
 



 

 



 



 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti 

C-FILTER FITRY, s.r.o., která je prodejcem filtrů a souvisejících služeb. Projekt 

analyzuje současnou situaci firmy, zjišťuje nedostatky a hledá způsoby zlepšení 

propagace, které by přispěly ke zvýšení prosperity společnosti. 

 

Abstract 

This Diploma Thesis discusses the marketing communication of the company 

C-FILTER FITRY, s.r.o. which distributes filters and related services. This project 

analyses the current situation and weaknesses of the company and looks for ways to 

improve its promotion in order to increase the company´s revenue. 
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ÚVOD 

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. byla založena za účelem poskytování 

specializovaných služeb a dodávek v oblasti filtrace, kde nabízí kompletní sortiment 

filtr ů, filtračních vložek a materiálů určených k filtraci vzduchu, oleje a paliva pro 

veškerou techniku a jiné průmyslové použití. Společnost momentálně sídlí v Brně na 

ulici Cejl 62b, kde má k dispozici také skladové prostory (viz. Obr. 1). 

 

 

Obr. 1: Skladové prostory společnosti (5) 

V roce 2002 Patrik Cabaj, nynější majitel společnosti C-FILTER FILTRY, založil 

živnost na prodej filtrů. Sídlo provozovny bylo umístěno v Brně na ulici Puškinova. 

Hlavním dovozce filtrů se stala zahraniční společnost SCHUPP. Mimo tohoto 

dodavatele začal hned od začátku spolupracovat také s Martinem Šturmem, který vyrábí 

atypické filtry přesně podle požadavků zákazníka. 

Vzhledem k minimálním skladovacím prostorům, byl prodej realizován na základě 

telefonických objednávek od zákazníků, kteří měli o filtry zájem. Nákup, prodej 

i expedici zboží zajišťoval pouze pan Cabaj. S rostoucím počtem spokojených 

zákazníků se ale jméno Patrika Cabaje dostávalo stále více do podvědomí zákazníků jak 

v ČR, tak i v zahraničí a bylo nezbytně nutné zvětšit základnu firmy. V roce 2003 se 

tedy firma přemístila a na ulici Cejl 62, kde byly kromě kancelářských prostor 

k dispozici i odpovídající sklady. Se změnou sídla bylo také nutné vytvořit dvě nové 

pracovní pozice - skladník a technik. 
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Při tehdejším trendu zvyšujících se zisků by nebylo dále perspektivní fungovat jako 

fyzická osoba a tedy i za cenu nutných výdajů a náročnější administrativy došlo 

k 1. 1. 2007 k transformaci firmy a vznikla společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. 

Za jednu z hlavních výhod tohoto kroku lze považovat i to, že pan Cabaj již neručí 

veškerým svým majetkem, ale jen majetkem firmy, jejíž základní kapitál je 200 000 Kč. 

Ve snaze oslovit širší okruh zákazníků došlo v roce 2008 ke spolupráci s italskou 

společností FILTREC, která je nyní hlavním dodavatelem filtrů. 

Společnost C-FILTER FILTRY nabízí kromě nejvyšší dostupné kvality i širokou škálu 

výrobků, které se dělí: 

1. Filtry pro mobilní techniku 

a. vzduchové filtry 

b. olejové filtry 

c. palivové filtry 

d. filtry hydraulické, vodní a chladících medií 

e. čističe vzduchu a jejich příslušenství 

f. a jiné (vodní odlučovače k palivovým filtrům, trvanlivé filtry do výfuků 

   dieselových motorů, …) 

2. Průmyslová filtrace 

a. hydraulické podtlakové filtrační komponenty 

b. hydraulické zpětné a sací filtrační komponenty 

c. separátory 

d. příslušenství hydraulických filtrů 

e. filtrace pro vzduchotechniku a klimatizace 

f. filtrační materiály 

 

Co se týče služeb zákazníkům, nabízí C-FILTER FILTRY následující: 

A. Velkosériovou výrobu i výrobky méně obvyklé z malých sérií, či zcela atypické, 

vyrobené podle přání zákazníka. 

B. Kvalitní výrobky od renomovaných výrobců i od méně známých kvalitních 

zdrojů. 

C. Jistota nejaktuálnějších informací o originálních označeních a jich náhradách. 



12 

D. Kvalifikovaná poradenská činnost k výběru produktů. (5) 

Struktura společnosti 

Společnost C-FILTER FILTRY má tři stále pracovníky. Jedná se o pozice jednatel, 

technika a skladník (viz.Obr. 2). Funkci jednatele zastává sám majitel firmy. Ostatní 

pracovní pozice jako jsou informační technik, fakturant, účetní a právník jsou 

vykonávány externími pracovníky. 

 

Obr. 2: Struktura společnosti 

Firma C-FILTER FILTRY, podobně jako ostatní společnosti na trhu, musí neustále 

rozvíjet jak své vnitřní prostředí, tak svou pozici na trhu. 

Mezi nejaktuálnější problémy společnosti patří v současné době nedostatečné 

skladovací prostory a zcela chybějící maloobchodní prodejna. Tento problém je již 

řešen jednatelem společnosti.  

