixu a také ke snížení nákladů s tím spojených. Také dojde ke zlepšení konkurenčního 

postavení vybraného podniku. 

 

V teoretické části dojde na úvod k vymezení pojmu marketing, kde budou zmíněny 

různé názory autorů. Takto podrobné sestavení komunikačního mixu se neobejde                  

bez znalosti vnějšího a vnitřního prostředí, ve kterém podnik působí. Proto druhá 

kapitola bude věnována metodám, které analyzují tato prostředí. Teoretická část se bude 

převážně věnovat oblasti marketingové komunikace, proto budou popsány jednotlivé 

nástroje komunikačního mixu. V poslední části budou představeny metody sběru 

informací, které budou hlavně zaměřeny na elektronické dotazování. 

 

V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části vhodným způsobem. 

Předmětem zkoumání bude firma TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o., která 

se zabývá obchodní činností. Pro naplnění cíle bude nutné vyjít z analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí a z rozboru nástrojů komunikačního mixu současného stavu firmy. 

Také bude proveden vlastní výzkum mezi současnými zákazníky firmy, jehož cílem 

bude analyzovat názor zákazníků na komunikaci firmy a zjištění jejich další potřeby. 
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Díky tomu pak dojde k pozdějšímu zjištění nedostatků v oblasti komunikačního mixu a 

předložení návrhů a doporučení, které povedou k jejich odstranění. 

 

Metodický postup, který bude použit v práci, je následující. V teoretické části bude 

použita analýza dosavadních poznatků v oblasti nástrojů marketingové komunikace. 

V rámci praktické části budou provedeny vnitřní a vnější analýzy podniku a rozbor dat 

z vnitropodnikového systému firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. Také 

bude použita metoda sběru dat – elektronické dotazovaní a jako nástroj dotazník. 
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Teoretická část 
 

1 MARKETING 

 

Definice marketingu se dnes v pojetí různých autorů liší, proto nabízím názory více autorů: 

„Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů                 

pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky 

takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.“ 

Tuto oficiální definici přijala Americká marketingová asociace. (AMA, 2004) 

 

Podle Kotlera: „Marketing je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a 

distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a 

organizací“. (Kotler, 2001, s. 6) 

 

„Marketing je funkcí firmy, která identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky, 

definuje, měří jejich velikost, určuje, kterým cílovým trhům může organizace sloužit, 

rozhoduje o patřičných výrobcích, službách a programech, které mají sloužit těmto 

trhům, a využívá každého v organizaci k tomu, aby myslel na zákazníka a sloužil mu“ 

z knihy Jak se dělá marketing od A. Glogara. (Glogar, 1999, s. 12)  

 

Při určení nejlepšího způsobu, jak prezentovat zboží nebo službu spotřebitelům, musí lidí 

zodpovídající za marketing učinit mnoho rozhodnutí, takže potřebují mnoho nástrojů. 

Souhrn marketingových strategických nástrojů se nazývá marketingový mix 4P a skládá se 

z nástrojů, používaných k dosažení žádoucí odezvy u sady předem definovaných 

spotřebitelů.  Mezi tyto nástroje patří samotný produkt, cena produktu, propagační činnosti 

a místo, kde je produkt k dispozici. 
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Obrázek č. 1: Marketingový mix 

 
Pramen: Solomon a kol., 2006. s. 19 

 

I když mluvíme o čtyřech P jako o oddělných částech firemní marketingové strategie,      

ve skutečnosti jsou produkt, cena, propagace a místo na sobě vzájemně zcela závislé. 

Rozhodnutí týkající se kteréhokoli z těchto čtyř prvků zároveň ovlivňuje i je ovlivňováno 

rozhodnutími v otázce prvků ostatních. (Solomon a kol., 2006, s. 18) 

 

Tabulka č. 1: Nástroje marketingového mixu 

Výrobek Cena Místo, Distribuce Komunikace, Podpora 
Přínos 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   Umístění Prodejní místa 
Balení     Výstava a veletrhy 
Služby     Osobní prodej 
Záruka     Interaktivní marketing 

 
Pramen: Pelsmacker a kol., 2006. s. 24; upraveno 
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1.1 ANALÝZY PODNIKU A PROSTŘEDÍ 

 

1.1.1 Pest analýza  

 

Proces shromažďování informací o podmínkách a vnějších vlivech je výchozím bodem 

každého strategického rozhodování. Při této analýze je pozornost věnována socio – 

demografickému, kulturnímu, ekonomickému a technologickému prostředí. Cílem není 

pouze získat přehled o současném stavu, ale i kvalifikovanou předpověď budoucích 

změn. Jejím cílem je určení postavení firmy v měnícím se prostředí a je základem      

pro určení vhodných strategií a tvorbu strategického plánu.  

 

Tato metoda vychází z popisu skutečností důležitých pro vývoj externího prostředí, 

přičemž je zvažováno, jakým způsobem se mění uvedené faktory v čase. Současně se 

snaží odhadnout vliv těchto změn na úroveň jejich důležitosti pro další aktivity 

podnikatelského subjektu. 

 

Příklady složek jednotlivých faktorů: 

• Politické-právní faktory – antimonopolní postavení, zákony na ochranu 

životního prostředí, politiku zdanění firem, sociální politiku 

• Ekonomické faktory – trendy vývoje HDP, úrokové sazby, ekonomické cykly, 

míru inflace, muru zaměstnanosti aj. 

• Sociálně-kulturní faktory – demografický vývoj, rozdělování důchodů, 

mobilita obyvatelstva, životní styl, míru vzdělanosti, rozdíly v kulturních 

dimenzích obyvatel země atd. 

• Technologické faktory – trendy ve vývoji a výzkumu v příslušné oblasti 

podnikání rychlost technologických změn, míru zastarávání technologií atd.  
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Management firmy by se měl zaměřit na detailnější zmapování jak obecných 

ekonomických, kulturních a jiných charakteristik příslušné země, ve které vidí své 

příležitosti, tak i charakteristik příslušné části trhu, na který chce vstoupit (velikost, míra 

růstu, ziskový potenciál, konkurence na tomto trhu aj). 

 

1.1.2 Swot analýza 

 

Tato metoda je jednoduchým nástrojem, jak odhalit silné (Strenghts) a slabé 

(Weaknesses) stránky podniku na straně jejich vnitřních zdrojů a jak identifikovat 

příležitosti (Opportunities), popřípadě hrozby (Threats) plynoucí z vnějšího prostředí. 

Pro potřebu objektivního posouzení situace firmy je nutné analyzovat její současné 

postavení, její kapacity a schopnosti.  

 

V rámci analýzy zdrojů firmy můžeme zjišťovat stav fyzických zdrojů, technologie, 

budovy, distribuce aj. Zde se zaměříme na jejich stáří, plnění funkce atd.  Velmi 

důležitou roli mezi zdroji firmy hraje lidský potenciál, jako struktura pracovníků, jejich 

profesní a jiné kompetence. Obsahem analýzy musí být i finanční zdroje.  

 

Tímto jednoduchým způsobem si může firma vytipovat oblasti, ve kterých má určitou 

šanci získat konkurenční výhody. Evropské podnikatelské prostředí je však velmi 

proměnlivé a dynamicky se mění. Proto musí podnikatelské subjekty zvažovat                

i předpokládané aktivity a reakce konkurence. (Světlík, 2003) 
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2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

 

Podpora neboli marketingová komunikace je čtvrtým a nejviditelnějším nástrojem 

marketingového mixu. V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale 

také ho náležitě představit svým zákazníkům. Staví se na neustálé komunikaci se 

zákazníkem. Reklama je často používána za synonymum marketingové komunikace 

zejména proto, že je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu.  

 

Existuje však celá řada komunikačních nástrojů, z nichž každý má své typické znaky, 

silné a slabě stránky. Jsou to nástroje: 

• reklama, 

• podpora prodeje, 

• sponzorování,  

• public relations, 

• komunikace v prodejním nebo nákupním místě, 

• výstavy a veletrhy, 

• osobní prodej, 

• interaktivní marketing – osobní prodej a masová komunikace. (Pelsmacker a 

kol., 2006, s. 26) 

 

V každém případě marketingová komunikace by měla být něčím víc než jen využitím 

některého z nástrojů, který je výše uveden. Přitom bohužel naši podnikatelé jsou zvyklí 

neúměrně přeceňovat úlohu reklamy a naopak ani neznají, natož aby docenili a 

využívali často mnohem efektivnější postupy, jaké nabízí třeba public relations a další 

nástroje marketingové komunikace, které se dokážou zcela obejít bez sdělovacích 

prostředků a mediálních agentur.  

Proto bychom si měli uvědomit, že marketingová komunikace zahrnuje v širokém 

smyslu slova vlastně veškeré marketingové činnosti. „Marketingová komunikace je 

potom v tomto širokém pojetí systematickým využíváním principů, prvků a postupů 

marketingu při prohlubování a upevňování vztahů mezi producenty, distributory a 

zejména jejich příjemci (zákazníky).“ Cílem těchto aktivit je nejen lepší vzájemná 
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informovanost, ale především dosažení vyšší spokojenosti na straně zákazníků, a tím     

i vytvoření jejich trvalejších a dlouhodobějších vztahů s producenty a distributory. 

 

Marketingová komunikace potom obsahuje již výše zmíněná 3P:  

• Principy, které přestavují orientaci na zákazníka, poznání jejich přání názorů, 

spokojenosti, či nespokojenosti, pokud možno ještě dříve než začneme 

připravovat a nabízet náš produkt.  

• Prvky, které rozumíme jako základní složky marketingového mixu – tedy 

produkt, cenu, distribuci, propagaci a případně služby, obal a další. 

• Postupy, jakou jsou konkrétní činnosti marketingového stanovení ceny, 

uplatňování podpory prodeje, vytváření distribučních řetězů atd.  

 

Za nejdůležitější princip marketingové komunikace lze považovat aktivní přístup 

k zákazníkovi. Nečekáme na zákazníka, až sám za námi přijde, ale naopak se zajímáme 

o jeho problémy, s čím je nespokojen. S touto znalostí zákazníka připravujeme svoji 

nabídku, kterou jej sami oslovujeme a kterou mu představujeme. (Foret, 2003, s. 15) 
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2.1 ROZPOČET  

 

Rozpočet komunikačního mixu je mezi prvními oblastmi, jejichž důležitost se 

podceňuje. Úroveň tohoto rozpočtu je však jednou z významných determinant 

efektivnosti komunikačního mixu a tím i obratu a zisku. Mnoho výzkumných a 

univerzitních pracovníků, ale i praktiků připouští, že je velmi obtížné posoudit vhodnost 

rozpočtu pro určitou komunikační kampaň. Spočítat návratnost investic a vyřešit 

problém alokace a rozdělení zdrojů mezi různé formy podpory je totiž velmi obtížné.  

 

2.1.1 Metody tvorby komunikačního rozpočtu 

 

Marginální analýza 

Princip je velmi jednoduchý: investovat do té doby, pokud přírůstek investic přináší 

vyšší návratnost. Zisk se kalkuluje jako rozdíl mezi hrubým výnosem a výdaji 

komunikace. Je zřejmé, že obrat a hrubé výnosy se budou zvyšovat spolu s většími 

komunikačními aktivitami, ale od určitého bodu podvedou k nižšímu zisku a i ke ztrátě.  

 

Netečnost a libovolná alokace 

U metody netečnosti se nejedná o nic jiného než mít konstantní rozpočet, bez ohledu   

na trh, akce konkurentů a možnosti na straně zákazníků. 

 

 Libovolná alokace je jedna z velmi jednoduchých a ne příliš vhodných metod. Tedy 

cokoliv ředitel nebo manažer rozhodne, to se také stane.  

 

Co si můžeme dovolit 

V tomto případě jsou investice do komunikace jen tím, co zbude po zpracování 

rozpočtů na lidské zdroje, výrobu a finanční operace. Marketingová komunikace je 

chápána jako špatný náklad než jako investice. Daný prostup nikdy nevede 

k optimálnímu rozpočtu, naopak pouze ke ztrátě mnoha příležitostí. 

 



19 

 

Procento z obratu 

V tomto případě je rozpočet definován jako procento plánovaného obratu v budoucím 

roce. Tento postup je jednoduchý. Přestože se metoda uplatňuje často, vykazuje závažné 

nedostatky. Procento ve vztahu k obratu může vést k přeinvestování trhů a tím pádem 

ke zbytečnému vynaložení zdrojů, následkem čeho pak například v rozpočtu nebude 

dost prostředků v momentě, kdy budou potřeba. 

 

Podle konkurentů, parita 

Tento přístup znamená, že firma sleduje investice do komunikace u konkurence a potom 

jejich rozpočet v podstatě kopíruje. Logika metody spočívá v názoru, že kolektivní 

chování trhu příliš nezkreslí optimum rozpočtu. Výhoda metody spočívá v tom, že trh 

nebude destabilizován přeinvestováním nebo extremně nízkými rozpočty.  

 

Metoda parity je také založena na údajích z minulosti a nikoli na plánu konkurenta 

pro budoucí období. A víra, že konkurent bude provádět každý rok komunikační 

aktivity ve stejném rozsahu, není tím nejlepším analytickým způsobem. 

 

Metoda cíl a úkol 

Tato metoda je jednou z technicky nejobtížnějších k použití. Od ostatních metod se 

odlišuje tím, že jejím prvním krokem je stanovení cílů komunikace a na základě toho se 

vytvoří rozpočet. Vyžaduje více strategického plánování a investičních analýz. 

(Pelsmacker a kol., 2006, s. 186 - 190) 
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2.2 NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU 

 

2.2.1 Reklama 

 

Reklama může být definována jako „placená neosobní komunikace firem, neziskových 

organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním 

sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické části 

veřejnosti, prostřednictvím různých médií (televize, rozhlas, noviny, časopisy, 

billboardy) Reklama je dobrým nástrojem marketingové komunikace k informování a 

přesvědčování lidí, bez ohledu na to, zda se podporuje produkt, služba nebo nápad. 

 

Druhy reklamy 

 

Tabulka č. 2: Druhy reklamy  

Vysilatel 

 Výrobce 

 Skupina 

 Obchodník 

 Družstvo 

 Nápad 

Sdělení 

 Informativní 

 Transformační 

 Institucionální 

 Selektivní nebo obecně použivatelné 

 Tematické nebo zaměřené na aktivity 

Příjemce 

 Zákazník 

 Mezipodnikové prostředí (B-to-B)  

Média 

 Audiovizuální 

 Tisk 

 Nákupní místa 

 Přímá  

 

Pramen: Pelsmacker a kol., 2006. s. 221;  upraveno  
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Tvorba kampaně 

 

Obrázek č. 2: Stádia tvorby kampaně – tvorba kampaně obsahuje několik na sebe 

navazujících kroků: 

 

Pramen: Pelsmacker a kol., 2006. s. 205  

 

Marketingová strategie 

 Výchozím bodem je marketingová strategie. V této souvislosti jsou důležité tři 

aspekty:  

• cílová skupina (s kým chceme komunikovat), 

• cíle (proč chceme komunikovat a čeho chceme dosáhnout), 

• strategie sdělení (co chceme sdělit). 
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Kreativní strategie 

Potom následuje přeměna strategie do kreativní strategie, která je nejdůležitějším 

krokem. Před přípravou kreativní strategie musí reklamní agentura a zadavatel 

absolvovat společný kreativní brief.  

 

Obrázek č. 3: Informace pro kreativní proces 

 

Pramen: Pelsmacker a kol., 2006. s. 243   

 

 

Kreativní brief nebo dokumentace vytvářejí startovní čáru pro reklamní agenturu. 

Prvním krokem v kreativní strategii je kreativní nápad. Avšak záleží, o který druh 

reklamy se jedná, protože občas bychom si měli položit otázku, jak moc kreativní musí 

být zrovna tenhle inzerát. 

 

Mediální strategie 

 Pak musíme zpracovat mediální strategii. V tomto procesu se budou hodnotit různé 

nápady podle stanovených cílů na kreativních briefech a vítězný nápad bude realizován.  
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Mediální cíle 

 

Obrázek č. 4: Mediální cíle 

 

Pramen: Pelsmacker a kol., 2006. s. 212   

 

Musíme hodnotit: 

1. Která média 

Existuje rozdíl mezi médii a nosiči. Média jsou kanály, kterými je rozšiřování sděleno 

(noviny, časopisy apod.), nosiče jsou určité programy, konkrétní časopisy (např.: 

olympijské hry, časopis Cosmopolitan apod.). Úkolem nákupčích je posoudit, zda je či 

není jejich cílová skupina v publiku daného média dostatečně zastoupena. Plánování 

média obnáší více než pouhý výběr nosiče, který slibuje nejlepší výsledek. Různá média 

a různé nosič je nutno zvažovat ve vzájemných souvislostech.   

 

Agentura OMD zveřejnila prognózu výdajů investic do médií v roce 2008.                    

V aktualizovaných odhadech předpovídá růst oproti roku 2007 o 1,8 % při celkovém 

objemu 25,80 mld. Kč. V příštím roce však proti letošku zpomalí tradiční média.           

Z klasických mediaty-pů na tom bude z pohledu růstu nejlépe televize, u níž se očekává 

zvýšení o 3,5 % ve srovnání s letošním rokem. Růst investic bude pokračovat. Internet 

v roce 2008 se očekává na úrovni 20 %. V podílu jednotlivých médií by se navíc měl 

internet dostat před venkovní reklamu. (OMD, 2007) 
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Tabulka č. 3: Odhady čistých investic do médií v roce 2008 

 

Pramen: OMD, 2007 

 

NOVINY 
    
Výhody: Nevýhody: 
počet lidí, který může být zasaženo omezená selektivnost 
flexibilní médium - lze provést změny   kvalita reprodukce 
čtenáři mají o noviny zájem noviny žijí pouze jeden den  
důvěryhodný zdroj   
příležitost pro regionální působení   
přinášejí velké množství informací 
   

 

 
 
 
 
 

 
 

ČASOPISY 
  
Výhody: Nevýhody: 
zasáhnout široké publikum pomalost - lidé koupí, ale čtou později 

jsou přímo zaměřeny na cílovou skupinu 
méně pružný - nelze změny na poslední 
chvíli 

kvalita reprodukce je vysoká nejsou regionální verze 

mohou přinášet velké množství informací 
velká koncentrace inzerátů - snížení 
účinnosti 

délka života je relativně dlouhá     
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PODOMNÍ REKLAMA (door-to-door) - pravidelně vydávané, bezplatné reklamní 
publikace do schránek 
    
Výhody: Nevýhody: 
geografická flexibilita malá selektivnost 
rychlý a poměrně vysoký dosah kvalita reprodukce bývá pochybná 
možnost značného množství informací lidé jsou tímto způsobem přesyceni 

nízké náklady 
v některých zemích zákaz vkládání 
do schránek 

 
 
TELEVIZE 
    
Výhody: Nevýhody: 

komunikační síla audiovizuálního sdělení 
hlavní brzdící faktor vysoké výrobní 
náklady 

intenzivní převážně emocionální dopad 
obtížnost předání sdělení vybrané cílové 
skupině 

ideální pro komunikaci image život sdělení je extrémně krátký 
kontext vtáhne diváky do určité nálady vysoký počet reklam snižuje účinek sdělení 
zasáhnout jednorázově mnoho lidí častější opakování - více nákladů 
Selektivnost sezónní médium - různá sledovanost 

 

 
  
 
KINO 
    
Výhody: Nevýhody: 
audiovizuální sdělení s velkým vlivem 
na publikum omezený dosah 
účinek mnohem výraznější rychlost a frekvence zasažení je nízká 
diváci více pozornosti než u jiných médií sdělení je krátké 
diváci jsou správně naladěni náklady jsou relativně vysoké 
Selektivnost   

 

 
 
 
ROZHLAS, RÁDIO 
    
Výhody: Nevýhody: 
potencionálně velký dosah krátký život sdělení 
výrobní náklady jsou nízké  často rádio jen jako zvuková kulisa 
je to dynamické médium pozornost je velmi malá 
lidé poslouchají rozličné stanice   
selektivní k určitým skupinám zákazníků    
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VENKOVNÍ REKLAMA (OUTDOOR) představují ji billboardy, inzeráty 
na autobusech 
    
Výhody: Nevýhody: 
velký dosah čas pro oslovení je příliš krátký 

život sdělení je velmi dlouhý 
lidé nemají velký zájem o tento typ 
reklamy 

stejné sdělení je spatřeno mnohokrát 
může sdělovat jen omezený rozsah 
informací 

náklady jsou přijatelné zaměření na cílovou skupinu není možné 
některá působí v celostátním měřítku, jiná 
regionálně 

není další souvislost, jež by přidávala na 
hodnotě 

 

 

MEDIÁLNÍ MIX -  je to alokace reklamních výdajů konkurentů mezi různá média a 

vývojových trendů v této oblasti. 

  

INTERNET – o tomto médiu, se více zmíním v kapitole č. 2.2.6, přímý marketing. 

 

2. Časový harmonogram 

 

Trvale probíhající program – firma vynakládá určité prostředky během trvání celé 

reklamní kampaně. Většina firem má však jistá rozpočtová omezení, a proto tento 

postup může vyústit v příliš nízké, neefektivní výdaje 

Pulsující průběh – je udržována určitá úroveň reklamy během celé kampaně, ale        

ve stanovených obdobích se zvyšuje intenzita 

Nepravidelný průběh – reklama se koncentruje na několik období, nikoli na celou 

dobu trvání kampaně. Může to být vyvoláno rozpočtovými limity. Během některých 

měsíců se reklama nerealizuje, aby bylo možno více investovat během měsíců, kdy je 

předpokládaný vrchol. 
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Frekvence 

 

Tento cíl určuje, průměrně kolikrát bude příjemce v cílové skupině vystaven reklamě 

v určitém časovém období. Doporučuje se násobné (nikoli přehnané) opakování 

reklamy.  

 

Hodnocení efektivnosti reklamy 

 

Hlavním cílem při měření účinnosti reklamy je snažit se u každé kampaně porovnat její 

cenu s jejím přínosem, který firma odhadne na základě měření. Přínosem můžeme 

rozumět např.: podvědomí, znalost, postoj a záměr koupit značku firmy. Takto může 

potom kampaně navzájem porovnávat a rozhodovat se, co funguje nejlépe. 

  

Chce-li měřit, jak dobře si vede zaplacená reklama, musí se rozhodnout, jaké ukazatele 

vlastně bude sledovat. Integrovaná marketingová komunikace nemůže být založena     

na hodnocení jednotlivých médií nebo inzerátů, je třeba hodnotit celý komunikační mix. 

Také je zřejmé, že skutečné efekty reklamní kampaně jsou viditelné až po určité době. 

(Pelsmacker a kol., 2006, s. 203-259) 

 

Zde jsou ukázky některých možných ukazatelů: 

• odpovědi nových zákazníků odkud se o nás dozvěděli, 

• zvýšení prodeje propagovaného výrobku, 

• počet telefonátů na číslo použité pro jedinou kampaň, 

• poskytnutí specifického kódu pro získání slevy. (Vlach, 2009) 
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2.2.2 Podpora prodeje 

  

Podpora prodeje zahrnuje soubor motivačních prostředků, které mají zákazníky přimět 

k tomu, aby nakoupili raději hned než později. Zatímco reklama je dlouhodobý nástroj 

určený k utváření postoje trhu k určité značce, podpora prodeje je krátkodobým 

nástrojem, jehož cílem je vyvolat okamžitou koupi. (Kotler, 2003, s. 89) 

 

Protože komunikační aktivity jsou nejefektivnější v místě a čase, kdy se zákazník 

rozhoduje o nákupu, stávají se komunikační prvky a výhody atraktivním 

přesvědčovacím nástrojem. Manažeři, kteří chtějí vidět okamžité výsledky svých 

komunikačních aktivit, se proto budou spíše zaměřovat na nástroje podpory prodeje než 

na dlouhodobé tematické reklamní kampaně. Také výsledky podpůrných kampaní 

mohou být snáze měřitelné, než je tomu u kampaní reklamních. Důležitým prvkem 

podpory prodeje je zaměření na bezprostřední změnu chování, jež může být ihned 

zaměřena. (Pelsmacker a kol., 2006, s. 359) 

 

Podporu prodeje povzbuzujeme u zákazníků přímými a nepřímými formami. Za přímé 

označujeme takové, kdy okamžitě po splnění určitého úkolu, dosažení požadovaného 

množství nákupu obdrží zákazník odměnu. Je tedy oceněn bezprostředně po splnění 

podmínek. Naopak u nepřímých nástrojů zákazník nejprve sbírá „doklady“ o nákupu 

zboží, což bývají nejčastěji určité speciální známky, razítka na kartu, ale také třeba části 

obalů a teprve při předložení určeného množství těchto dokladů vzniká nárok odměny. 
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K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří: 

1. Vzorky produktu na vyzkoušení (sampling) – zpravila zdarma nebo 

maximálně za symbolickou cenu. Nabídka vzorků je formou roznášky 

do domácností, nebo na prodejně je sice nejúčinnější, ale zároveň 

nejnákladnější formou. 

2. Kupony – spotřebitelům umožňují získat při nákupu určitou úsporu či náhradu. 

Kupon může být součástí inzerátu a při jeho předložení u prodejce lze získat 

například snížení ceny. 

3. Prémie – produkt, který je nabízený zdarma nebo za sníženou cenu jako 

podnět k nákupu určitých výrobků. Může být zabalena uvnitř nebo přibalena 

vně produktu. 

4. Odměny za věrnost – poskytují se v hotovosti nebo jiné formě za pravidelné 

využívání produktů (věrnostní karty). 

5. Soutěže a výherní loterie – možnost spotřebitelů vyhrát hotovost, zboží nebo 

výlet pomocí štěstí nebo vlastním úsilím (sbíráním). Ukazuje se, že zákazníci 

dávají přednost takovým akcím. 

6. Rabaty – jsou to slevy z prodejní ceny, kdy zákazník zaplatí za koupené zboží 

při nákupu nižší cenu nebo obdrží slevu v hotovosti dodatečně po předložení 

dokladu o nákupu 

7. Veletrhy. (Foret, 2003, s. 157) 

 

Vzhledem k širokému spektru nástrojů podpory prodeje potřebují marketingoví 

pracovní dostatek zkušeností, aby věděli, jaký nástroj zvolit. Některé velké podniky 

mají odborníka na podporu prodeje, který může manažerům značek doporučovat 

správný postup. Případně může podnik využít služeb specializované agentury. (Kotler, 

2003, s. 89) 
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2.2.3 Veletrhy 

 

Veletrhy představují nedílnou součást marketingových komunikací a jsou jedním 

z důležitých nástrojů komunikačního mixu. Výstavy a veletrhy jsou zvláště významné 

pro trh průmyslových produktů, protože umožňují kontakt mezi dodavateli, odběrateli a 

jejich obchodními zástupci. Dle výsledků průzkumů institutu EMNID zaujímají 

veletrhy ve schopnosti dosáhnout marketingových úspěchu druhé místo hned za přímým 

prodejem. AUMA na základě šetření uskutečněného v říjnu 2003 u 500 firem 

vystavujících na odborných veletrzích uvádí zlepšení pozice veletrhů v komunikačním 

mixu a potvrzují i důležité místo, které pro vystavovatele veletrhy mají.  

 

Příprava na veletrhy 

 

Management firmy by měl nadefinovat konkrétní a měřitelné cíle účasti na veletrhu, aby 

po účasti mohlo být hodnoceno jejich dosažení a tím efektivnost firmy. 

 

Cíle vystavovatelů 

 

Je to klíčová informace pro zodpovězení otázky, co mají pořadatelé firmám nabídnout. 

Cíle vystavovatelů mohou být velmi různorodé a liší se podle charakteru a oboru firmy, 

ale také podle charakteristiky veletrhu či výstavy buď jako kontrakční, prodejní, či 

pouze prezentační. Přes různorodost cílů se ustálila skupina cílů: 

• posílení image společnosti atraktivní výstavní expozicí, 

• předvedení kompletní nabídky produktů firmy široké skupině zákazníků, 

• kontrola nabídky konkurenčních firem a srovnání produktů atd. 
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Výběr výstavní plochy 

 

Výstavní plocha je důležitým faktorem efektu účasti firmy na veletrhu. Již při zadávání 

přihlášky má možnost pořadatele upozornit, kde by měla ráda svou expozici. 

Umístění výstavní plochy: 

V pavilonu – stánek může být formou umístění například ostrovní (uprostřed plochy), 

rohový (v některém z rohů pavilonu), či řadový (menší stánky seskládáme do řad 

s průchozí uličkou pro návštěvníky), nebo řadový průchozí (řadové dvoustánky, které 

propojují dvě průchozí uličky). Existují „mrtvé zóny“, kterým návštěvníci nevěnují 

pozornost – prostory kolem vchodových dveří, vyvýšené galerie v pavilonech. 

Na volné ploše (v areálu výstaviště mezi pavilony) – o volnou plochu není příliš velký 

zájem, přestože je někdy i o polovinu levnější než v pavilonech. Máme zde volnou ruku 

ohledně výšky a i rozlohy, ale je dobré využívat tyto plochy, když se předpokládá, že 

nebude velké horko nebo zima. Nejlepší místa jsou naproti vchodům nejatraktivnějších 

pavilonů či poděl hlavních cest od vstupních bran do areálu.  

 

Velikost výstavní plochy a technické zázemí pavilonu: 

 

Při objednávání velikosti výstavní plochy není dobré odhadovat. Pokud firma koupí 

velkou plochu, bude to vypadat, že nemá co ukazovat, protože exponáty v ní zaniknou a 

navíc to bude stát více peněz. Pokud koupí malou plochu, riskuje, že si jí návštěvníci 

nevšimnou a nebudete mít prostor dostatečně ukázat produkty. 

Je třeba vědět, zda pavilon, který je určen pro prezentaci firem našeho oboru, má 

klimatizaci či jen vzduchotechniku, je-li zde sociální zařízení, rozvod elektřiny, 

počítačové sítě, telefonní linky a internetu. Důležité je si vybírat výstavní plochu 

s nejlepším zázemím a především být tam, kde je nejsilnější obchodní partner. 
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Podstata dobrého návrhu stánku: 

 

Firma si musí ujasnit, co chce, aby stánek pro ní udělal a teprve potom rozhodnout, jak 

by měl stánek vypadat. Návrh stánku vypovídá hodně o společnosti. Firma může 

vypadat přátelsky, prestižně, vysoce technicky atd.   

 

Musí být stanoveno jasné téma, bývá to mnohem účinnější. Čím častěji se opakuje téma 

na stánku, v reklamě spojené s výstavou nebo katalogu, tím je pravděpodobnější, že si 

lidé firmu zapamatují.  

 

Pozor na psychologické bariéry. Čím je stánek otevřenější, tím více lidí do něho 

vstoupí. Mnohé společnosti používají stejný koberec jako v uličce, takže návštěvníci 

vstupují do jejich stánku nevědomě.  

 

Pohyblivý exponát pravděpodobně přivábí oko a udrží pozornost návštěvníků. Když se 

výrobek nedá předvádět, lze dosáhnout pohybu jiným způsobem: použitím světla, 

audiovizuálních displejů nebo otočných znaků a poutačů.   

 

Také exponáty by měly být na dosah nebo mimo skleněné skříně a bez krytů. 

Návštěvníci se více dozvědí o výrobcích, když je budou moci sami vzít do ruky. 

 

Pokud výrobky firmy jsou rychlejší, tišší, trvanlivější nebo hospodárnější než jiné, které 

jsou k dostání na trhu, měla by dát o tom vědět. Také slovo nové je velice účinným 

slovem.  

 

Hlavně by neměla firma šetřit fotografiemi. Celkový vzhled i image stánku dotváří 

i použitý nábytek. Laciný nábytek vede k lacinému dojmu a kvalitní může naopak 

stánek pozvednout. (Vysekalová, 2005) 
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Výhody: Nevýhody: 
koncentrace cílových skupin (zákazníci, 
média…) přesycení zákazníků informacemi 
osobní kontakt (tváří v tvář) vzniká občas pouze povrchní kontakty 
koncentrace informací o trhu (rychlí 
monitoring) hektické 
prostředí připravené pro komunikaci a 
obchod vysoké náklady 

  
nízká nákupní reakce 
 

Hodnocení efektivnosti veletrhů 

 

Po skončení veletrhu by měla firma zhodnotit efektivitu účasti na veletrhu a to hlavně 

proto, aby se mohla dobře připravit na příští účast. Musí zhodnotit jak ekonomické 

výsledky, tak i mimoekonomické a to především ve vztahu k cílům, které si určila. 

Mohou to být například údaje o prodejích existujícím zákazníkům a novým 

zákazníkům, marketingové informace o konkurenci, hodnocení na základě množství a 

kvality nových kontaktů s budoucími klienty, kvalita návštěvníků na stánku. 

 

Metody hodnocení efektivnosti účastni: 

• sledování množství rozdaného informačního materiálu, 

• sledování počtu návštěvníků stánku a počtu kolemjdoucích, 

• sledování počtu osobních kontaktů, 

• analýza toku návštěvnosti u stánku s využitím videokamery během dne, 

• pozorování chování návštěvníků (kde se zastavují, co pozorují), 

• dotazování návštěvníků stánku, 

• růst prodeje nebo výnosu z prodeje. (Pelsmaceker a kol., 2006, s. 452 - 453) 
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2.2.4 Osobní prodej 

  

Osobní prodej prošel dlouhým vývojem. Od agresivního přístupu vyvolávajícího 

negativní reputaci prodejců, kteří se snažili prodat bez ohledu na potřeby zákazníka, až 

k současné orientaci na budování dlouhodobých vztahů se zákazníkem. 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. Oproti ostatním 

komunikačním nástrojům vyžaduje osobní prodej interakci se zákazníkem.  