Další problém vzniká v momentě osobního odběru, kdy si zákazník přijede pro zboží 

do sídla společnosti a z důvodu chybějícího parkoviště je nucen využít parkovacích míst 

nákupního centra stojícího opodál. 

Problém, s nímž se společnost potýká hlavně v poslední době, je splatnost pohledávek. 

Díky hospodářské ekonomické krizi těchto pohledávek přibývá a je stále těžší je 

z dlužníků vymoci. Jedná se o finanční prostředky, které samozřejmě ve společnosti 

chybí a musí se pak šetřit někde jinde, například na marketingu.  

V neposlední řadě jsou za problémy společnosti považovány i opožděné dodávky 

od dodavatelů. Zboží, které společnost obdrží 14 dní po tom, co mělo být vyexpedováno 

k zákazníkovi, jí zaručeně zůstane na skladě, protože si ho zákazník obstará u jiné 

společnosti a u společnosti C-FILTER FILTRY objednávku zruší.  
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Za problém se považuje i vzrůstající počet konkurenčních firem. Nejedná se jen 

o prodejny se zaměřením na filtry, ale i o obchody, kde je toto zboží jako doplňkový 

sortiment. 

Na uvedené oblasti bude zaměřen obsah celé DP. 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍLE DIPLOMOVÉ 
PRÁCE 

Oblast marketingové komunikace je jedním z hlavních problémů, se kterými se firma 

C-FILTER FILTRY v současné době potýká, a které ovlivňují její celkové hospodaření. 

Největším problémem v této oblasti je nepropracovanost reklamy a nedostatečná 

investice do tohoto odvětví. Právě z toho důvodu jsem si vybrala toto téma pro 

zpracování své diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je Návrhy na zlepšení propagace firmy C-FILTER FILTRY. 

Jedná se o zaměření na analýzu stávající marketingové situace, zejména pak 

na komunikaci a zpracování návrhů na její zlepšení. Ke splnění tohoto cíle by bylo 

potřeba se zaměřit právě na marketingovou komunikaci, Porterův model konkurenčních 

sil a SWOT analýzu. Díky využití výše uvedených postupů je možné odhalit eventuální 

nedostatky v této oblasti, zpracovat návrhy vhodných forem propagace včetně 

předpokládaného finančního rozpočtu pro plánované změny a zpracovat přínos těchto 

změn pro firmu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Marketing, marketingové řízení a koncepce marketingového 
řízení 

2.1.1 Definice marketingu 

Pojmem marketing nerozumíme jen vědu o prodejních technikách či reklamě, to je jen 

pouhá součást rozsáhlejšího marketingového mixu, souboru marketingových nástrojů, 

které působí společně, aby ovlivňovaly příslušný trh. Marketing je v dnešní době 

chápán jako snaha o uspokojení potřeb zákazníků a dlouhodobě rozhoduje o úspěchu 

každého subjektu v konkurenčním prostředí. 

Prof. Philip Kotler definoval marketing takto: „Marketing je společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání 

v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ (13, str. 30). 

Obr. 3 ukazuje, jak jsou jednotlivé prvky marketingové koncepce propojeny a jak 

na sebe vzájemně navazují. 

 

 

Obr. 3: Základy marketingové koncepce (13, str. 30) 
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Potřeby, přání, poptávka 

Potřeba – pocit nedostatku 

Přání – vyplývají z lidských potřeb; jsou ovlivňovány kulturními a osobními 

charakteristikami 

Poptávka – je důsledkem potřeb, tužeb a přání; je založena na kupní síle zákazníků 

Výrobky, služby a jiné produkty 

Produkt – veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace, 

informace a myšlenky; tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby, 

co může uspokojit potřeby a přání 

Služby – mají obvykle nehmotnou povahu; jsou uskutečňovány formou realizace 

určitých činností či užitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu 

Hodnota pro zákazníka, uspokojení jeho potřeb a přání, kvalita 

Hodnota pro zákazníka – rozdíl mezi náklady, které zákazník vynaložil na získání 

produktu, a hodnotou, kterou zákazník získal vlastnictvím produktu či jeho užíváním 

Spokojenost zákazníka – míra naplnění očekávání zákazníka, která je spojena s tím, jak 

zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt 

Směna, obchodní vztahy, vztahy se zákazníkem a dalšími subjekty 

Směna – akt výměny mezi prodávajícím a kupujícím 

Transakce – obchodní vztah mezi smluvními partnery, ve kterém jsou stanoveny 

podmínky, zejména předmět transakce, čas a místo dodání, cena atd. 

Vztahový marketing – cílem je vybudování dlouhodobých, vzájemně výhodných vztahů 

se zákazníky i s dalšími partnery 

Trhy 

Trh – soubor všech stávajících a potenciálních kupujících výrobků nebo služeb 
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2.1.2 Marketingové řízení  

Marketingové řízení znamená „analýza, plánování, implementace a kontrola programů 

navržených k vytvoření, budování a udržení výhodné směny s cílovými zákazníky 

za účelem dosažení cílů organizace“ (8, str. 17). 

Tomuto rozumíme tak, že marketingové řízení pokrývá řízení všech činností. Hlavním 

cílem je využití všech příležitostí předmětu podnikání a maximální spokojenost 

zákazníků. Obr. 4 znázorňuje posloupnost vypracování marketingového řízení. 

 

Obr. 4: Posloupnost vypracování nástrojů marketingového řízení (8, str. 18) 

Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně a stručně, často až v podobě sloganu 

Vize firmy představuje dlouhodobý výhled její podnikatelské činnosti 

Stanovení cílů podniku musí být zcela přesné a konkrétní 

Marketingové řízení vychází z definovaného poslání organizace. Z něj se vymezuje vize 

a z ní se potom vytyčují cíle. Tyto výchozí položky jsou následně rozpracovány 

a konkretizovány ve zvolené marketingové strategii a nakonec v operativním 

marketingovém plánu (8). 

2.1.3 Koncepce marketingového řízení 

Marketingové řízení chápeme jako aktivity vedoucí k dosažení směny na cílovém trhu. 

Výrobní koncepce – filozofie podnikání, která vychází z předpokladu, že spotřebitelé 

upřednostňují levné a široce dostupné výrobky; hlavním cílem řízení musí být efektivní 

výroba a distribuce. 

Výrobková koncepce – spotřebitelé upřednostňují výrobky kvalitní, které mají určitou 

provozní spolehlivost a jsou zajímavé a moderní; firma se proto musí zaměřit 

na neustálé zdokonalování výrobků. 

Prodejní koncepce – vychází z předpokladu, že zákazníci kupují výrobky zejména 

na základě silné a různorodé podpory prodeje. 
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Marketingová koncepce – firma může dosáhnout stanovených cílů, pokud správně 

odhadne přání a potřeby zákazníka na cílovém trhu a dokáže je uspokojit efektivněji 

a účinněji než konkurence. 

Na Obr. 5 jsou znázorněny rozdíly právě mezi prodejní a marketingovou koncepcí. 

 

Obr. 5: Rozdíly mezi prodejní a marketingovou koncepcí (13, str. 51) 

Koncepce společenského marketingu – je založena na myšlence, že firma musí 

uspokojovat potřeby a přání zákazníka lépe a účinněji než konkurence; zohledňuje nejen 

dlouhodobé zájmy spotřebitelů, ale i dlouhodobé zájmy společnosti. (13) 

Tato koncepce je znázorněna na Obr. 6 
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Obr. 6: Tři pilí ře koncepce společenského marketingu (13, str. 52) 

2.2 Marketingové prostředí podniku a marketingový mix 

2.2.1 Marketingové prostředí podniku 

Marketingové prostředí podniku není neměnné. Mění se v závislosti na zákaznících, 

na změnách v jejich potřebách, životním stylu, spotřebním chováním a samozřejmě 

i na konkurenci, která mění výrobky, technologické postupy i samotný směr dalšího 

vývoje. Jelikož samotný podnik nemá zpravidla zásadní vliv na celé toto prostředí, 

nemůže ho sám řídit, nezbývá, než toto prostředí pečlivě analyzovat a přizpůsobovat se 

mu především v otázkách volby výrobku, ceny nabízení spotřebitelům, distribuce 

a komunikace se zákazníkem. 

Marketingové prostředí (viz. Obr. 7) zahrnuje: 

• mikroprostředí 

• makroprostředí 
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Obr. 7: Marketingové prostředí podniku (11, str. 41) 

 

Mikroprost ředí je sám podnik a nejužší okolí a je podmíněno faktory, které 

bezprostředně ovlivňují jeho možnosti uspokojovat potřeby a přání zákazníků. 

Role podniku v mikroprostředí závisí především: 

- na výši zdrojů 

- na schopnostech a možnostech 

o vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky podle potřeb zákazníků a  

o zároveň se reprodukovat a rozvíjet jako podnik (11) 

 

Dalšími prvky mikroprostředí jsou: 

- dodavatelé a odběratelé (partneři), kteří zajišťují přísun všeho, co je k činnosti 

podniku zapotřebí (suroviny, polotovary, služby, peněžní prostředky), případně 

odebírání našich produktů. 

- distributo ři (marketingoví zprostředkovatelé), mezi které řadíme obchodní 

zprostředkovatelé, skladovací a přepravní firmy, agentury marketingových 

služeb a finanční zprostředkovatelé 

- veřejnost má několik podskupin, jako například: 
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� vládní instituce 

� hromadné sdělovací prostředky 

� neziskové organizace 

� zájmové a nátlakové skupiny 

� místní veřejnost 

� obecná veřejnost 

- zákazníci, kteří výroby nebo služby podniku kupují a využívají. Mezi zákazníky 

patří: 

� spotřebitelé 

� organizace 

� vláda 

� mezinárodní trh 

- konkurenti , za něž považujeme všechny subjekty, které na trhu nabízejí stejné 

nebo substituční produkty. (9) 

 

Makroprost ředí tvoří vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje, tj. zahrnuje širší 

společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí – demografické, ekonomické, 

přírodní, technologické, politické a kulturní faktory. 