 

Typy osobního prodeje 

 

Tabulka č. 4: Typy osobního prodeje 

Typ prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej 

Misionářský prodej 

Business-to-business – prodej mezi podniky 

Profesionální prodej 

Supermarkety, smíšené zboží, lékárny apod. 

Zákazníci našich zákazníků 

Zákazníci 

Podniky a organizace 

Ovlivňovatelé naší cílové skupiny 

Pramen: Pelsmacker a kol., 2006. s. 464; upraveno  

 

Business to business je prodej mezi podniky. Je to průmyslový prodej, který se 

zaměřuje na komponenty, polotovary nebo hotové výrobky a služby pro jiný podnik.  

 

Osobní prodej by se však měl provádět citlivě a ohleduplně. Prodejce by neměl působit 

nátlakově, nýbrž spíše v roli zasvěceného informátora, který prodává atraktivní 

informace, vysvětluje a předvádí mimořádný produkt, případně se zajímá o názor 

zákazníka a velmi mu záleží na jeho reakci. (Foret, 2003, s. 193) 
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Proces osobního prodeje 

 

1. Identifikace a kvalifikace potencionálních zákazníků 

• Profil potencionálního zákazníka – produkty nabízené firmou 

nezajímají všechny zákazníky stejně, proto musí firma přemýšlet, kdo 

by mohl produkt koupit. 

• Sestavení seznamu potencionálních zákazníků 

• Kvalifikace potencionálních zákazníků – kvalifikovaným 

potencionálním zákazníkem je ten, o němž víme, že produkt potřebuje, 

má pravomoc jej koupit a je schopen zaplatit. Po tomto zjištění zařadí 

firma zákazníky mezi horké, vlažné a chladné, aby neztráceli čas. 

 

2. Plánování před kontaktem – před kontaktem kvalifikovaného potencionálního 

zákazníka je nutné zjistit, zda bude mít o produkt zájem. K tomu by si měl 

obchodní připravit seznam otázek a stanovil si, čeho chce dosáhnout. 

 

3. Navázání kontaktu 

• Získání přístupu ke klientovi – mezi nejúspěšnější postupy patří 

předchozí telefonický rozhovor nebo zaslání dopisu. (telefonický 

hovor si nejprve zajistit domluvou se zákazníkem, aby měl na nás čas) 

• Vytvoření vzájemného porozumění – začíná vstoupením obchodního 

zástupce do kanceláře. První dojem je velmi důležitý, proto se 

doporučuje: přizpůsobení obleku, nabídnutí vizitky, projevení respektu 

a ohleduplnosti k času klienta. Dále je nutné sledovat řeč těla.  

 

4. Analýza potřeb zákazníka – v této fázi musí obchodník odhalit skutečné 

potřeby zákazníka, tedy jaké hodnoty a přínosy očekává. Klíčová dovednost je 

ohleduplné kladení otázek a pečlivé aktivní naslouchání.  

 

5. Prezentace – v průběhu prezentace prodejce vysvětluje osobitost produktu a 

jeho aspekty důležité pro klienta (úspora nákladů, času snadnost používání). 

Existují tři základní typy prezentací: 
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• Prezentace šitá na míru – je podle potřeby klienta a je to nejvhodnější 

typ, ale i zároveň nejnáročnější. 

• Organizovaná prezentace – prodejci používají strukturu připravené 

firmou a ty doplňují svými komentáři. Vhodná forma pro nové a 

nezkušené pracovníky. 

• Typizovaná prezentace – přísně strukturovaná a předem připravená 

firmou. Je formou promítání s komentářem, nebo čtení brožurek či 

předání materiálu. Vhodné pro podomní prodej.  

 

6. Zvládání námitek – během prezentace se objevují nejvíce, a proto se na něj 

musí obchodník předem připravit. 

 

7. Uzavření obchodu – u tohoto bodu mnoho obchodníků pociťuje určitou 

nejistotu, a proto k uzavření obchodu používá několik technik, jako např.: 

podtrhnutí skutečností, na kterých se již dříve s klientem dohodl, zdůraznění 

referencí, využití reciprocity („jestliže, potom).  

 

8. Následné kroky a řízení prodeje – uzavření dohody prodej nekončí, protože 

prodejce musí o zákazníka pečovat i po uskutečnění prodeje a to: kontrola 

spokojenosti, sledovat termín dodání, kvalitu, instalaci, zaškolení, průběh 

fakturace a údržbu, protože prodejce je reprezentantem dodavatelské firmy. 

(Pelsmacker a kol., 2006, s. 468 - 473) 
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Šest postupů, jak vést prodejní rozhovor 

 

1. Technika vyzívání – na konci prodejního rozhovoru přicházejí pokusná 

uzavření obchodu, jako např.: „Pane …, máte ještě nějaké další otázky nebo 

obavy?“ Takové dotazy jsou kladeny, aby si byl prodejce jist, že 

potencionální zákazník nemá žádné další výhrady. Potom zákazníka pobídne, 

např.: „Co kdyby si ho hned vyzkoušel?“ 

 

2. Technika řízeného postupu – měl by zákazníkovy úvahy odvést                     

od rozhodování, zda produkt koupit nebo ne, k výhodám a užitku, které 

z výrobku plynou. 

 

3. Technika výběru – je založena na skutečnosti, že lidé mají rádi, když si mohou 

vybrat. Například použijeme techniku tímto způsobem: „Kterému z těchto 

výrobků dávaje přednost – A nebo B?“ 

 

4. Technika druhého rozhodnutí – je to způsob, jak pomoci zákazníkovi učinit 

velké rozhodnutí tím, že ho necháte rozhodnout se o něčem malém, 

bezvýznamném, jako např.: Máme do objednávky zahrnout i tyčky?“ 

 

5. Technika zplnomocnění – na konci prodejního rozhovoru vytáhne prodejce 

z kufříku smlouvu, položí jí před zákazníka a řekne: „ Takže když nám tady 

k tomu dáte zplnomocnění, hned se do toho pustíme.“ Slovo „dát 

zplnomocnění je lepší než slovo „podepsat“. 

 

6. Technika objednacího listu – tato metoda se používá, když už za 

potencionálním zákazníkem jezdí prodejce nějakou dobu a má asi 60% 

úspěšnost. „Pane …, vím, že jste zaneprázdněn a proto to vezmu rychle. Už 

jsme si řekli o tomto výrobku hodně, a pokud Vám bude k užitku, měl byste 

se rozhodnout, abychom mohli postoupit dále. Když ne, myslím, že Váš čas je 

příliš cenný na to, abychom se tím dál zaobírali“. (Černý, 2003) 
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Výhody: Nevýhody: 
Vliv dosti drahý 
zacílené sdělení (informace, demonstrace, 
negociace)  dosah a frekvence 
interaktivita (komunikace tváří v tvář) firma nemá plnou kontrolu nad obchodníky 
rozsah informací Konzistentnost 
komplexnost informací   
zpětná vazba   
snížení pravděpodobnosti nedorozumění   
Vztahy   
pokrytí    
 

Hodnocení efektivnosti osobního prodeje 

 

Cílem hodnocení výkonnosti prodejců je usměrňovat ji k dosažení krátkodobých a 

dlouhodobých firemních cílů. Za tím účelem by měli vést prodejci záznamy kontaktů, 

kam zaznamenávají denní aktivity, tj. které klienty kontaktovali, navštívili, o čem s nimi 

hovořili, jaké problémy se objevily, jak probíhal proces apod. Dalšími zdroji informací 

pro hodnocení je zpětná vazba klientů a pozorování. 

 

Výkonnosti může firma měřit kvantitativně i kvalitativně. Kvalitativní metody zahrnují 

subjektivní hodnocení přístupu prodejce, znalosti produktu, absence, komunikační a 

prezentační dovednosti. Kvantitativní metody se pohybují ve velmi širokém spektru – 

od těch založených čistě na chování (kolik návštěv vykonal) až po orientaci na obratové 

výsledky (kolik prodeje obchodník generoval). V praxi se oba přístupy kombinují. 

(Pelsmacker a kol., 2006, s. 478) 
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2.2.5 Vztahy s veřejností 

 

Vztahy s veřejností neboli Public relations1) představují plánovitou a systematickou 

činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy naší 

organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti. Tyto cílové segmenty 

(stakeholders) představují skupiny či jednotlivce spjaté s našimi aktivitami, případně 

jimi ovlivněné. Náš vzájemný vztah s nimi vychází buď z organizační roviny (mají 

přímý vliv na chod firmy jako například majitelé, akcionáři, investoři, zaměstnanci) 

nebo ekonomické roviny (vliv prostřednictvím trhu – zákazníci, dodavatelé, odběratelé) 

nebo do třetice z politické roviny (plynoucí z legislativy a státní regulace, místní 

demokracie – zákonodárci, vláda, představitelé státní správy a místní zastupitelé).  

 

Nástroji PR však zákazníkům nic nenabízíme a neprodáváme. Pouze poskytujeme 

informace, případně pořádáme aktivity, jejichž organizování a podporování veřejnost 

osloví, zaujme a bude náležitě oceněno. PR tak mají přispět ke zlepšení image a pozice 

naší firmy v očích veřejnosti, pouze zprostředkovaně potom ovlivňují vnímání naší 

konkrétní nabídky. Podobně jako reklama využívají širokého dosahu sdělovacích 

prostředků. Na rozdíl od reklamy se však opírají o publicitu v podobě zpravidla 

neplacených zpráv v masmédiích.  

 

Doplňující aktivity PR: 

• aktivní publicita (v podobě tiskových zpráv, tiskových besed, interview), 

• organizování událostí (předvedení nového produktu, oslavy výročí založení 

podniku, udělení významných ocenění, oslava konce či zahájení nového 

roku), 

• lobbing (prezentace názorů organizace při jednání se zákonodárci), 

• sponzoring (kulturních, politických, sportovních či sociálních aktivit), 

• reklama organizace (není zaměřeno na produkt, ale na firmu jako celek). 

(Foret, 2003, s. 202) 

                                                            
1) dále uváděno pod zkratkou „PR“  
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 Výhody: Nevýhody: 

zjištění důležitých trendů  
nedostatečná kontrola obsahu 
sdělení 

nákladová efektivita (zpravidla bezplatné) velmi obtížná měřitelnost 
lidé považují za objektivnější (věrohodnější)  novináři hlídají vstupy 
může reprezentovat firmu    

důležitá role v období krize   

flexibilita sdělení   

zásah velké a různé skupiny lidí   
   
 

Hodnocení efektivnosti vztahů s veřejností 

 

Efektivnost PR kampaní lze měřit pouze tehdy, jsou-li stanoveny měřitelné cíle. To 

znamená, že krátkodobé či dlouhodobé povědomí, změny, názorů, postoje a jména 

firmy je třeba změřit u cílové skupiny. Vývoj obratu či podílu nejsou dobrými ukazateli, 

protože nepředstavují cíle PR aktivit a také jsou značně ovlivněny dalšími nástroji 

marketingového mixu. Výsledky PR je možné posoudit na základě tří ukazatelů 

výkonu: 

• Ukazatel vstupů měří aktivity PR jako např.: počet nových sdělení, počet 

realizovaných rozhovorů, počet obchodních porad, počet návštěv a 

rozeslaných brožur. Jedná se o měření úsilí, nikoli výsledků. 

• Ukazatel výstupu měří výsledky PR ve směru pokrytí médií a publicity. 

Příkladem jsou taková měření, jako je prostor v tisku, čas v televizi, délka 

otištěného sdělení, úroveň čtenářů a diváků. 

• Ukazatel úspěchu měří rozsah dosažení předem stanovených cílů ve vztahu        

ke skupinám, jež jsou předmětem zájmu. Příklady měření: podíl dosaženého 

cílového publika, změny ve znalostech a podvědomí, změny v názorech. 

(Pelsmacker a kol., 2006, s. 315) 
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2.2.6 Přímý marketing 

 

Direkt marketing spočívá v přímé komunikaci s vybranými zákazníky, s nimiž se snaží 

navázat individuální kontakt s cílem získat okamžitou odezvu a měřitelnou reakci.         

I přímý marketing využívá adresná média, ale i masová, resp. neadresná média. Rozdíl 

od běžně komunikace je v tom, že se generuje přímá reakce příjemců sdělení.  

 

Druhy komunikačních kanálů  

 

Tištěná inzerce  

Tento typ inzerce nebo také inzerát s kuponem je zveřejňován v novinách a časopisech 

s cílem:  

• vyvolat přímou zpětnou reakci zákazníka tím, že odešle kupon nebo zavolá       

na určité telefonní číslo, 

• vytvořit těsnou a zřetelnou vazbu mezi odpovědí a tím, co je obsahem 

inzerátu, 

• identifikovat respondenta. 

 

Uvedený typ tištěných inzerátů je neadresný a nesměřuje na jednoho konkrétního 

zákazníka. Reklama se zveřejňuje v masových médiích (noviny, časopisy).  

 

Tři techniky k iniciování reakce čtenářů: 

• Motivační informace: informace, jež poskytnou čtenářům důvod k reakci. 

Důležité jsou obrázky a titulky, které přilákají pozornost čtenářů. Měly by 

rovněž vyvolávat zájem o další informace. 

• Aktivační informace: tento informativní obsah reklamy zdůrazňuje to, na co 

má čtenář reagovat, a jak. Důležitá klíčová slova. 

• Pomocné nástroje: takové, které pomáhají čtenáři překonat případné problémy 
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a bariéry. Příkladem mohou být děrováním oddělitelné kupony s obrázkem 

nůžek, snadno zapamatovatelná telefonní čísla apod. (Pelsmacker a kol., 2006, 

s. 392 - 394) 

 

Interaktivní televize  

Direkt marketing vstupuje do elektronických médií prostřednictvím televizních a 

rozhlasových spotů s tzv. přímou responsí. Tento trend se nazývá Direct Response TV 

(DRTV). Na českém trhu dosud plně nefunguje. DRTV představuje médium, jež 

generuje reakci odpověď.  

 

Klíčovým nástrojem je tracking, jehož výsledky zpětně ovlivňují nákup v průběhu dané 

kampaně. Jeho podstatou je sledování ohlasů na spot, které přicházejí na určené 

bezplatné telefonní číslo, takže informace o úspěšnosti spotu jsou k dispozici téměř 

okamžitě.  Telefonní číslo musí být na obrazovce tak dlouho (11 vteřin), aby si je divák 

mohl zapamatovat. Stejně tak zobrazení a ozvučení s opakováním telefonního čísla 

pozitivně ovlivní počet reakcí. Protože zadavatelé uzavírají s TV stanicemi dohody 

na 72 hodinové storno na základě aktuálních výsledků crackingu, existuje i rychlá 

možnost, jak dostat spot do vysílání nebo jej naopak v určitém čase z vysílání stáhnout. 

Tento typ direkt marketingu je nákladný. Vysílání daného typu reklamy je vhodnější 

mimo hlavní vysílací čas. V nabídce reklamního času existuje kategorie, která se nazývá 

„unsold investory“. Čas, který se nepodařilo prodat a je vhodný pro DRT. (Frey, 2005) 

 

Teletext 

Možnost pronájmu jedné nebo více stránek teletextu a zveřejnit sdělení ke generování 

reakce. Oblíbenost tohoto média se liší podle zemí. 

 

Přímé zásilky (direkt mail) 

Přímé zásilky jsou písemná obchodní sdělení adresované určité osobě a zasílaná poštou. 

Obvykle je to obálka, obchodní dopis, brožura a odpovědní karta.  
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Telemarketing  

Je to jakákoli měřitelná činnost využívající telefon, jejímž cílem je pomoci nalézt, získat 

a rozvíjet vztah se zákazníkem. Využití tohoto média v posledních letech mimořádně 

vzrostlo.  

 

Telemarketing má dvě dimenze: 

• out-bound – volání klientům nebo budoucím zákazníkům, 

• in-bound – zainteresovaný zákazník kontaktuje firmu, aby získal další 

informace. 

  

Využívání telemarketingu pro získání objednávek je typické zejména v zásilkovém 

obchodě nebo u firem, které uplatňují inzerci s přímou odezvou. Po telefonu lze hledat 

také nové klienty. Prodej po telefonu a hledání nových klientů pomáhá vytvářet, 

kontrolovat a aktualizovat databáze a prodejní informace.  

 

Katalogy 

Katalog je seznam výrobků a služeb ve vizuální a verbální podobě, vytištěný nebo 

uložený v elektronické formě na disku, CD-ROMu či v databázi. Existují různé typy 

katalogů. Referenční katalogy poskytují přehled o všech produktech a jejich 

vlastnostech a cenách. Prodejní katalogy jsou nástrojem generujícím prodej 

bez jakéhokoli zapojení prodejců, dealerů nebo distributorů. Vhodné pro konfekci, 

software, hardware, knihy, CD. Dalším cílem katalogů je vyvolat zájem o návštěvu 

obchodu. 