Šest hlavních faktorů, které tvoří makroprostředí firmy: 

- ekonomické činitele (hospodářské změny země a její vývoj, tempa růstu, 

inflační tendence, nezaměstnanost, úroveň příjmů, struktura výdajů, dostupnost 

zdrojů, úrokové sazby, daňové a celní podmínky,…) 

- demografické činitele (počet obyvatel, věková struktura, zaměstnání, hustota 

osídlení,…) 

- politická situace i její předpokládaný vývoj a o legislativní podmínky 

(prokonkurenční a antimonopolní opatření, legislativní úpravy vztahů, zákonné 

normy, ochrana spotřebitele…) 

- kulturní a sociální podmínky (základní kulturní hodnoty společnosti, její 

způsob života, sociální prostředí…) 

- technologické činnosti (technologický rozvoj země, přijímání nových 

technologií, tempo technologických změn…) 
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- přírodní faktory (klima, přírodní zdroje, výše jejich exploatace, znečišťování 

ovzduší…) (9) 

2.2.2 Marketingový mix 

„Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu.“ (13, str. 105) 

Obr. 8 představuje marketingové nástroje spadající pod jednotlivá P.  

 

Obr. 8: Struktura čtyř P (15, str. 114) 

Marketingový mix přestavuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 

vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných: 

1. Produkt  zahrnuje cokoliv, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě 

a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, 

osoby, místa, organizace a myšlenky. 

2. Cena je suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, které 

zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby. 

3. Komunikace představuje činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby 

a jejich přednosti klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu. 
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4. Distribuce zahrnuje veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu 

dostupné zákazníkům. (17) 

Koncepce 4 P bere v úvahu pohled prodávajícího, nikoliv kupujícího. Z hlediska 

spotřebitele by měl být marketingový mix popsán spíše jako koncept 4 C. (13) 

Tab. 1 zobrazuje složky marketingového mixu 4P a 4C. 

4P 4C 

Výrobek Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 

Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 

Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 

Komunikace Komunikace (communication) 

Tab. 1: Složky marketingového mixu: 4P a 4C (10, str. 69) 

Ph. Kotler rozšířil v polovině 80. let marketingový mix v souvislosti se zavedením 

pojmu megamarketing upozorňujícím na politické stránky marketingového prostředí 

hned o dvě další P – první označujeme politickou moc (political power) a druhé 

formování veřejného mínění (public opinion formation). (16) 

Další varianty potom představují specifické podoby, například sociálního marketingu, 

kde se přidávají hned tři další „P“: 

- personál, tedy ti, kteří prodávají nebo dodávají sociální produkt cílovým 

uživatelům; 

- prezentace jako viditelné získávání produktu a jeho užití cílovými zákazníky; 

- proces zahrnující potřebné kroky, jejichž prostřednictvím cíloví zákazníci získávají 

produkty. (6) 

2.3 Prvky marketingového mixu 

2.3.1 Výrobek 

Marketing chápe produkt, jako jakýkoliv objekt podnikatelské i nepodnikatelské 

aktivity, tj. cokoliv, co lze prodat a koupit, hmotné a i nominální statky. 

Základním rysem marketingové podnikové filozofie je fakt, že o tom, co bude firma 

vyrábět, v podstatě nerozhoduje ona sama, ale trh, tedy spotřebitel. Toto je příčinnou 

určitých zvláštností, které se promítají v marketingovém pohledu na výrobek. (2) 
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Výrobek přestavuje víc než jen řadu hmotných prvků. Zákazníci v něm vidí jeho užitek 

a vlastnosti, které jim napomohou při uspokojování jejich potřeb. 

Odborníci na výrobkovou politiku rozlišují u výrobků či služeb tři pomyslné vrstvy (13) 

(viz. Obr. 9). 

 

Obr. 9: Tři vrstvy produktu (13, str. 387) 

Základní vrstvou je tzv. jádro, které tvoří vnitřní část výrobku. Spočívá v základní 

funkci, pro kterou si zákazník výrobek kupuje. 

Střední vrstva, tj. skutečný výrobek, k němuž patří – kvalita, styl, design, doplňky, 

balení, značka. 

Vnější vrstvu tvoří rozšířený výrobek. Firma nabízí kromě základní funkce či prvků, 

které obsahuje skutečný výrobek, i další služby, které musí zákazníkovi poskytnout. 

(13) 

Výrobek jinak dělíme do dvou základních kategorií podle druhu zákazníků, kteří jej 

používají. Na spotřební výrobky, které si kupující pořizují pro svoji vlastní spotřebu 

a průmyslové výrobky, které jsou určeny pro další zpracování, nebo pro další 
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podnikatelské aktivity. Základní rozdíl mezi spotřebními a průmyslovými výrobky 

je tedy v účelu, pro které jsou nakupovány. 

Mezi obchodovatelné zboží patří i další statky nehmotné povahy, jako jsou zkušenosti, 

zážitky, místa, myšlenky i samotné podniky.(13) 

Obr. 10 zobrazuje proces rozhodování o koncepci jednotlivých produktů. 

 

Obr. 10: Proces rozhodování o koncepci jednotlivých produktů (13, str. 394) 

2.3.2 Cena 

„Cena je částka, za kterou je výrobek nebo služba nabízena na trhu; je vyjádřením 

hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou je spotřebitel ochoten vynaložit, výměnou 

za užitek, který získá díky zakoupenému výrobku či službě“ (13, str. 483). 

Cena je jedinou součástí marketingového mixu, která hmatatelně přináší příjmy. 

Na rozdíl od vlastností výrobku nebo distribuční cesty lze cenu velmi rychle změnit. 

Ovšem tvorba cen a cenová konkurence jsou pro mnoho řídících pracovníků hlavní 

problém. Nejčastěji je totiž příliš orientovaná na náklady a nikoliv na zákazníky. (13) 

Cenová politika firmy je ovlivněna faktory, které lze rozdělit do dvou hlavních skupin 

(viz.Obr. 11): 

- interní 

- externí 

 

Obr. 11: Faktory, které ovlivňují rozhodování o cenové politice (13, str. 488) 
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Z Obr. 11 je patrné, že interní faktory  zahrnují marketingové cíle, marketingový mix, 

náklady a firemní politiku v oblasti positioningu. V tomto případě jde o to, jak budou 

výrobek nebo značku vnímat spotřebitelé. (13) 

Mezi externí faktory, které ovlivňují cenovou tvorbu, patří povaha trhu, poptávky 

a náklady, cena, nabídka konkurence a ostatní vnější faktory. (13) 

Při tvorbě ceny by měla firma zvažovat nabídku konkurence a další externí a interní 

faktory. Skutečná cena se pak bude pohybovat někde mezi úrovní, která je příliš nízká 

na to, aby vytvořila zisk, a úrovní, která je tak vysoká, že po zboží nebude žádná 

poptávka.  

Obr. 12 shrnuje hlavní faktory, které jsou brány v úvahu při stanovení cen. 

 

Obr. 12: Hlavní faktory ovliv ňující cenovou tvorbu (13, str. 497) 

Nákladově orientovaná tvorba cen 

V této kategorii je nejjednodušší metodou tvorby cen stanovení ceny přirážkou, 

tj. připočtení standardní ziskové přirážky (marže) k nákladům na jednotku výroby. 

Další metoda patřící do skupiny nákladově orientovaných cen je stanovení ceny pomocí 

cílové rentability. Cena je stanovena tak, aby pokryla výrobní a marketingové náklady, 

popř. je stanovena na základě plánované výše zisku, tzv. cílového zisku. 

Hodnotově orientovaná tvorba cen 

Je založena na vnímání hodnoty zboží kupujícím, nikoliv na nákladech prodejce. 

Obr. 13 porovnává nákladově a hodnotově orientovanou tvorbu cen. 
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Obr. 13: Porovnání nákladově a hodnotově orientované tvorby cen (13, str. 560) 

Stanovení ceny podle konkurence 

V tomto případě firma určuje své ceny převážně podle cen, které mají její konkurenti, 

menší pozornost věnuje svým nákladům nebo poptávce. (13) 

Současně s cenou se vždy probírají komplexní platební podmínky (odložení platby, 

splátky, leasing, apod.) včetně související rabatové politiky, která má často mimořádný 

vliv na chování a udržení zákazníků a také silný konkurenční význam. Politika rabatů 

proto bývá zajímavá pro obě strany. Častými formami rabatů jsou: 

• množstevní rabat 

• ceníkový rabat 

• velkoobchodní rabat 

• časový (sezonní rabat) 

• věrnostní rabat 

• „zpětný“ rabat 

• reklamní rabat 

• veletržní rabat 

Vnímání nízké ceny, rabatů, bonifikace, bonusů, prémií i celkových platebních 

podmínek se však u různých zákazníků liší v návaznosti na množství a strukturu 

odebíraného zboží, časové rozložení odběrů, cíle podniku, jeho postoj k dlouhodobému 

vztahu se zákazníkem a na další faktory. (10) 
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2.3.3 Distribuce  

Každý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude své zboží dávat 

k dispozici cílovému trhu. (14) 

Distribuční cesta vhodná pro jedny výrobky může být méně vhodná pro výrobky jiné. 

Z toho vyplývá rozdílnost používaných distribučních cest. Zvolená cesta by měla 

představovat jedinečnou kombinaci spojení výrobce se spotřebitelem a způsobu prodej 

pro konečného zákazníka.  

Distribuční cesty obsahují různý počet úrovní, prostředníků, kteří zastávají určité funkce 

a určují délku cesty. Nezbytnou součástí distribuční cesty jsou výrobce a konečný 

spotřebitel. 