 

S rozvojem nových médií získaly na významu nová média na internetu, která jsou 

typická tím, že předávají informace „šité na míru“ uživateli v okamžiku, kdy je 

potřebuje.  Patří mezi ně: 
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Webové stránky 

Skutečné náklady na vložení stránky na internet nebudou vyšší než 1% nákladů tradiční 

tištěné inzerci. Lze rozlišit různé kategorie stránek: 

• Účastnické stránky – statistická, s limitovanými interaktivními možnostmi, jež 

informuje uživatele o výrobcích, službách a firmě. Obsahují emocionální apel.  

• Prodejní stránky – elektronické ekvivalenty katalogů, umožňující přímý 

nákup.  

• Stránky s obsahem – obsahují především informační text, jako v novinách. 

 

E-mail 

E-mail je stále nejpopulárnější aplikací a představuje přijatelný způsob reklamy. 

Mnohem firem poskytuje bezplatný e-mail, který může obsahovat reklamu. 

 

Internetová reklama 

Existuje také reklama, která se objevuje na nejvíce navštěvovaných stránkách, kde 

nemají uživatelé možnosti úniku. Cílem těchto virtuálních billboardů je prostřednictvím 

tlačítek (buttonů) a bannerů přivést uživatele na další webové stránky. 

 

  Výhody: Nevýhody: 
Tištěná inzerce více informací, pozornost   
Interakt. televize více odpovědí drahé 
Teletext individuální komunikace  oblíbenost podle zemí 

Přímé zásilky 
přizpůsobení sdělení, 
kreativní odezva velmi malá 

  pružnost, rychlá komunikace   
Telemarketing flexibilní, interaktivní, rychlý prodej obtížný, vyšší náklady 
Katalogy pohodlný výběr   
Webové stránky nízké náklady zahlcení statisíci webů 
E-mail nízké náklady   
Internet. reklama nenásilné směr. uživatelů pro uživatelé nežádoucí 
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Hodnocení efektivnosti přímého marketingu 

 

Výzkum měření efektivnosti u přímého marketingu bude postaven na testování reakcí a 

změn chování. Příklady takových testů mohou být následující: počet osob, které reagují 

na bezplatná telefonní čísla z televizního spotu; počet osob, které zaslaly zpět kupony 

připojené k tištěným inzerátům, nebo počet osob zasílajících objednávky. 

 

Protože je přímý marketing založen na databázích, můžeme zákazníky proměřovat třemi 

parametry: doba posledního nákupu; četnost zaslaných objednávek, peněžní hodnota 

(průměrná finanční částka vynaložená na jeden nákup. (Pelsmacker a kol., 2006j, s. 395 

- 405) 

 

Velice výhodné je měření účinnosti internetu, protože na něm lze velmi snadno a levně 

měřit velké množství informací, které nám pomohou nejen při rozhodování ohledně 

investic do reklamy, ale i v marketingu vůbec. Silným nástrojem zde je použití 

kvalitního měření návštěvnosti stránek. Jedním z takových produktů je např.: Google 

Analytics. Je sice anglicky, ale zato se dá použít bezplatně.  

 

Zde jsou příklady toho, co můžeme měřit při správném nastavení počitadla 

a kampaní: 

• počty návštěvníků webových stránek, 

• odkud přišli lidé, kteří si zadali poptávku přes webový formulář, 

• registrace k odběru novinek, 

• kliknutí na kontaktní emailovou adresu, 

• počty stáhnutí souboru, 

• měření počtu kliků na jednotlivé odchozí odkazy z webu (kam lidé 

odcházejí?). (Vlach, 2009) 
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3 MAKETINGOVÝ VÝZKUM 

 

V dnešní době se zákazník stává klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti. 

Z toho důvodu bychom měli spokojenosti zákazníka věnovat maximální pozornost, 

protože spokojený zákazník nám zůstane nadále věrný, zaplátí i vyšší cenu, předá svoji 

dobrou zkušenost dalším lidem, je nakloněn zakoupit i další produkty z naší nabídky a 

hlavně spokojený zákazník je ochoten nám sdělit své zkušenosti a poznatky s užíváním 

našeho produktu, případně i s konkurenční nabídkou. Proto, abychom si udrželi 

spokojeného zákazníka, měli bychom získávat pravidelné informace o zákazníkovi a to 

například marketingovým výzkumem.  

 

3.1 ZÁKLADNÍ METODY SBĚRU INFORMACÍ 

 

3.1.1 Dotazování 

 

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi jsou podkladem 

pro získání požadovaných primárních údajů. Vybraní respondenti, kteří budou 

dotazování, musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. Výběr vhodného typu dotazování 

závisí na různých faktorech, především na charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, 

skupině respondentů, časových a finančních limitech, kvalifikaci tazatele atd. V praxi se 

většinou jednotlivé typy navzájem kombinují.  

 

Osobní dotazování – je nejtradičnějším typem dotazování. Osobní styk je založen na 

přímé komunikaci s respondentem. Výhodou je existence zpětné vazby, využití 

názorných pomůcek, správné pochopení otázek a největší návratnost. Nevýhodou 

vysoké finanční náklady. 

 

Písemné dotazování a také dotazování poštou – patří mezi rozšířené typy 

dotazování. Dotazník je zpravidla doručen respondentovi poštou a stejnou cestou 

od něj dostaneme odpovědi. Výhoda jsou nízké náklady a nevýhoda nízká návratnost. 
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Telefonické dotazování – je podobné osobnímu, pouze chybí osobní kontakt. 

Tazatel musí projít důkladným školením, protože kontakt může být kdykoliv 

přerušen a ukončen dotazovaným. Výhodu je rychlost, se kterou získáme potřebné 

údaje. Také má nižší náklady než osobní dotazování. Nevýhodou jsou vysoké nároky 

na soustředění respondentů a také riziko nepochopení.  

 

Elektronické dotazování – při elektronickém dotazování zjišťujeme informace      

od respondentů prostřednictvím dotazníků v e-mailech nebo na webových stránkách. 

Jedná se o nejmladší způsob dotazování založený na využití internetu. Výhodou, 

kvůli které jsem si do své práce vybrala tento typ dotazování, je minimální finanční a 

časová náročnost, jednoduché zpracování odpovědí a nepotřebnost tazatele, čímž je 

dána jeho nestrannost. Nevýhoda je doposud nízká vybavenost počítači a především 

internetu v našich domácnostech. 

 

Dotazník je hlavním a nejpoužívanějším nástrojem dotazování při sběru primárních 

údajů. Představuje formulář s otázkami, na něž respondenti odpovídají, případně 

obsahují také varianty jejich odpovědí. Dotazník je třeba důkladně sestavit, vyzkoušet a 

zbavit chyb před vlastním použitím.  

 

Neexistuje přesný návod správně konstrukce otázek. Významným měřítkem správné 

konstrukce otázek je proto informační hodnota otázky. 

 

Špatně formulovaná otázka je jedním z hlavních zdrojů nepřesných nebo jinak 

chybných odpovědí. (Kozel, 2006) 
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Analýza současného stavu 

 

4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název společnosti:    TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

 

Sídlo:      Křižíkova 70, Brno 612 00  

 

Převažující předmět podnikání: velkoobchod 

 

zprostředkování obchodu a služeb 

 

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a 

přístrojů 

 

Průměrný počet zaměstnanců: 25 

 

Průměrný počet zákazníků:   150 
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4.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI  

 

V roce 2001 byla uzavřena smlouva o obchodním zastoupení mezi italskou firmou 

TECNOMACH, S.p.A., která se zabývá prodejem CNC kovoobráběcích strojů a 

Ing. Milanem Ševčíkem, který tímto začal budovat prodejní a servisní síť na území 

České a Slovenské republiky.  

 

V roce 2004 vznikla firma TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o., která měla již 

stabilní místo na slovenském a českém trhu. Začala rozšiřovat síť obchodních zástupců 

a zvyšovat počet servisních techniků. 

 

V roce 2005 dochází ke kapitálovému vstupu firmy TECNOMACH, S.p.A. a korejské 

firmy DOOSAN Infracore Germany GmbH do společnosti TECNOTRADE 

OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

 

V roce 2007 byla otevřena nová provozovna v Kuřimi u Brna o rozloze 500 m2. 

 

Od roku 2001 – 2008 bylo prodáno přes 400 CNC strojů. Firma se každý rok účastní 

významných strojírenských veletrhů (MSV/IMT Brno, MSV Nitra, FOR INDUSTRY 

Praha). Ve své provozovně v Kuřimi pořádá technické semináře s mezinárodní účastí.  

K prezentaci strojů patří i pravidelné návštěvy skladů strojů v Itálii, v Německu a 

v Jižní Koreji. (Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., 2009) 
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4.3 PRODUKTOVÁ ŘADA 

 

Firma TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. nabízí široký sortiment vysoce 

kvalitních obráběcích strojů pro třískové obrábění. Výrobky firmy se dělí do tří skupin:  

 

Tabulka č. 5: Přehled výrobků firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

ZNAČKA DRUHY 
STROJE  
Doosan horizontální soustruhy CNC 
  vertikální soustruhy CNC 
  horizontální obráběcí centra 
  vertikální obráběcí centra 
  horizontální vyvrtávačky CNC 
Awea vertikální obráběcí centra portálová  
  vertikální obráběcí centra 
Ecoca horizontální soustruhy CNC 
Niigata horizontální obráběcí centra s osami U a W 
Perfect jet CNC vertikální obráběcí centra s pevným stolem 
Yu – shine vertikální CNC soustruhy 
Kitako horizontální soustruhy a vertikální vřetena 
Kiwa Japan horizontální obráběcí centra 
STS frézovací centra s posuvným stojanem 
3D TISKÁRNY  
Solido 3D tiskárny 
Objet systém rychlé výroby prototypových 3D dílců 
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE  
Chien wei mikroskopické 2D měřicí přístroje 
  2D měřicí přístroje 
  3D měřicí přístroje 

Pramen: Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., 2009, zpracoval autor 
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4.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY 

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, 
s.r.o. 
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Zdroj: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor
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5 ANALÝZA PODNIKU A JEHO PROSTŘEDÍ 

 

5.1 PEST ANALÝZA 

 

5.1.1 Politické faktory 

 

Politické prostředí v ČR je stabilní. ČR republika se stala v roce 2004 členem Evropské 

unie, což má pro firmu velký význam. ČR je totiž cílem zahraničních investorů zvláště 

ve strojírenském průmyslu. 

 

Kromě zákonů, které musí obecně dodržovat všechny podniky, zde existují další 

specifické zákony vyplývající z charakteristiky strojírenského provozu. Mezi ně patří 

především Zákon č. 24/2003 Sb., o stanovení technických požadavků na strojní zařízení.  

 

5.1.2 Ekonomické faktory 

 

Vývoj české ekonomiky v poslední době postihla ekonomická krize a podobný trend 

následuje i v Jihomoravském kraji. Na firmy dopadá globální krize plnou vahou, což se 

projevuje v dramatickém poklesu objemu zakázek. Zástupci firem očekávají navíc, že 

dopady krize se v jednotlivých odvětvích projeví nejen v první polovině letošního roku, 

nýbrž i v druhém pololetí a na jeho konci. Překonání důsledků krize na podniky nebude 

tedy otázkou měsíců.  

 

V polovině ledna 2009 provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR dotazníkové šetření a bylo 

osloveno 1600 členských firem SP ČR. Z dotazování bylo zjištěno, že v podnikatelském 

prostředí se silně začíná projevovat pokles důvěry a dochází ke značnému zhoršení 

platební morálky a ke spekulacím v platbách. Podstatné je zjištění výrazného propadu 

poptávky a zakázek, na které firmy upozorňují. V části podniků se důsledky světové 

hospodářské krize zatím neprojevují či projevují minimálně, u některých oborů, 
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zejména v automobilovém průmyslu, metalurgii či výrobě strojů a zařízení pro investice 

je nástup krize masivní. 

 

Co se týká aktuálního propadu zakázek u jednotlivých odvětví, problémy registrují 

zejména podniky v automobilovém průmyslu. Existují případy, kdy subdodavateli 

poklesl objem zakázek až o 70%. V dalších odvětvích dopady krize řeší zvláště výrobci 

porcelánu, někteří z nich uvádějí pokles zakázek až o 65 %. Markantní je propad 

u výroby NC strojů a spotřeba cementu se snížila 25 %. Problémy zaznamenávají 

i podniky v oblasti využívání druhotných surovin. (Svaz průmyslu a dopravy, 

Dotazníkové šetření SP ČR, 2009)  

 

Z výše uvedených důvodů zaznamenává strojírenský průmysl v poslední době úpadek. 

Některým strojírenským firmám omezili zákazníci v oboru zakázky až o 80 %. (Svaz 

průmyslu a dopravy, Listopadový sešup průmyslu, 2009) Dokonce i firmy, které mají 

finanční kapitál na nákup strojů, nechtějí investovat do nákupu strojů z důvodu 

neustálých negativních a poplašných informací o prohlubující se krizi.  

 

Graf č. 1: Výroba soustruhů v ČR v letech 1993 – 2007 (ks) 

 

Pramen: Údaje Svazu průmyslu a dopravy ČR  
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5.1.3 Sociálně – demografické faktory 

 

Jihomoravský kraj je v pořadí třetím nejhustěji osídleným krajem ČR. Díky rostoucí 

ekonomické atraktivitě kraje je však tento negativní trend do určité míry překrýván 

kladným saldem migrace obyvatelstva. Celkově však lze konstatovat, že v posledních 

pěti letech došlo z hlediska demografického vývoje k určitému zhoršení pozice kraje 

v rámci ČR (zpracované prognózy ČSÚ počítají s dále se zhoršujícími charakteristikami 

vývoje obyvatelstva přirozenou měnou). 

 

V porovnání s průměrem ČR vykazuje Jihomoravský kraj mírně nižší podíl kategorie 

vyučených a obyvatel se SŠ vzděláním bez maturity a zejména zřetelně vyšší podíl 

(o cca 15 %) kategorie obyvatel s VŠ vzděláním. 

 

Jihomoravský kraj se řadí mezi kraje s vyšší nezaměstnaností v České republice. V roce 

2006 hodnota 8,0 % znamenala pátou nejvyšší nezaměstnanost mezi kraji, v roce 2007 

se situace mírně zlepšila, hranice 5,4 % znamenala sedmou nejvyšší hodnotu. 

Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji totiž meziročně poklesla o 2,6 procentního 

bodu, což ho řadí mezi regiony s významným poklesem nezaměstnanosti nejen v České 

republice, ale i v rámci EU.  

Nezaměstnanost mužů v Jihomoravském kraji je nižší než nezaměstnanost žen (stejně 

jako ve většině regionů EU). Míra nezaměstnanosti mužů v Jihomoravském kraji v roce 

2007 činila 4,4 % a u žen byla míra nezaměstnanosti. (Jihomoravský kraj, 2009) 

 

5.1.4 Technologické faktory 

 

ČR je významným evropským i světovým výrobcem strojírenské výrobní techniky. 

Stroje zpracovatelského a energetického průmyslu také tvoří významný segment 

strojírenství z hlediska tvorby HDP i podílu na exportu ČR. Výzkum strojírenského 

průmyslu se bude proto zaměřovat především na stroje s vysokými užitnými vlastnostmi 

a se schopností konkurovat světové špičce v oboru, tedy vysoce výkonné, přesné a 
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spolehlivé stroje a zařízení vybavené pokročilou diagnostikou, mechatronickými 

systémy a systémy umělé inteligence. 

 

Výrobní stroje a veškerá strojní zařízení musí být dostatečně spolehlivé a bezpečné 

po celou dobu své technické životnosti, zároveň musí plnit limity z hlediska působení 

na člověka a  na okolní prostředí. Proto se výzkum a vývoj musí zaměřovat 

na konstrukce strojů a jejich optimalizace prostředky simulace budoucí činnosti             

v provozu pomocí virtuálního prototypování a testování i pokročilého experimentálního 

výzkumu včetně minimalizace vedlejších následků činnosti. O výzkum zvyšující úroveň 

technického designu a ergonomie v  – aktivní i pasivní bezpečnost, jak vůči uživateli, 

tak i vůči okolí, komfort obsluhy a ostatních uživatelů, či vývoj pokročilé technologie 

výroby a montáže, v neposlední řadě i řízení kvality výroby. Musí také vést ke zkrácení 

času od objevu principů inovace k jejímu zavedení na trh. (Zelený kruh, 

konkurenceschopné strojírenství, 2009) 

 

Graf č. 2: Vývoj státních výdajů na výzkum a vývoj do roku 2007 přiděleny celé ČR a 
Ministerstvu obchodu a průmyslu 
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Pramen: Zelený kruh, Výdaje na výzkum a vývoj  
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5.2 SWOT ANALÝZA 

 

Sestavená SWOT analýza charakterizuje činnosti celého podniku a byla sestavena 

autorem diplomové práce. Informace získal na základě konzultace s vedením podniku a 

také z výsledků dotazníků rozeslaného zákazníkům firmy.  