1. CESTA PŘÍMÁ  – dochází k ní při přímém kontaktu mezi 

výrobcem/dodavatelem a spotřebitelem/uživatelem, a když jednají bezprostředně 

jeden s druhým. (viz. Obr. 14) 

 

Obr. 14: Přímá distribuce (2, str. 202) 

2. CESTA NEPŘÍMÁ  – je jestliže se mezi výrobcem/dodavatelem 

a spotřebitelem/uživatelem objeví distribuční mezičlánek nebo mezičlánky, 

které jsou určujícím prvkem pro pochopení podstaty těchto nepřímých 

distribučních cest. (viz. Obr. 15) 

 

Obr. 15: Nepřímá distribuce (2, str. 202) 

V rámci přemísťování zboží z místa jeho původu na místo konečného určení se 

vyskytují následující typy distribučních mezičlánků: 

a) Prostředníci – přemísťované zboží kupují, stávají se po určité časové období 

jeho vlastníky a znovu ho prodávají. 
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b) Zprostředkovatelé – aktivně se podílejí na procesu směny přemísťovaného 

zboží tím, že vyhledávají pozitivní kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem. 

Zboží, které je předmětem zájmu, se nestává jejich vlastnictvím. 

Zprostředkovatel může mít stále vztahy s jedním, nebo více výrobci. 

c) Podpůrné distribu ční mezičlánky – podílejí se na přemísťování zboží tím, 

že vlastní směnu pouze usnadňují. Nestávají se vlastníky přemísťovaného zboží 

ani konkrétními zprostředkovateli kontaktů mezi výrobcem a spotřebitelem. (16) 

Volbu distribu čních cest ovlivňuje celá řada faktorů: 

Faktor Ovlivn ění 

Trhy a zákazníci 
Při velkém množství malých zákazníků nebo velkém množství 
prodejen, supermarketů, hypermarketů je výhodné použit 
velkoobchody, distribuční kanály nadnárodních řetězců. 

Výrobky a služby Záleží na povaze výrobků a služeb. Například čerstvé maso 
nelze prodávat u čerpací stanice. 

Charakteristika 
organizace Exkluzivní postavení předpokládá vlastní distribuční síť. 

Konkurence a vn ější 
faktory 

Konkurence a nově vznikající společnosti přicházejí 
s netradiční, ale efektivnější distribucí - internet, teleshopping. 

Soulad s marketingem 
ve vlastní organizaci 

Soulad činností marketingu s výrobou pro použití dosavadních 
i nových distribučních kanálů. 

Tab. 2: Faktory ovlivňující obecně volbu distribučního kanálu (10, str. 50) 

Úkolem výrobce je nalézt optimální distribuční cestu, přičemž musí mít stále na paměti 

optimální a pohodlný nákup konečného zákazníka. (10) 

2.3.4 Marketingová komunikace 

U marketingové komunikace je zřejmé, že se nejedná o jeden nástroj, ale o jejich 

soubor. (13) 

Pro marketingovou komunikaci je charakteristické, že jde o komunikaci primární, jejím 

smyslem je především komunikovat, něco sdělovat, jejím úkolem je stimulovat 

a podpořit prodej výrobků a působit v souladu s ostatními složkami marketingového 

mixu.(2) 
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Existují dvě základní formy komunikace:  

1. Osobní 

2. Neosobní (2) 

 

Z Obr. 16 je patrné, že v současném pojetí patří do marketingové komunikace i tyto 

složky: 

• Reklama 

• Podpora prodej 

• Osobní prodej 

• Public relations 

• Přímý marketing (13) 

 

Obr. 16: Jednotná marketingová komunikace (13, str. 633) 

Každá z těchto složek marketingové komunikace plní určitou funkci a vzájemně se 

doplňují. Jejich různé kombinace se zpravidla označují jako komunikační mix – také 

někdy nazývaný propagační mix. 
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2.4 Marketingová komunikace 

2.4.1 Reklama 

V současné době zní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 

1995 říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé 

zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“… 

V marketingovém řízení jsou nutná čtyři základní rozhodnutí: stanovit reklamní cíle 

a reklamní rozpočet, připravit reklamní strategii a určit způsob vyhodnocení reklamní 

kampaně. (13) 

Z marketingového pohledu jako jednoho z komunikačních nástrojů umožňuje reklama 

prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, působících na smysly 

člověka. (22) 

Při výběru médií je třeba uvážit řadu faktorů. Výběr média ovlivňují mediální návyky 

zákazníků, a proto firmy vyhledávají média, která je osloví efektivně. V neposlední řadě 

mají nezanedbatelný vliv na výběr média i náklady. (13) 

Hlavními druhy médií jsou noviny, televize, přímé zásilky, rozhlas, časopisy, venkovní 

reklama a on-line reklama. 

Za výhodu považujeme to, že prostřednictvím reklamy můžeme oslovit široké publikum 

potenciálních zákazníků. 

Na druhou stranu nevýhodou je určitá neosobnost a jednosměrná komunikace. 

Tab. 3 uvádí výhody a nevýhody konkrétních vybraných médií. 
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Médium Výhody Nevýhody 

Noviny 

Flexibilita, pravidelný kontakt, dobré 
pokrytí místního trhu, možnost 
oslovení širokého spektra čtenářů, 
vysoká důvěryhodnost. 

Krátká doba životnosti, nízká kvalita 
tisku, nepozornost při čtení inzerce. 

Televize 

Široké pokrytí trhu, nízké náklady na 
oslovení jednoho spotřebitele, 
možnost využití kombinace 
audiovizuálních vjemů, působí na 
lidské smysly. 

Vysoké celkové náklady, 
nesoustředěnost diváků kvůli 
velkému množství vjemů, pomíjivost 
sdělení, omezená možnost zaměření 
na cílovou skupinu. 

Přímé 
zásilky 
(direct mail) 

Možnost oslovit vybranou cílovou 
skupinu, flexibilita, absence přímého 
střetu s konkurencí, možnost vyvolat 
dojem osobního kontaktu. 

Relativně vysoké náklady na kontakt, 
nízký image. 

Rozhlas 

Příznivý ohlas místních posluchačů, 
možnost oslovení vybraných skupin 
posluchačů (využití geografických a 
demografických kritérií), nízké 
náklady. 

Pouze sluchové vjemy, pomíjivost 
sdělení, nízká pozornost posluchačů, 
nepravidelný poslech. 

Časopisy 

Možnost oslovit vybrané cílové 
skupiny (využití geografických a 
demografických kritérií), 
důvěryhodnost a prestiž, vysoká 
kvalita tisku, dlouhá životnost, 
pozorné čtení. 

Nedostatečná pružnost, vysoké 
náklady, možné problémy s 
positioningem. 

Venkovní 
reklama 

Flexibilita, možnost častého 
opakovaného kontaktu, nízká přímá 
konkurence, dobrá možnost 
přizpůsobení positioningu. 

Snížená možnost oslovit vybrané 
cílové skupiny, omezení možnosti 
kreativity. 

On-line 
reklama 

Možnost oslovit vybrané cílové 
skupiny, nízké náklady, rychlý 
kontakt, interaktivita. 

Nízký počet oslovených, relativně 
malý vliv, nemožnost sledování 
reakce. 

Tab. 3: Výhody a nevýhody vybraných médií (13, str. 653) 

2.4.2 Osobní prodej 

Osobní prodej, jako významná složka marketingové komunikace, je zosobnění přímé 

komunikace a pěstováním osobního vztahu buď mezi dvěma, nebo několika osobami 

s cílem prodat výrobek nebo poskytnout službu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní 

vztah, který by přispíval k vytváření žádoucího image firmy i výrobku. 
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Každý prodejce musí zvládnout proces prodeje, který zahrnuje několik kroků 

směřujících ke společnému cíli. 

Z Obr. 17 je patrně, že u procesu prodeje jednotlivé kroky zahrnují identifikaci 

a hodnocení potenciálních zákazníků, předběžné shromažďování informací 

o zákazníkovi, navázání kontaktu, prezentaci a předvádění, vyjasnění případných 

námitek, uzavření obchodu a péči o zákazníka po ukončení prodeje. (13) 

 

Obr. 17: Jednotlivé fáze efektivního prodeje (13, str. 701) 

Osobní prodej je považován za jeden z nejnákladnějších nástrojů marketingového mixu, 

ale zároveň také velice účinný.  

2.4.3 Podpora prodeje 

Reklama a osobní prodej obvykle fungují spolu s dalším komunikačním nástrojem, 

a to s podporou prodeje. 

Ta se sestává z podmětů podporujících nákup nebo prodej produktu nebo služby. 

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

podpora prodeje apeluje na okamžitý nákup. (13) 

K tomu používá přímý stimul, tzn., že každý, kdo se bude chovat požadovaným 

způsobem, získá určitou výhodu. Stimul musí působit velmi intenzivně na rozhodování 

a chování spotřebitele. Avšak časté podpory prodeje v sobě mohou skrývat jisté 

nevýhody v podobě odkladů, že spotřebitelských nákupů až na období slev, nebo 

nákupů podobných výrobků pouze kvůli výhodné slevové nabídce. 

Podpora prodeje je orientována na tři skupiny příjemců:  

- konečného spotřebitele 
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- prodejce 

- firmy 

Zaměření na konečného spotřebitele 

Podporu prodeje tvoří skupina nástrojů, které využívají snahy spotřebitele získat při 

koupi nějakou výhodu. Patří sem: 

Kupony - nabízejí určitou slevu z ceny a působí především tehdy, je-li cena hlavním 

podnětem kupního chování. 

Vzorky výrobku - uplatňují se zvláště u nových výrobků, které ještě spotřebitel nezná. 

Jejich cílem je stimulovat vyzkoušení výrobku a zvýšení prodeje v počátečních fázích 

životního cyklu. 

Rabaty - tím, získává spotřebitel určitou částku, která částečně uhrazuje cenu výrobku, 

ovšem až na základě důkazu o jeho nákupu. 

Prémie - je to výrobek, který spotřebitel získá zdarma nebo za minimální cenu, jako 

odměnu za nákup jiného konkrétního výrobku. 

Cenově výhodná balení - je obecně známý systém např. 2+1, kdy spotřebitel získává 

za stejnou cenu více kusů nebo větší objem výrobku. 

Spotřebitelské soutěže - spotřebitel musí nasbírat určitý počet čárových kódů nebo 

jiných identifikovatelných částí obalů a může ihned získat určitou cenu. 