 

Tabulka č. 6: SWOT analýza firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

STRENGHTS 

• good will 

• přední prodejci CNC strojů na 

trhu 

• široká nabídka a kvalita strojů 

• akční ceny 

• profesionalita servisních 

techniků 

• každoroční účast na 

mezinárodních strojírenských 

veletrzích 

• kvalita obchodních zástupců 

• profesionalita zaměstnanců na 

veletrhu 

• flexibilita řešení problému po 

telefonu 

• rychlost vyřízení požadavku 

 

WEAKNESSES 

• servis nových strojů 

• vysoké ceny 

• rychlost dodávek náhradních dílů 

• rozdílná kvalita strojů 
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OPPORTUNITIES 

• nově na trh 2D a 3D měřicí 

přístroje 

• nově na trh 3D tiskárny 

• servisování strojů nedodaných 

firmou 

• zvyšování podílu na trhu 

THREATS 

• hospodářská krize 

• ztráta dodavatele 

• krach výrobce 

• vysoká míra pohledávek 

• omezení finanční schopnosti 

• velký konkurenční boj 

• snižování cen strojů 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 

 

5.2.1 Silné stránky (Strenghts) 

 

Dobré jméno firmy (good will) – firma působí na trhu od roku 2001 a za tuto dobu si 

vybudovala na českém a slovenském trhu silné postavení. Bylo to způsobeno především 

kvalitou a nabídkou strojů z Itálie od firmy Doosan a také profesionalitou zaměstnanců 

firmy. Jak vyplývá z dotazníku, tak většina zákazníků je spokojena především s kvalitou 

obchodních zástupců a také pracovníků na veletrzích.  

 

Flexibilita řešení problémů po telefonu – zákazníci si chválí, že díky kvalitě 

servisních techniků se dá spoustu problémů vyřešit po telefonu a zákazník nemusí čekat 

na osobní zásah servisního technika. Dochází tím ke kratším prostojům strojů a úspoře 

času a peněz. 
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5.2.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

 

Vysoká cena – zákazníka trápí hlavně vysoká cena. Tato slabá stránka byla potvrzena 

i vedením firmy, ale tato vysoká cena se odráží hlavně ve vysoké kvalitě strojů.  

 

Servis nových strojů – zákazníci uváděli jako nedostatek služeb firmy servis strojů, ale 

po konzultaci s vedením podniku bylo zjištěno, že problém je spíše servis nových strojů.  

 

Rozdílná kvalita strojů – firma prodává CNC stroje od různých značek. Největší odbyt 

je právě CNC strojů značky Doosan, které mají vynikající kvalitu. Ale bohužel firma 

prodává i stroje značky AWEA nebo STS, které jsou více poruchové. 

 

5.2.3 Příležitosti (Opportunities) 

 

Nově na trh 2D a 3D měřicí přístroje a 3D tiskárny – nově na český a slovenský trh 

uvedla firma v minulém roce 2D a 3D měřicí přístroje, značky CHIEN WEI, která se 

řadí mezi světovou špičku a také 3D tiskárny, které z roztaveného plastu vytvoří 

všechny běžné používané 3D objekty. Tyto nové výrobky, nejsou ještě na trhu masově 

rozšířeny, a proto přináší firmě na trhu konkurenční výhodu a tedy i příležitost. 

 

Zvyšování podílu na trhu – podle slov majitele firmy se firma i přes stávající krizi 

bude pokoušet o zvyšování podílu a to např.: ještě větší profesionalitou obchodních 

zástupců a servisních pracovníků a servisováním cizích strojů. 

 

Servisování strojů nedodaných firmou – na základě snížení prodeje strojů 

o podstatnou část, začne firma servisovat CNC stroje, které nebyly dodány firmou a 

pokusí se tak získat další zdroj zisku.  
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5.2.4 Hrozby (Threats) 

 

Hospodářská krize – vzhledem k tomu, že na celé strojírenské odvětví působí vliv 

hospodářské krize, firma ztratila v tomto roce spoustu zakázek a prodej strojů oproti 

minulým rokům poklesl. Firma proto bude muset snižovat celkové náklady, dojde 

ke snížení výdajů na komunikační mix a podle slov majitele firmy nejspíše 

i k propouštění zaměstnanců.  

 

Ztráta dodavatele – firmu může ohrozit firma, která se pokusí o převzetí hlavního 

dodavatele firmy. Už v minulosti firma ztratila jednoho ze svých dodavatelů, díky 

dravějšímu konkurentovi, ale tento dodavatel naštěstí nepatřil mezi hlavní.  

 

Krach výrobce – v tomto období krachuje spousta i zavedených firem, proto jedna 

z hrozeb pro firmu, by mohla být ztráta hlavního výrobce následkem krachu. 

 

Vysoká míra pohledávek – díky ekonomické krizi, která způsobuje nedostatek financí 

nebo krach firem, není mnoho firem schopno splatit své pohledávky. 

 

Velký konkurenční boj – na trhu působí rozsáhlé množství konkurenčních firem, kdy 

za nejvýznamnější konkurenty považuje firma hlavně tuzemské výrobce, jako TOS 

Kuřim - OS, a.s., TOSHULIN, a.s., TOS Vansdorf, a.s., Kovosvit MAS, a.s. Sezimovo 

Ústí. Také výrobci z Německa, výrobci z Japonska, jako firma MORI SEIKI GmbH, 

MAZAK GmbH, KITAMURA MACHINERY, GmbH, výrobci z korejska HUNDAIA, 

s.r.o., KIA, s.r.o., menší taiwanské firmy a konkurence z Číny.  

 

Snižování cen strojů – díky výše uvedeným faktorům už nyní firma prodává své stroje 

pod cenou a v příštích měsících by se tato situace mohla ještě zhoršit. 
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6 KOMUNIKAČNÍ MIX 

   

6.1 MARKETINGOVÝ ÚTVAR 

 

Společnost nevyužívá žádné externí agentury. Ve firmě se nachází oddělení marketingu, 

které zajišťuje jedna pracovnice. Ta má za úkol každoroční přípravu marketingového 

plánu, který se připravuje vždy na začátku roku. Tento marketingový plán konzultuje 

s jednatelem společnosti, který schvaluje akce a výdaje v plánovaném roce. Firma 

neprovádí pravidelný průzkum trhu, aby zbytečně neobtěžovala své zákazníky a proto 

ho provedla naposledy před 3 roky. V rámci diplomové práce byl proveden 

marketingový výzkumu, viz kapitola č. 7.  

 

6.2 ROZPOČET VÝDAJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU 

 

V minulých letech preferovala firma na marketingové nástroje rozpočet podle metody 

„Konstantní rozpočet“, kde položky a výdaje jen minimálně obměňovala. V roce 2008 

činil rozpočet 9 070 000 Kč. 

 

Tabulka č. 7: Výdaje komunikačního mixu pro rok 2008 (Kč) 

osobní prodej podpora prodeje veletrhy vztah s veřejností Reklama 

6 720 000 120 000 1 580 000 500 000 150 000 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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Nejvyšší výdaj komunikačního mixu jsou náklady na osobní prodej, který je pro firmu 

velice důležitý a činí 74 % z celkových výdajů na komunikaci firmy. Dalším způsobem, 

jak se firma prezentuje, je návštěva veletrhů, na které připadá druhý nejvyšší výdaj a to 

17 %. Firma využívá ještě nástrojů podpory prodeje, vztahů s veřejností a reklamy, ale 

tyto náklady jsou v porovnání s předchozími dvěma zanedbatelné.  

 

Graf č. 3: Podíl jednotlivých výdajů na nástroje komunikačního mixu pro rok 2008 

 
Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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6.3 SOUČASNÉ NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU 

 

6.3.1 Reklama 

 

Pro své reklamní účely nevyužívá firma žádných služeb mediální agentury. Do oblasti 

reklamy investovala společnost v roce 2008 pouhá 2 % z celkových propagačních 

výdajů. Vzhledem k tomu, že má firma velké množství sortimentu, není propagován 

jeden jediný výrobek, ale cílem reklamy je zvýšení celkové znalosti značky.  

 

Tabulka č. 8: Nástroje reklamy firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 
v roce 2008 

Webové stránky

• využívá vlastní internetové stránky www. tecnotrade.cz, 

kde informuje zákazníky o své nabídce strojů, profilu 

společnosti, aktualitách, akcích pořádaných firmou a 

kontakt na firmu 

Outdoorová 

reklama 

• reklamní cedule v místě provozovny firmy a na sídle firmy 

• reklama na služebních automobilech obchodních zástupců

(logo firmy, název firmy, kontakt) 

Reklama v 

časopisech 

• KOVO inzert – odborný a inzertní časopis, vychází 5 krát 

v České republice a 2 krát na Slovensku 

• STROJÁROSTVO – slovenský časopis pro odborníky  

• MM Průmyslové spektrum – strojírenský měsíčník 

s aktuálními technickými informacemi 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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Při výběru médií, klade firma důraz na finanční stránku a také na to, že se nesnaží 

oslovit širokou veřejnost, ale jen určitou skupinu lidí. Proto firma nevyužívá reklamu 

v masových médiích. V minulosti firma využívala venkovní reklamu formou billboardu, 

ale tento způsob pro firmu byl neefektivní a příliš drahý (15 000 Kč/měsíc), proto od něj 

upustila.  

 

Z důvodu toho, že firma využívá jediného nástroje přímého marketingu a to webových 

stránek, tento nástroj je zařazen v této kapitole. Některé publikace dokonce uvádějí 

využívání internetu, jako nástroje reklamy.  

 

Hodnocení efektivnosti reklamy 

 

Tento nástroj komunikačního mixu není přímo měřitelný, proto firma určuje efektivnost 

reklamy pomocí odezvy zákazníků. Například na zmíněný billboard zákazníci skoro 

nereagovali a v hodně případech si ho ani nevšimli. 

 

Společnost si nechala od svého providera webových stránek nainstalovat měření 

internetových stránek, díky kterému může zjistit návštěvnost stránek, na co se zákazníci 

nejčastěji dívali a ve které části strávili nejvíce času. Ale vzhledem k tomu, že 

internetové stránky mají asi tak 10 % důležitost v komunikaci se zákazníkem, není to 

pro firmu nijak podstatné hodnocení.  
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6.3.2 Podpora prodeje 

 

Tuto formu komunikačního mixu firma nevyužívá ve vysoké míře. Tyto nástroje mají 

stimulovat povědomí o značce a tím následně zvýšit prodej. Firma do podpory prodeje 

proto vložila v roce 2008 pouhé 1 % z celkových propagačních výdajů.   

 

Tabulka č. 9: Nástroje podpory prodeje firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, 
s.r.o. v roce 2008 

Reklamní 

předměty 

• předměty s logem firmy: propisovací péra, igelitové tašky, 

čepice, otvíráky, zapalovače, kalendáře 

• od firmy Doosan – reklamní předměty 

• tyto předměty předávají obchodní zástupci na akcích firmy 

Rabaty 

• při nákupu většího množství strojů získává zákazník 

sníženou cenu  

• občasné akce obchodních zástupců na určitý typ stroje 

• slevy stálým zákazníkům (až 20% ceny na stroj) 

Promoční akce
• při Vánočních akcích dostávají zákazníci drobné hmotné 

reklamní dary (víno s etiketou firmy a kalendáře) 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 

 

Hodnocení podpory prodeje 

 

Tento nástroj komunikačního mixu je těžko měřitelný. Firma nemůže přímo změřit 

žádný ukazatel, který podpora prodeje přinesla. Firma může úspěch maximálně 

odhadovat na základě počtu prodaných strojů za akční nebo slevové podmínky. 
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6.3.3 Veletrhy 

 

Veletrhy jsou pro firmu jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikačního mixu. Firma 

se setkává se zákazníkem „face to face“ a může se tak zákazníkovi předvést v tom 

nejlepším světle. Firma na veletrhy sice nevynakládá takové náklady jako na osobní 

prodej, ale i přesto zaujímaly v roce 2008 celých 17 % z celkových propagačních 

výdajů. Firma se každoročně účastní různých strojírenských veletrhů, např.: v minulém 

roce navštívila 3 Mezinárodní strojírenské veletrhy (MSV) a náklady na ně činily: 

 

15. – 17. 4. 2008  For Industry Praha         140 000 Kč,     

20. – 23. 5. 2008 Veletrh MSV Nitra         140 000 Kč, 

15. – 19. 9. 2008  Veletrh MSV Brno      1 300 000 Kč.  

 

Výdaje zahrnují náklady: na výstavbu stánku, obsazenou plochu (2300 Kč/m2), 

reklamní materiály, bannery, zaměstnance, ubytování zaměstnanců, občerstvení a další 

výdaje.  

 

Jak vyplývá z dotazníků, nejvíce navštěvovaný veletrh zákazníky a také finančně 

nejnáročnější, je veletrh MSV Brno. Firma v minulých letech měla vždy stánek 

v pavilonu, ale z důvodu nedbalosti zaměstnance, který nezaslal smlouvu k účasti firmy 

na veletrhu, vystavovala firma poprvé v roce 2008 ve vlastním stánku, který byl 

postaven mezi pavilony.  

 

Stánek byl umístěn u hlavní cesty na viditelném místě, kde se nacházely i ostatní firmy 

s obráběcími stroji. Stánek měl rozlohu cca. 200 m2 a byl dostatečně velký.  Typ stánku 

byl uzavřený a firma předvedla 6 CNC strojů. Exponáty byly techniky předváděny, aby 

zákazníci věděli, jak fungují. Stánek byl vybaven kvalitním nábytkem. Téma expozice 

byly obráběcí stroje, proto celý stánek byl polepen plakáty strojů a na promítací ploše 

bylo spuštěno video o firmě TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. Na stolech 

byly položeny reklamní materiály, vizitky firmy a nechyběly samozřejmě od každého 

vystavovaného stroje katalogy.  
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Na stánku byl zajištěn dostatek zaměstnanců: majitelé firmy, všichni obchodní zástupci, 

1 marketingový pracovník, 2 hostesky, 1 administrativní pracovník a 2 techničtí 

pracovníci. Podle informací od zákazníků, které jsem získala z dotazníků, panovala 

na stánku příjemná atmosféra a zaměstnanci měli profesionální vystupování. Majitel 

zhodnotil, že ale vznikaly drobné problémy kvůli chladnému počasí a proto muselo být 

zajištěno tepelné vytápění stánku.     

 

Hodnocení efektivnosti veletrhů  

 

Vyhodnocení tohoto nástroje komunikačního mixu není tak lehce prokazatelné. 

Firma vyhodnocuje veletrhy pomocí informací jako např.: 

• počet návštěvníků stánku firmy, 

• počet udělaných nabídek zákazníkům, 

• počet prodaných strojů, 

• počet rozdaných katalogů a vizitek.  

 

Tabulka č. 10: Vyhodnocení efektivnosti veletrhu - hodnoty roku 2008 (ks) 

Veletrh For Industry Praha MSV Nitra MSV Brno

Počet návštěvníků stánku firmy 158 175 441 

Počet udělených nabídek po veletrhu 55 65 150 

Počet prodaných strojů na veletrhu 1 1 4 

Počet rozdaných katalogů a vizitek 120 120 400 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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6.3.4 Osobní prodej 

 

Osobní prodej je nejpoužívanějším nástrojem komunikačního mixu a v roce 2008 

zahrnoval celých 74 % propagačních výdajů. Společnost zaměstnává 5 obchodní 

zástupců pro Českou republiku a 3 obchodní zástupce pro Slovenskou republiku. Tito 

obchodní zástupci mají rozdělené své regiony v rámci celé republiky. V České republice 

je to pro Jižní Čechy, Západní Čechy, Východní Čechy a Vysočinu, Severní Moravu a 

Jižní Moravu. Pro Slovenskou republiku mají obchodní zástupci rozděleny oblasti 

na Západní Slovensko, Střední Slovensko a Východní Slovensko. 

 

Jejich pracovní náplní je starat se o stávající zákazníky, vyhledávat nové a udržovat 

databázi svých zákazníku. U stávajících zákazníků dělat pravidelné návštěvy 

s nabídkami strojů, informovat je o akčních nabídkách strojů a také o akcích firmy. 

 

Návštěvy uskutečňují na základě bonity zákazníků: 

• u zákazníků, kteří někdy zakoupili stroj – 1 krát / 3 měsíce, 

• u zákazníků, kteří provádějí občasné nákupy strojů – 1 krát / 2 měsíce, 

• VIP zákazníci – 1 krát / 6 týdnů. 

 

Také mají povinnou účast na veletrzích a podílejí se na vypracování nabídky 

při výběrovém řízení.  

 

Výdaje na osobní prodej: 

na 1 pracovníka ………...69 000 Kč/měsíc × 8 pracovníků × 12 měsíců = 6 624 000 Kč 

(30 000 Kč hrubá mzda + 39 000 Kč na cestovné, ubytování zaměstnanců, telefony a 

různé drobné výdaje), 

katalogy obchodních zástupců…………………...... 30 Kč/ks × 3000 ks =      90 000 Kč,  

∑ výdajů na osobní prodej………………………...………..……………= 6 720 000 Kč. 
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Proces osobního prodeje 

 

Identifikace zákazníka – obchodní zástupci získávají kontakty na zákazníky různým 

způsobem: 

• mají vytvořené databáze po svých předchůdcích, kde jsou jak stávající 

zákazníci, tak i potencionální, 

• kontakty na nové zákazníky získávají přímo od současných zákazníků, 

• zákazník přímo kontaktuje firmu přes internetové stránky a administrativní 

zaměstnanci poté předají kontakt obchodnímu zástupci firmy, 

• zákazník kontaktuje sám, když něco potřebuje. 

 

Navázání kontaktu 

Obchodní zástupce si vytyčí denní trasu. Po výběru firem, které chce ten den navštívit, 

musí nejprve určit osobu ve firmě odpovědnou za nové investice do strojů. Poté osobu 

kontaktuje a domluví si s ní osobní schůzku. Za jeden den uskuteční max. 5 osobních 

jednání.  

 

Prezentace 

Každé tři měsíce probíhá ve firmě setkání obchodních zástupců. Majitel podniku zde 

informuje o novinkách, způsobech jednání se zákazníky a motivuje obchodní zástupce 

k vyšším výkonům. Obchodní zástupci si potom připravují na jednání s klienty 

prezentace šité na míru, aby co nejvíce zaujali zákazníka. K práci používají firemní 

katalogy s nabídkou a cenami strojů. 

 

Uzavření obchodu 

Na osobní schůzce obchodní zástupce informuje zákazníka o nových strojích, zjišťuje, 

zda má zákazník zájem o nákup stroje, anebo zda plánuje nákup později. V případě 

zájmu zákazníka si upřesňuje detaily nabídky (technické parametry, platební podmínky 

atd.) a potom uzavírá se zákazníkem obchod.  
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Následné kroky  

Po uzavření obchodu obchodní zástupce znovu oslovuje stávající zákazníky a snaží se 

neustále připomínat a zjišťovat, zda nemají znovu zájem o koupi stroje. U zákazníka 

pravidelně kontroluje spokojenost a dodací podmínky stroje.  

 

Hodnocení osobního prodeje 

 

U tohoto druhu nástroje komunikačního mixu je hodnocení nejprokazatelnější. Jednou 

za měsíc musí obchodní zástupce vypracovat tzv. report, který obsahuje: 

• kolikrát navštívil každého zákazníka, 

• kolik nabídek zákazníkům udělal, 

• kolik bylo uděláno poptávek po strojích, 

• kolik obchodních případů vyhrál, 

• kolik obchodních případů prohrál. 

 

Na základě tohoto reportu je zjištěno, kolik smluv bylo za měsíc uzavřeno. Firma 

vypracovává grafy, které ukazují, kolik se prodalo strojů, jakému zákazníkovi a v jakém 

teritoriu. Na základě těchto ukazatelů se vypracovává právě zmíněná bonita zákazníků. 
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6.3.5 Vztahy s veřejností (Public relations) 

 

Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. nemá žádné PR oddělení. 

Jednatel společnosti proto sestavuje aktivity, které se pro určitý rok uskuteční a to 

s ohledem na finanční rozpočet. Ten pro letošní rok bude činit 6 % z celkových 

propagačních výdajů. Tato forma komunikace opět jen stimuluje povědomí o značce, a 

proto u ní nelze měřit efektivnost.  

 

Tabulka č. 11: Nástroje vztahů s veřejností firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE, s.r.o. pro rok 2008 

Dny 

otevřených 

dveří 

• 15. – 16. 5. 2008 OPEN HOUSE SPRING – jarní dny 

otevřených dveří v prostorách kuřimské provozovny 

firmy 

• 16. – 17. 10. 2008 pořádala firma v prostorách 

provozovny firmy  

Organizace 

událostí 

• 27. 3. 2008 OBJET MEETING  na provozovně v Kuřimi –

představení dvou technologií Rapid Prototypingu" a to 

"Polyjet" od firmy Objet Geometries Ltd. a "SOLIDO" 

od firmy SOLID DIMENSION 

• 28. 8. 2008 – aktivní přivítání podzimu v sedle kola, první 

ročník cyklistického výletu 

• 28. 11. 2008 – setkání TECNOTRADE ve Znojmě, akce 

pro zákazníky 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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6.4 MARKETINGOVÁ STRATEGIE FIRMY PRO ROK 2009 

 

S ohledem na ekonomickou krizi společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, 

s.r.o. plánuje pokračovat v již zavedené marketingové strategii a dle jednatele firmy 

stanovila pro tento rok tyto cíle: 

• udržet přední postavení mezi prodejci CNC strojů,  

• opětovné zvýšení podílu trhu na celém území, na kterém působí, 

• maximální zkvalitnění svých služeb zvláště obchodních a servisních. 

 

Toho chce firma dosáhnout i přes snižující se prodej strojů v letošním roce. Pomocí 

změn ve výdajích chce firma podpořit marketingovou strategii. Proto tento rok bude 

ve znamení velkých změn, jako např.:  

 

Jak už bylo uvedeno výše, společnost má sídlo v centru Brna, kde je zaměstnána pouze 

jedna pracovnice. Zbytek zaměstnanců včetně vedení se přestěhoval s novou pobočkou 

do Kuřimi. Firma proto předběžně uvažuje o zrušení tohoto sídla, které stojí zbytečné 

výdaje.    

 

Další snížení výdajů chce firma podpořit snižováním počtu zaměstnanců ve svých 

řadách. V tuto dobu je firma v jednání se všemi svými zaměstnanci.  

 

Snížení výdajů by mělo přijít i z hlediska komunikačního mixu. Firma řeší jednotlivé 

části komunikačního mixu. Chtěla by hlavně snížit výdaje na osobní prodej, které jsou 

příliš vysoké, a proto uvažuje o vhodných variantách snížení nákladů za cesty 

obchodních zástupců k zákazníkům. Dále dojde ke snížení výdajů za reklamní materiály 

a akce pořádané firmou, jako např.: den otevřených dveří, který bude letos jen jeden. 

Firma bude také využívat nových variant na získání zisku. 
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7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

 

7.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

 

Pro přesnější návrhy komunikačního mixu společnosti byl proveden výzkum, který byl 

zaměřen na spokojenost zákazníků se stávajícími službami společnosti. Výzkum byl 

proveden u zákazníků firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. Firma 

výzkum umožnila a rozeslala dotazník všem svým zákazníkům. Cílem výzkumu bylo 

analyzovat názor zákazníků na komunikaci firmy a zjistit jejich další potřeby.  

 

Objektem výzkumu bylo 150 respondentů, z kterých 53 na dotazník odpovědělo. 

Pro sběr primárních dat byla použita metoda dotazování, kdy byla zvolena technika 

elektronického dotazování prostřednictvím standardizovaného strukturovaného 

dotazníku. Výzkum proběhl v období měsíce ledna 2009.  

 

Dotazník obsahoval 10 otázek a na jeho vyplnění postačilo 10 min času. Otázky byly 

typu polouzavřeného, uzavřeného a otevřeného typu, kdy respondenti mohli vyplnit 

jednu a více odpovědí. Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 2.  

 

7.2 VÝSLEDKY VÝZKUMU  

 

1) Z jakých zdrojů jste se o nás dozvěděli? 

Respondentům bylo nabídnuto 6 různých druhů odpovědí a mohli odpovědět pouze 

jednu z variant. Nejvíce respondentů a to celých 55 % odpovědělo, že se o společnosti 

dozvědělo od obchodního zástupce. Jako druhý zdroj byl s 26 % zaškrtnut veletrh. 

Ostatní zdroje měly kolem 5 %, což je oproti prvním dvěma zanedbatelná část. Tyto 

výsledky se shodují s míněním vedení společnosti. Jednatel společnosti poukazoval jen 

na to, že osobní prodej možná zaujímá ještě větší podíl, než vyšlo z dotazníků.  
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Graf č. 4: Zdroje oslovení zákazníka 

 

Pramen: Zpracoval autor 

 

2) Co Vás zaujalo na firmě oproti konkurenci? 

U této otázky někteří respondenti uváděli i více odpovědí. Celých 44 % respondentů 

uvedlo, že je na firmě zaujala široká nabídky strojů. Mezi 15 – 20 % uváděli 

respondenti dobré ceny, kvalitní servis a kvalitu strojů.  

 

3) Co byste zlepšili u produktů firmy? 

Na tuto otázku odpověděli: 43 % zákazníků by zlepšilo dodací lhůty, protože je příliš 

dlouhá doba při dodávkách náhradních dílů, 30 % by si přálo, aby byly spolehlivější 

stroje a byly uváděny zejména poháněcí stroje. 14 % zákazníků by zlepšilo servis a to 

aby byl pružnější a nebyly tak vysoké náklady servisního technika. A 4 % zákazníků by 

chtělo nižší ceny, zvláště za nekvalitní techniky. Zbylých 9 % by neměnilo vůbec nic. 

 

4) Viděli jste internetové stránky firmy www.tecnotrade.cz? 

Z odpovědí bylo zjištěno, že celých 64 % zákazníků vidělo internetové stránky firmy a 

mohlo hodnotit další podotázky a 36 % zákazníků stránky nevidělo.  
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4a) Co Vás na nich zaujalo? 

V dotazníku byla respondentům položena otázka na jednotlivé oblasti internetových 

stránek a odpověděli takto:  

Design – 56 % dotázaných se vyjádřilo kladně a zbylým 44 % se design nelíbil.  

Struktura a přehlednost – 82 % respondentů hodnotilo webové stránky přehledné a 

18 % ne. 

Informace – 71 % respondentů hodnotilo kladně úplnost informací a zbylým 29 % 

zákazníků informace na webových stránkách chyběly. 

Odkaz na rychlý požadavek zaslání nabídky e-mailem – 56-ti % dotázaných přišel 

odkaz na rychlý požadavek užitečný a 44 % respondentům ne.  

  

5) Navštěvujete stánek firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

na strojírenských veletrzích? 

Na tuto otázku odpovědělo celých 83 % dotázaných, že navštěvuje na strojírenském 

veletrhu stánek firmy, což je pro firmu velice dobré, protože do veletrhů investuje 

hodně finančních prostředků z propagačních výdajů. Jen 17 % respondentů odpovědělo, 

že ne.  

 

5a) Pokud Ano, kterých? 

Respondentům byly předloženy čtyři druhy strojírenských veletrhů, na kterých firma 

vystavuje. Mohli vybrat jednu a více odpovědí. Z výsledků je patrné, že nejvíce 

zákazníků a to celých 73 % navštěvuje stánek firmy na strojírenském veletrhu MSV 

(IMT) Brno. Další tři veletrhy, na kterých firma vystavuje, jsou už jen v malé míře 

navštěvovány a to 17 % zákazníků MSV Nitra a po 5 % For Indus. Praha a EMO 

Hannover. 
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Graf č. 5: Četnost návštěv zákazníků jednotlivých strojírenských veletrhů 

 

Pramen: Zpracoval autor 

 

5b) Dostali jste na stánku všechny informace od zaměstnanců firmy? 

Na tuto otázku odpověděli dotázání ve 100 % většině, že dostali všechny potřebné 

informace. 

 

 5c) Co se Vám líbilo (nelíbilo) na stánku firmy? 

U této otázky nebyly nabídnuty odpovědi, ale byl tu otevřený prostor na názor 

zákazníků. V dotaznících převládalo, že na stánku firmy byla přátelská atmosféra a 

panovala tu srdečnost, ochota a pohostinnost. Také zákazníci kladně hodnotili 

profesionalitu vystupování zaměstnanců, přístup zaměstnanců k zákazníkům a přísun 

informací. Zákazníky zaujalo množství vystavovaných strojů a ukázka strojů. Kladně 

ohodnotili i atraktivitu a originální řešení venkovního stánku. Jediné, na co dotazování 

upozorňovali jako nedostatek stánku, byl nedostatečný prostor stánku pro jednání se 

zákazníky. 

 

 5d) Je něco, co byste jako zákazník na veletrhu uvítal? 

Tato otázka byla také otevřeného typu a zákazníci odpovídali, že by uvítali: přímé 

propojení na dodavatele, širší propagaci novinek na trhu, větší prostor a více 

vystavovaných strojů, menší ruch při jednání a méně pracovníků na stánku.  
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6) Účastníte se akcí firmy pořádané pro zákazníky? 

60 % dotazovaných odpovědělo, že se účastní akcí pořádaných firmou a zbylých 40 % 

nenavštěvuje akce firmy. 

 

6a) Pokud Ano, kterých? 

V dotazníku byly zákazníkům nabídnuty čtyři akce pořádané firmou. Zákazník mohl 

odpovědět jednu a více odpovědí. Z výsledků bylo patrné, že 50 % dotázaných se 

účastní nejvíce dnů otevřených dveří, 23 % zákazníků návštěv a prezentací strojů 

v Itálii, 20 % zákazníků návštěvy Znojma a nikdo z dotázaných nenavštěvuje sportovní 

akce.  

 

Graf č. 6: Četnost návštěv zákazníků na akcích pořádaných firmou 

 

Pramen: Zpracoval autor 

  

A na otázku PROČ se účastníte akcí firmy, odpověděli zákazníci, že na akcích firmy 

panuje přátelská atmosféra a je to dobrá akce. Díky pořádaným akcím, mají zákazníci 

neustálý přehled o firmě, nové informace o technologiích, přímý kontakt se sortimentem 

firmy a získávají nové zkušenosti a kontakty. 

 

 

7) Znáte firmu z nějakého časopisu? 

U této otázky odpovědělo pouhých 26 %, že zná firmu z nějakého časopisu. Mezi tyto 

časopisy patřili MM Průmyslové spektrum, KOVO inzert a časopis Strojárstvo.  
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8) Dostali jste se do kontaktu s obchodním zástupcem firmy? 

U této otázky byla 100 % odpověď zákazníků, že se dostali do kontaktu s obchodním 

zástupcem. 

 

8a) Pokud Ano, dostali jste veškeré potřebné informace 

Na tuto otázku odpovědělo celých 96 %, že dostalo potřebné informace a jen pouhá 4 % 

záporně, kteří to zdůvodnili, že by chtěli více poprodejní komunikace. 

 

9) Chtěli byste pravidelně dostávat informace o novinkách firmy? 

 Tato otázka byla položena z důvodu vylepšení stávajícího komunikačního mixu a 

zákazníci odpověděli takto: 85 % zákazníků odpovědělo, že by chtěli pravidelné 

informace o novinkách firmy a 15 % dotázaných si to nepřálo.  

 

Graf č. 7: Četnost zákazníků, kteří chtějí pravidelné informace 

 

Pramen: Zpracoval autor 

 

10)Která forma reklamy Vás nejvíce osloví? 

U této otázky, která pro mě byla velice důležitá z hlediska návrhu kampaně 

marketingové komunikace, byly respondentům nabídnuty různé druhy médií. 38 % 

zákazníků tvrdilo, že je nejvíce osloví internet. 25 % zákazníků odpovědělo reklamní 

leták a 21% zákazníků nejvíce osloví reklama v časopisech a novinách. 15 % zákazníků 

zaujme reklama v televizi a jen 1 % v rádiu. Billboard by nezaujal žádného 
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dotazovaného. A na otázku, který jiný způsob by je zaujal, odpověděli dotazovaní 

osobní kontakt.  

 

Graf č. 8: Způsob oslovení zákazníka 

 

Pramen: Zpracoval autor 
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7.3 ZÁVĚR VÝZKUMU 

 

Výzkum ukázal, že zákazníci hodnotí firmu a její komunikační mix ve většině případů 

kladně. Zákazníci nabídku firmy pravidelně sledují a to jak na veletrzích, tak i na akcích 

pořádaných firmou, na kterých oceňují hlavně příjemnou a přátelskou atmosféru a 

profesionalitu zaměstnanců. Zákazníci si vybrali firmu především díky široké nabídce 

strojů a to ve většině případů prostřednictvím obchodních zástupců. Rádi by ale zlepšili 

dodací lhůty náhradních dílů. 

 

Zákazníci v dotazníku hodnotili především všechny oblasti komunikačního mixu. 

Dotazovaní, kteří viděli internetové stránky firmy, vyhodnotili jako nejlepší část 

strukturu a přehlednost stránek, ale polovině zákazníků se nelíbil design stránek, který 

jim přišel normální až nezajímavý.  

 

Z dotazníků také vyplynulo, že většina zákazníků navštěvuje stánek firmy na strojních 

veletrzích a to hlavně na MSV Brno, na kterém hodnotí účast a práci firmy kladně. Jako 

doporučení pro příští roky uvádí větší a klidnější prostor na jednání a také ukázku více 

strojů. 

 

Jedna z oblastí, která sklidila největší úspěch, byl osobní prodej a práce obchodních 

zástupců. V této oblasti by měnilo jen málo zákazníků. 

 

Za to časopisová reklama oslovila jen minimum zákazníků a většina zákazníků se 

shodla, že o firmě v žádném časopise neslyšela. 

 

Na otázku, zda by chtěli dostávat pravidelné informace o novinkách firmy, odpověděli 

ve většině případů zákazníci kladně a jako způsob reklamy, který je nejvíc zaujme, 

uvedli internet. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Přestat komunikovat se svými zákazníky nelze ani v období hospodářské krize. Proto 

firma musí vytvořit efektivní komunikační strategii i po zeštíhlení marketingového 

rozpočtu. 

 

8 NÁVRH KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ PRO OBDOBÍ 2009 – 2010 

 

V této části se pokusím o návrh komunikační kampaně vycházející z komunikačního 

mixu předchozích let. Protože pro rok 2009 je komunikační mix už převážně hotov, 

pokusím se o jeho drobné korekce a zaměřím se na zlepšení jednotlivých nástrojů 

komunikačního mixu při optimalizaci nákladů. Pro další rok potom navrhnu 

komunikační mix v různých variantách, který bude vycházet z roku 2009 a to 

optimistickou a pesimistickou variantu. Tyto varianty by mohly nastat při změnách 

vnitřních nebo vnějších faktorů, což je v současné době působící krize docela 

pravděpodobné. Tyto varianty jsou určeny pro inspiraci firmy pro strategické 

rozhodování o dalším vývoji podniku. 

  

8.1 ROZPOČET  

 

Z důvodu působící hospodářské krize musela firma snížit rozpočet a použila na to 

metodu: „Co si může dovolit“. Proto po schválení jednatele firmy bude předpokládaný 

rozpočet na komunikační mix pro rok 2009 ve výši 6 700 000 Kč.  

 

Tabulka č. 12: Schválené výdaje komunikačního mixu pro rok 2009 (Kč) 

osobní prodej podpora prodeje veletrhy vztahy s veřejností reklama 

5 100 000 100 000 950 000 400 000 150 000 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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I přes snížení propagačních výdajů pro tento rok se struktura výdajů příliš nezměnila. 

Největším výdajem komunikačního mixu bude stále osobní prodej, který bude zaujímat 

76 % z celkových výdajů a dojde tak k jeho procentuálnímu navýšení. Druhý největší 

výdaj bude s 15-ti % podílem veletrh, u kterého dojde oproti minulému roku ke snížení 

o 2 %. Další tři výdaje (podpora prodeje, vztahy s veřejností a reklama) zůstaly 

ve stejném procentuálním rozdělení.  

 

Graf č. 9: Podíl jednotlivých výdajů na nástroje komunikačního mixu 

 

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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8.2 KAMPAŇ PŘI NĚMĚNÝCH PODMÍNKÁCH  

 

8.2.1 Reklama 

 

Pro tento rok činí výdaje 2 % z celkových propagačních výdajů. V tomto roce zůstane 

složení nástrojů na reklamu stejné jako v minulých letech. Firma bude nadále provádět 

reklamu v časopisech a novinách, také zachová webové stránky firmy a zůstane 

i outdoorová reklama. Proto navrhuji jen obměnu výdajů na jednotlivé položky. 

 

Firma inzeruje v časopisech MM Průmyslové spektrum, Strojárstvo a Kovo-inzert. Jak 

vyšlo z dotazníkového šetření, zákazníci znají firmu z tohoto druhu reklamy minimálně, 

viz Výsledky výzkumu v kapitole 7.2. Proto bych firmě doporučila, aby zvýšila 

reklamu v odborných novinách a časopisech a to na základě průzkumu trhu, které 

časopisy čtou zákazníci nejčastěji, nebo podle časopisů s nejvyšší inzercí. 

 

Podle agentury Medea, a.s. patří mezi odborné časopisy s nejvyšší inzercí časopisy 

Technický týdeník, MM Průmyslové spektrum a T+T Technika a trh, proto je firmě 

doporučuji.  

 

 Obrázek č. 6: Časopisy s nejvyšší inzercí 
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Tabulka č. 13: Ceníky za inzerci v odborných časopisech (Kč) 

Časopis MM Strojárstvo Tech týdeník T+T 
formát barva

černobílá 21 500 17 800 27 000 21 000
barevná 30 700 31 600 36 500 24 000 - 34 000
černobílá 15 400 12 100 19 500 14 500
barevná 24 600 20 400 25 500 17 500 - 24 000
černobílá 12 400 9 200 14 500 12 000
barevná 16 900 18 100 19 500 13 500 - 18 000

Slevy inzerce počet inzercí
3 × 5 5 3 5
5 × 7 8 5 10
7 × 10 10 sleva dohodou 15
10 × 15 12 sleva dohodou

Ceníky inzerce

sleva v %

1/4 A4

1/3 A4

cena

1/2 A4

 
Pramen: Údaje MM průmyslové spektru, Strojárstvo, Technický týdeník, Technika a trh, zpracoval autor 

 

Doporučuji velikost inzerátu od ¼ A4 do ½ A4 z důvodu nepřesáhnutí výdajů rozpočtu 

na reklamu. Proto uvádím jen ceníky pro tyto rozměry. Jednoznačně doporučuji 

nejčtenější časopis MM Průmyslové spektrum, který zároveň patří k inzercím s nižšími 

náklady. Též bych ponechala časopis Strojárstvo z důvodu zákazníků na Slovensku. 

V těchto časopisech se firmě vyplatí barevná reklama, takže doporučuji přikládat fotky 

strojů, což zvýší zajímavost článku. 

 

Další navýšení stávající inzerce doporučuji o časopis T+T a Technický týdeník. V T+T 

se firmě vyplatí inzerovat černobílé články bez fotografií v jakékoliv velikosti, protože 

tyto formáty mají nejnižší ceny. V Technickém týdeníku zase barevnou inzerci 

ve formátu ¼ A4, aby skladba nepřekročila firmou navrhnutá finanční omezení. 

 

Na konci roku 2009 by měla firma provést ověření kampaně účinnosti investic 

do odborných časopisů, aby zjistila, zda v následujícím roce má pokračovat v inzerci 

ve stejných médiích, nebo jejich skladbu změnit. Doporučila bych formou e-mailu 

zaslat novoroční PF všem svým zákazníkům s přiloženým dotazníkem, kde si firma 

ověří, jaký účinek reklama na zákazníky měla. Firma by měla hodnotit kritéria: o kolik 

% došlo ke zvýšení povědomí o firmě, které odborné časopisy zákazníci nejvíce čtou, 

které odborné časopisy zvýšily povědomí o firmě. 
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8.2.2 Podpora prodeje 

 

U tohoto druhu nástroje dojde jen k nepatrnému snížení nákladů, ale v procentuálním 

rozdělení zůstanou výdaje podpory prodeje ve výši 1 % z celkových propagačních 

výdajů. Jednotlivé položky opět zůstanou skoro neměnné. Dojde ke snížení nákladů 

na reklamní materiály firmy. Například firma nebude svým zákazníkům předávat 

drobné reklamním předměty (vánoční kalendáře a vína s etiketou firmy). K úspoře 

nákladů bych tuto variantu určitě doporučila, protože tento druh podpory prodeje není 

pro firmu tak účinný, jako v jiných odvětvích.   

 

Pro tento rok budou obchodní zástupci nabízet svým zákazníkům stroje za akční 

skladové ceny. Už v tuto chvíli se na webových stránkách firmy nachází upoutávka 

na tuto akci a zákazníci můžou zakoupit stroje se slevou ve výši až 40 %.   

 

8.2.3 Vztahy s veřejností  

 

Náklady pro rok 2009 budou činit 6 % z celkových propagačních výdajů. Firma proto 

nebude pořádat letos některé firemní akce, nebo sníží jejich četnost.  

 

Například den otevřených dveří se uskuteční jen jeden a to na podzim v prostorách 

kuřimské pobočky. Také má firma naplánovanou služební cestu se svými VIP 

zákazníky do Koreje, kde můžou zákazníci zhlédnout stroje firmy DOOSAN. Firma by 

také chtěla uspořádat setkání se zákazníky a prozatím uvažuje o každoročním 

předvánočním sklípku ve Znojmě. Tyto akce firmy určitě doporučuji, protože jak jsem 

zjistila z dotazníku, zákazníci si tyto akce firmy velice chválí.  

 

Z analýzy roku 2008 zjistíme, že akce pořádané firmou (veletrhy, služební cesty, setkání 

se zákazníky) vycházejí pomalu na každý měsíc. Protože firma potřebuje letošní 

náklady snížit, zaměřila bych se na snížení setkání se zákazníky, které pro firmu nejsou 

tak strategicky důležitě.  Myslím si, že snížení těchto akcí je pro firmu lepší než zrušení 

účasti na veletrhu, nebo služebních cest.  
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8.2.4 Veletrhy 

 

Pro tento rok budou náklady za veletrhy nižší než minulý rok a projeví se to hlavně 

na výdajích za veletrh MSV Brno. Procentuální rozložení tohoto nástroje však zůstane 

v porovnání s jednotlivými propagačními výdaji stejné a to ve výši 14 %. Firma bude 

opět vystavovat na třech veletrzích: 

 

15. – 17. 4. 2009  For Industry Praha         140 000 Kč,   

19. – 22. 5. 2009 Veletrh MSV Nitra         140 000 Kč, 

14. – 18. 9. 2009  Veletrh MSV Brno         700 000 Kč. 

 

Minulý rok vystavovala firma ve venkovním areálu výstaviště, kvůli kterému nechala 

postavit konstrukci stánku. Tuto konstrukci nyní firma drží na skladě. Pro tento rok 

chce majitel firmy opět vystavovat v pavilónu, jak tomu bylo v minulých letech a tím se 

firmě náklady na pronájem plochy zvýší o dvojnásobek (4600 Kč/m2). Konstrukce tak 

nebude mít uplatnění. Proto doporučuji konstrukci stánku prodat pomocí inzertních 

novin, nebo nabídnout firmě, která bude letos vystavovat ve venkovním areálu. Firma 

tak získá finanční prostředky, které potřebuje.  

 

Myslím si, že na stánku firmy se nachází hodně zaměstnanců. Proto doporučuji, aby se 

účastnili jen: majitelé firmy, všichni obchodní zástupci, 1 marketingový pracovník, 

místo 2 hostesek jen 1, které pomůže 1 administrativní pracovník. Pokud je to možné 

ubrala bych technické pracovníky jen na 1. Firma tak ušetří na přesčasech zaměstnanců.  

 

Před veletrhem firma každoročně rozesílá všem svým zákazníkům pozvánky na veletrh 

formou e-mailu, viz příloha č. 3 a 4. Firemní tiskoviny charakterizují celou firmu a jsou 

důležité pro vztahy s externím prostředím. Myslím si, že tyto pozvánky nejsou dost 

atraktivní a ve většině případu zákazníka nezaujmou. Proto bych firmě doporučila, aby 

přidělila zaměstnanci marketingového oddělení, aby se pokusil o zajímavý design 

pozvánek, nebo aby firma využila služeb profesionální mediální agentury, která jí 

navrhne grafický návrh, který zvýší firemní prestiž a důvěryhodnost v očích zákazníka. 
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8.2.5 Osobní prodej 

 

Pro tento rok výdaje oproti celkovým propagačním výdajům stouply o 2 %, tedy 

na 76 %. Společnost pro tento rok snížila počet zaměstnanců na 3 obchodní zástupce 

pro Českou republiku a 3 obchodní zástupce pro Slovenskou republiku. Tím chce firma 

snížit náklady na osobní prodej. Letošní rok dojde i k dalším opatřením, jako:  

 

Snížení pravidelných návštěv u stávajících zákazníků – obchodní zástupci začnou 

provádět telemarketing a to typu out-bound, to znamená, že své zákazníky budou jen 

obvolávat a dojíždět do firem jen v případě zájmu o nákup stroje. Tím dojde ke snížení 

vysokých cestovních nákladů. Tuto variantu schvaluji, ale doporučuji alespoň 

pravidelně objíždět VIP zákazníky, u kterých by hrozila jejich ztráta z důvodu nezájmu. 

VIP zákazník by si tak mohl myslet, že ztratil pro firmu význam a mohl by využít 

nabídky jiného obchodního zástupce.  

 

Snížení počtu firemních katalogů obchodních zástupců – papírové katalogy budou 

nahrazeny elektronickými maily. Jako další zajímavou variantu doporučuji vznik 

elektronického magazínu. Na základě dotazníkového šetření bylo totiž zjištěno, že 

zákazníci by přivítali pravidelné informace o novinkách firmy a uvedli, že nejvíce je 

osloví reklama prostřednictvím internetu. Protože strojírenské odvětví je velice 

dynamické a většina zákazníků nestíhá sledovat změny, doporučuji vytvořit 

elektronický magazín, který bude odesílán elektronickou poštou. Je to velice zajímavá a 

celkem levná varianta a obchodní zástupce tak nemusí zákazníkovi nechávat papírový 

katalog, který stojí více peněž. Tento magazín by měl být zasílán jednou za dva měsíce 

a měl by stručně shrnovat sortiment, ceny firmy a novinky, které firma uvedla na trh. 

 

Jako další zlepšení osobního prodeje firmy doporučuji školení obchodních zástupců, 

které povede ke zlepšení jejich prodejních technik a tím i celého prodeje. Jako nejlepší 

způsob shledávám využití programu „Školení je šance“, který připravil evropský 

sociální fond. O tuto dotaci může firma zažádat od 23. března 2009. Jde o projekt,      

při kterém dojde k proplácení mezd zaměstnanců, v době, kdy se budou školit. (ESF 

v ČR, Školení je šance, 2009) 
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Tuto variantu shledávám výhodnou i pro ostatní zaměstnance, protože firma uvažuje 

nad snižováním počtu dní pracovní doby. Pro firmu bude výhodnější, když tyto 

zaměstnance pošle na školení. Nejen že zvýší jejich kvalifikaci, ale na náklady mezd 

pracovníků v době jejich školení by přispěl stát, respektive evropský sociální fond. 

(Idnes.cz, Stát přispěje firmám na školení, 2009) 
 

Společnost by také měla používat efektivní způsob motivace obchodních zástupců, 

který zvýší loajalitu zaměstnanců vůči firmě. Na konci každého roku by firma prováděla 

vyhodnocení nejlepšího obchodního zástupce na základě reportu, který obchodní 

zástupce každý měsíc odevzdává. Může tak velice jednoduše zjistit, který obchodní 

zástupce je v rámci společnosti nejúspěšnější a jeho zkušenosti dále využít i u ostatních 

obchodních zástupců. 

 

Motivační program:  

• cílová odměna při dosažení stanoveného cíle (obrat, počet prodaných strojů), 

• získávání počtu bodů za odvedené výkony, které lze vyměnit za zážitky, 

• dárkové poukázky, 

• pochvala obchodního zástupce před kolegy. 
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8.3 OPTIMISTICKÁ VARIANTA KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ  

 

Pro účely kampaně při velmi dobrých podmínkách vyjdu z kampaně při normálních 

podmínkách roku 2009 a dále ji rozšířím. Navýšení rozpočtu roku 2010 pro tuto 

variantu bych provedla o 20 %, aby se přibližoval rozpočtům z minulých let, kdy si 

firma vedla na trhu velice dobře.  

 

8.3.1 Rozšíření optimistické varianty komunikační kampaně 

 

Vzhledem k vysokému navýšení rozpočtu, navrhuji zvýšit rozpočet hlavně v oblasti 

osobního prodeje, který je pro firmu nejdůležitější. Navrhuji tedy návrat ke způsobu 

oslovování zákazníků formou pravidelných návštěv. Myslím si, že tento způsob je 

nejúčinnější z důvodu přímé komunikace, která se koná „face to face“. Obchodní 

zástupce tak může ovlivnit i jednání, které je přes telefon rovnou prohrané.  

 

 

Jako druhé nejvyšší navýšení bych provedla u veletrhů. Při těchto podmínkách bych 

nechala rozložení lidí z roku 2008: majitelé firmy, všichni obchodní zástupci,                

1 marketingový pracovník, 2 hostesky, 1 administrativní pracovnice a 2 techničtí 

pracovníci. 

 

Jak mi bylo řečeno zaměstnanci firmy, nabídky a problémy, které se na veletrhu 

probírají se zákazníky, začnou zaměstnanci řešit až po skončení veletrhu, který trvá 

týden. Proto firmě doporučuji, aby zaměstnala ještě jednoho administrativního 

pracovníka, který bude tyto věci řešit okamžitě. Pro firmu tak vzniknou sice další 

náklady ve formě uzavřeného a klidného prostoru, který bude součástí expozice firmy a 

také náklady připojení na internet, aby se mohl pracovník na PC připojit na server, který 

by propojoval informace s hlavním počítačem firmy na pobočce. Tato nová aktivita 

zvýší atraktivitu pro zákazníka, který bude mít pocit vysoké důležitosti. 
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Jako další navýšení nákladů bych doporučila ve formě reklamy a to ukazatel s logem 

firmy u hlavních vchodových dveří. Pokud zákazník má zájem navštívit stánek firmy, 

bude se daleko lépe orientovat.  

 

 

Další z oblastí, do které bych investovala více, je reklama. Z dotazníku vyplývá, že 

polovině zákazníků se nelíbí design internetových stránek a připadá jim nezajímavý. 

Proto navrhuji, aby firma kontaktovala externí firmu a domluvila s ní obměnu designu 

webových stránek, aby i ti, kteří preferují vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu, si přišli na své. Co bych určitě neměnila je barva stránek a logo firmy. Firma 

dobře zvolila modro – červenou barvu, která podle průzkumů České marketingové 

společnosti a OKI printing solutions asociuje: modrá – serióznost a důvěryhodnost, 

červená – odvážnost a dráždivost (OKI Tiskové zprávy, Co říkají barvy o firmách, 

2006). 

 

Doporučovala bych také více fotografií na hlavní stranu, aby upoutala pozornost. Na 

úvodní stranu doplnit okno o „Zasílání novinek“. Pokud budou mít zákazníci zájem 

o časté zasílání technických novinek, vyplní zde jen e-mail a potvrdí.  

 

Také navrhuji na internetových stránkách zavést diskusní fórum, na kterém budou moci 

zákazníci řešit své dotazy, připomínky, náměty a názory a to nejen se zaměstnanci 

firmy, ale i s jinými zákazníky. Na tomto diskusním fóru bych také zavedla občasnou 

diskuzi na téma nějakého stroje, novinky, nebo jiného tématu, o kterých firma psala 

v odborném časopise. Volila bych zde i nějaký odkaz, zda je zákazník stávající, nebo 

zda se jedná o zákazníka nového. Tak si firma také může jednoduše ověřit, zda mediální 

kampaň v odborných časopisech přinesla očekávaný úspěch. 

 

 

Na základě vyhodnocených kritérií kampaně inzerce v odborných časopisech pro rok 

2009, viz kapitola 8.2.1 a pro zajištění úspěšné kampaně pro další rok, bych doporučila: 
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• úspěšná kampaň – zvednutí investic do časopisů, které vyšly jako nejúčinnější, 

• průměrná kampaň – ponechat stejné rozložení jako v minulém roce, protože to 

mohla být pro zákazníky příliš krátká doba, 

• špatná kampaň – pokus o nalezení vhodnějších odborných časopisů.  

 

U nástroje vztahy s veřejností doporučuji navýšení společenských akcí pro zákazníky, 

které si tak zákazníci chválí, protože je to velice dobrá reklama pro firmu. Pokusila 

bych se o obnovu akcí, které firma pořádá poslední roky a uspořádala bych něco nového 

jako např.: sportovní outdoorové odpoledne, které je nyní tak populární. Na trhu 

existuje spousta firem, které na základě přání a navrženého rozpočtu firmou sestaví na 

míru šitý program.   

 

 

U posledního nástroje podpory prodeje bych nedělala velké změny, jen bych přidala 

více reklamních materiálů z minulých let, které se už v minulosti osvědčily. Firma by je 

rozdávala při různých akcích pořádaných pro zákazníky.    

 

Tabulka č. 14: Navrhované výdaje komunikačního mixu pro rok 2010 při optimistické 
variantě (Kč) 

Osobní prodej  6 000 000

Veletrhy 1 270 000

Reklama 200 000

Vztahy s veřejností 450 000

Podpora prodeje 120 000

Celkem 1 814 000

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor  
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8.4 PESIMISTICKÁ VARIANTA KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ 

 

Pro kampaň při špatných podmínkách, snížím rozpočet jen přibližně o 5 % z celkových 

výdajů roku 2009. Z důvodu velkého snížení rozpočtu v tomto roce, nemůže firma 

provést markantní snížení, protože si musí ponechat alespoň základní nástroje 

komunikačního mixu, bez kterých se při své činnosti neobejde.  

 

8.4.1 Rozšíření pesimistické varianty komunikační kampaně 

 

Největší snížení bych provedla u veletrhů. Myslím si, že u kampaně za velmi špatných 

podmínek by měla firma snížit počet veletrhů, na kterých vystavuje, protože nejsou 

životně důležité. Firma má zákazníky v České republice a na Slovensku. Z  důvodu 

důležitosti veletrhu MSV Brno pro firmu, bych v ČR ponechala tento. Na Slovensku se 

účastní firma jen veletrhu MSV Nitra. Proto doporučuji vyloučit strojírenský veletrh  

For Industry Praha. Firma tak sníží finanční prostředky o 140 000 Kč.  

 

 

Druhé nejvyšší snížení bych provedla u vztahů s veřejností. Pokud se firma dostane     

do situace, kdy bude muset omezit své výdaje, nejlepším způsobem bude omezení 

služebních cest. Tyto cesty se zákazníky jsou pro firmu jistě přínosné a působí dobře na 

zákazníka, ale nejsou vyloženě nezbytné pro fungování firmy.  

 

 

Jako další nejvyšší snížení bych provedla v oblasti reklamy odborných časopisů.         

Při pesimistické variantě bych omezila drahou inzerci v odborných časopisech. 

Zajímavá varianta, jak nahradit dražší časopisy, je pro firmu možnost inzerce v časopise 

MM inzertní stránky, které jsou součástí rodiny časopisů MM (MaschinenMarkt). 

Záštitu nad titulem má vydavatelství MM publishing, s.r.o., které již 12 let vydává 

nejčtenější strojírenský časopis u nás – MM Průmyslové spektrum. Je to možnost 

prezentovat se pod hlavičkou MM, jako cenově výhodnější alternativa k prestižnímu 

časopisu MM Průmyslové spektrum. 
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Tabulka č. 15: Ceník za inzerci na MM inzertní stránky 

formát 1/2 A4 1/3 A4 1/4 A4
cena v Kč 9 900 6 900 4 900
slevy v %: 20

CENÍK INZERCE 

 

Pramen: Údaje MM inzertní stránky, zpracoval autor 

  

Tento časopis je distribuován různými způsoby, jako např.: direct mailingovým 

způsobem na cílovou skupinu uživatelů, také na veletrzích, konferencích a odborných 

seminářích. Navíc firma dostane automaticky slevu pří objednání inzerce ve výši 20 %. 

 

 

Podporu prodej bych snížila jen na nejnutnější výdaje za reklamní materiály, protože si 

myslím, že při pesimistické variantě jsou nejméně důležitým nástrojem pro firmu.  

 

 

Vzhledem k tomu, že snížení rozpočtu není tak zásadní, ponechala bych na osobní 

prodej stejné výdaje, jako v roce 2009 a to pro jeho důležitost na činnost podniku. 

Pokud by došlo ještě k jeho snížení, ohrozilo by to celou firmu. 

 

Tabulka č. 16: Navrhované výdaje komunikačního mixu pro rok 2010 při 
pesimistické variantě (Kč)  

Veletrhy 810 000

Vztahy s veřejností 300 000

Reklama 100 000

Podpora prodeje 60 000

Osobní prodej   5 100 000

Celkem 6 370 000

Pramen: Vnitropodnikové informace Tecnotrade obráběcí stroje, s.r.o., zpracoval autor 
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8.5 PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY JEDNOTLIVÝCH VARIANT KAMPANÍ 

 

Vzhledem k prudkému poklesu tržeb za prodané výrobky v posledním půl roce,       

podle jednatele firmy až o 80 %, a současným organizačním změnám, je 

nejpravděpodobnějším vývojem u kampaně při neměnných podmínkách udržení 

stávající úrovně prodeje, případně jeho nárůst o 10 %. Díky navrženým opatřením této 

varianty by mělo dojít ke snížení zbytečných nákladů firmy, nalezení nových prostředků 

na prvky komunikačního mixu a zvýšení celkového povědomí o značce.  

 

Při optimistické variantě předpokládám výrazné zvýšení poptávky oproti variantě           

za neměnných podmínek. Příčinnou zvýšení poptávky může být odeznění hospodářské 

krize, nebo využití příležitostí uvedené ve SWOT analýze. Dá se očekávat, že finanční 

situace firmy by měla pozitivní vývoj. Předpokládám, že by došlo ke zvýšení obratu      

o 20 – 30 % a tím pádem i zvýšení zisku. Soudím tak z vývoje tržeb firmy, než firmu 

zasáhly důsledky hospodářské krize. Díky tomu by mohl podnik více investovat          

do marketingové oblasti. 

 

U pesimistické varianty předpokládám, že by mohlo dojít k nepatrnému snížení 

poptávky oproti roku 2009. Příčiny tohoto trendu mohou být hrozby uvedené ve SWOT 

analýze, jako např.: zhoršení hospodářské krize, vstup nových konkurentů. Protože 

finanční situace podniku by za těchto podmínek nebyla tak pozitivní, jako 

v předchozích variantách, docházelo by v této situaci ke snížení obratu a také zisku 

zhruba o 5 %. Navrhnuté opatření snížení výdajů na komunikační mix by alespoň 

zajistilo udržení platební schopnosti a zajištění provozu firmy. 



94 

 

ZÁVĚR 

 

Ačkoliv je slovo marketingová komunikace v současnosti stále více používáno, v praxi 
si málokdo uvědomuje, co skutečně 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. Proto princip 
součinnosti všech nástrojů komunikačního mixu a jejich správné využití nám pomůže 
ovlivnit znalosti, postoje a chování zákazníků. V tomto případě platí pravidlo „Příprava 
pojišťuje výsledek“ dvojnásob.  

 

Cílem této práce bylo navrhnutí nové komunikační strategie podniku. K naplnění tohoto 

cíle mi pomohlo opakované setkání s jednatelem firmy a poskytnuté podklady a 

materiály o společnosti TECNOTRACE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o., kterou jsem si 

vybrala pro svou práci. V praktické části jsem se věnovala výzkumu mezi zákazníky a 

hodnocení aktuálního stavu společnosti, při kterém jsem provedla analýzu jejího 

vnějšího a vnitřního prostředí. Z výsledků výzkumu a anýzy jsem došla k určitým 

zjištěním, které jsem později využila v návrhové části. 

 

Komunikační kampaň jsem navrhla pro realizaci ve třech provedeních: při neměnných 

podmínkách, velmi dobrých podmínkách a špatných podmínkách. Všechny tři návrhy 

vycházejí ze strategických cílů firmy a kromě získání nových zákazníků se zaměřují 

na udržení stávajících. U kampaně při neměnných podmínkách jsem se pokusila jen 

o drobná doporučení, protože pro tento rok už je komunikační kampaň sestavena.            

U dalších dvou variant jsem navrhla nové prvky komunikačního mixu a rozvržení 

výdajů pro další rok, u kterých jsem vycházela ze základu kampaně při neměnných 

podmínkách. 

 

Z analýzy mezi zákazníky firmy jsem vyvodila následující: 

• firma má nedostatečnou reklamní kampaň v odborných časopisech,  

• zákazníkům se nelíbí webové stránky firmy,  

• zákazníci rádi navštěvují akce připravované firmou. 
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Proto jsem doporučila rozšíření reklamní kampaně v odborných časopisech. Navrhla 

obměnu designu a malá zlepšení webových stránek společnosti a pokusila se výzkumem 

trhu vybrat vhodnou změnu akce pořádané pro zákazníky ve formě outdoorového 

odpoledne.      

 

Další navrhované změny se týkají působící krize na firmu a jejího snížení prodejů. Proto 

po detailním prozkoumání firmy jsem zjistila: 

• firma drží na skladě konstrukci veletržního stánku, kterou letos nevyužije, 

• firma má vysoké výdaje za osobní prodej, 

• firma pořádá akce a setkání se zákazníky skoro každý měsíc. 

 

Proto jsem navrhla prodej konstrukce stánku jiné firmě, která letos bude vystavovat     

ve venkovním areálu výstaviště. Také jsem doporučila snížení pravidelných návštěv 

obchodních zástupců u zákazníků nahrazením formou telemarketingu. Na základě toho 

vznik elektronického magazínu, který bude pravidelně zákazníky informovat. A snížení 

některých akcí pořádaných firmou, například veletrh For Industry Praha.    

 

Při zpracování diplomové práce jsem se snažila připravit koncepci uspořádání 

komunikačních nástrojů a doufám, že pomůže podniku při rozhodování o jeho 

aktivitách.  
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Přílohy č. 1: Přehled tržeb firmy v tis. EUR 
 

roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
tržby  320 630 1270 2790 5770 7979 11579 
Pramen: Interní informace firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o., zpracoval 

autor 
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Příloha č. 2: vzor dotazníku marketingového výzkumu  
 

DOTAZNÍK 
 
 
1. Z jakých zdrojů jste se o nás dozvěděli? 
 

       na internetu          na veletrhu    od obchodního zástupce         z časopisu 

                                                      
 
       od jiného zákazníka   Jiné? 

           
 
2. Co Vás zaujalo na firmě TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

oproti konkurenci? 
 
široká nabídka strojů dobré ceny strojů  kvalitní servis  kvalita strojů  

                                                                  
způsob oslovení firmou  Jiné? 

          
 
 
3. Co byste zlepšili u produktů firmy? 
 
spolehlivost strojů  servis  dodací lhůty   ceny         

                                                                          
        

něco jiného  

 
       
      A proč? 

 
 
4. Viděli jste internetové stránky firmy www.tecnotrade.cz. Pokud ne, 

přeskočte podotázku 4a. 
 

ANO     NE 
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4a.  Pokud ANO co Vás na nich zaujalo? 
 
    ANO  NE  Proč?  
design       

         
        

struktura a přehlednost   

         
 

         
      informace 

                                  
 

       
   
      odkaz na rychlý požadavek o zaslání nabídky na stroje e-mailem 

                            
  

         
      Jiné? 
        

 
 

5. Navštěvujete stánek firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. na 
strojírenských veletrzích? Pokud NE, přeskočte podotázky 5a, 5b, 5c, 5d. 

 
ANO     NE 

             
 

     5a.   Pokud Ano, kterých? 
 
MSV (IMT) Brno     For Industri Praha       MSV Nitra EMO Hannover 

                                    
 

     5b.   Dostali jste na veletržním stánku potřebné informace (včetně informačních  
 brožur) od zaměstnanců firmy? 

 
ANO  NE  Pokud NE, co Vám chybělo?   
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     5c.   Co se Vám líbilo (případně nelíbilo) na stánku firmy? 
 

   
 
 
     5d.   Je něco, co byste jako zákazník na veletrhu uvítal?  

 

   
 
6. Účastníte se akcí firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o. 

pořádané pro zákazníky? Pokud NE, přeskočte podotázku 6a.  
 

ANO     NE 

             
 

      6a.  Pokud ANO, kterých? 
 
      dny otevřených dveří  návštěvy a prezentace stojů v Itálii   sportovní akce 

             
      předvánoční návštěva Znojma   Proč? 

   
      

 
 
7. Znáte firmu z nějakého časopisu? 

 
ANO  NE  Pokud ANO, z kterého?   

           
      
 

8. Dostali jste se do kontaktu s naším obchodním zástupcem? Pokud NE, 
přeskočte podotázky 8a, 8b.  
 

ANO     NE 

             
 

8a.  Pokud ANO, dostali jste veškeré potřebné informace o produktech a 
službách? 

 
ANO     NE 
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      8b.  Pokud NE, co byste od návštěvy obchodního zástupce očekávali? 
 

 
 
 
9. Chtěli byste pravidelně dostávat informace o novinkách firmy 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o.? 
 

ANO  NE  Pokud ANO, jakou formou? 

       
      
 
 

10.  Která forma reklamy Vás nejvíce osloví? 
 
v televizi    v rádiu  na internetu        na billboardu v časopise  

                                  
 
reklamní letáky   Jiné?   
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Příloha č. 3: Pozvánka na veletrh MSV Brno 2008 
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Příloha č. 4: Dopis k pozvánce na veletrh MSV Brno 2008 
 
 

Vážení obchodní přátelé 
 

při příležitosti 

 

50. MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO 
VELETRHU 

MSV / IMT 2008 

V Brně ve dnech 15.9.- 19.9.2008 

 
Vás co nejsrdečněji zveme do našeho stánku č.10, na volné ploše A, kde po celou 
dobu konání veletrhu Vám budeme k dispozici.  

Na našem stánku budete moci vidět praktické ukázky obrábění na 6-ti CNC obráběcích 
strojích včetně 9-ti osého multifunkčního soustruhu PUMA MX 2500ST, ale také 3D 
měřící přístroj a 3D tiskárny. 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Milan Ševčík 

jednatel společnosti 