Předvedení výrobku a ochutnávky 

Dárky - malá pozornost pro zákazníka za realizaci nákupu v určitém množství nebo 

v určitém čase. (2) 

Zaměření na prodejce 

I na prodejce může podnik působit různými nástroji podpory prodeje. Měly by 

systematicky organizovat pravidelná školení a schůzky, nebo pokud prodejce může 

ovlivnit objem prodeje, tak pořádat prodejní soutěže či za dosaženou výši prodeje 

nabídnout peněžní odměnu. 
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Zaměření na firmy 

V neposlední řadě jsou podporou prodeje stimulovány firmy i prostředníci 

na distribuční cestě. 

• obchodní výstavby a setkání s výrobce 

• rabaty nebo služby 

• příspěvek za předvedení výrobku 

• výstavní zařízení v místě prodeje (2) 

2.4.4 Public relations - vztahy s veřejností 

Cílem práce s veřejností je vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory 

veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů. Jde 

o cílevědomé dlouhodobé úsilí, které se snaží vytvářet a podporovat vzájemné 

pochopení mezi organizací a veřejností. I když nejde o přímou prodejní komunikaci, 

ovlivňuje perspektivně i kupní jednání a je jedním z důležitých nástrojů integrovaného 

komunikačního mixu. 

Marketingové public relations jsou tvořeny souborem nástrojů, které lez klasifikovat 

pod akronymem PENCILS: 

P = publications (publikace – podnikové časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřebu 

zákazníků atd.) 

E = events (veřejné akce – sponzorování sportovních či uměleckých akcí nebo 

prodejních výstav) 

N = news (novinky – příznivé zprávy o podniku, jeho zaměstnancích a produktech) 

C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu – vynakládání 

času a peněz na potřeby místních společenství.) 

I = identity media (nosiče a projevy vlastní identity – hlavičkové papíry, vizitky, 

podniková pravidla oblékání). 

L = lobbing aktivity  (lobbistické aktivity – snaha o prosazení příznivých nebo 

zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření). 
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S = social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti – budování dobré 

pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti). (15) 

Public relations se užívají k podpoře produktů, lidí, míst, myšlenek, aktivit, organizací 

nebo národů. 

2.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing znamená navázání přímých vztahů s pečlivě vybranými zákazníky. 

Výhodou přímého marketingu je možnost velmi přesného zacílení a vymezení cílové 

skupiny a kontrola a měřitelnost akce. (13) 

Za nevýhodu můžeme považovat menší dosah k široké veřejnosti vzhledem k tomu, 

že je zaměřen na přesně vymezenou skupinu. (22) 

Nejdůležitější formy přímého marketingu (viz. Obr. 18) zahrnují osobní prodej, 

telefonní marketing (telemarketing), zásilkový prodej (poštovní zásilky), katalogový 

prodej, teleshopping, specializované stánky (kiosky) a on-line marketing. (13) 

 

Obr. 18: Formy přímého marketingu (13, str. 712) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

3.1 Marketingový mix 

3.1.1 Výrobek 

Společnost C-FILTER FILTRY se od svého založení zaměřila na prodej filtrů. 

S přibývajícím počtem zákazníků rostl i sortiment nabízeného zboží a pozice firmy 

na tuzemském trhu se upevňovala. Firma chtěla uspokojit potřeby svých zákazníků, 

a tak rozšířila sortiment nabízeného zboží o prodej příslušenství a služeb s tím 

spojených. Dnes je společnost C-FILTER FILTRY v odborných kruzích známá 

nejenom širokou škálou nabízených služeb v oblasti prodeje filtrů, ale i individuálním 

přístupem ke svým zákazníkům, který umožňuje splnit všechna jejich individuální přání 

a potřeby. 

 

Sortiment nabízeného zboží 

1. Filtry pro mobilní techniku 

a. vzduchové filtry 

b. olejové filtry 

c. palivové filtry 

d. filtry hydraulické, vodní a chladících medií 

e. čističe vzduchu a jejich příslušenství 

f. a jiné (vodní odlučovače k palivovým filtrům, trvanlivé filtry do výfuků 

   dieselových motorů, …) 

2. Průmyslová filtrace 

a. hydraulické podtlakové filtrační komponenty 

b. hydraulické zpětné a sací filtrační komponenty 

c. separátory 

d. příslušenství hydraulických filtrů 

e. filtrace pro vzduchotechniku a klimatizace 

f. filtrační materiály 
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Sortiment poskytovaných služeb 

A. Výrobky z velkosériové výroby, atypické vyráběné v malých sériích, či zcela 

atypické, vyrobené dle přání zákazníka. 

B. Kvalitní výrobky od renomovaných výrobců i od méně známých kvalitních 

zdrojů. 

C. Jistota nejaktuálnějších informací o originálních označeních a jich náhradách. 

D. Kvalifikovaná poradenská činnost k výběru produktů. (5) 

 

Společnost neklade důraz na design filtrů, neboť se zde jedná pouze o estetickou stránku 

věci, která pro koncového zákazníka a tudíž pro obchod není podstatná. Pro zákazníka 

je důležitá funkčnost zařízení. 

Značka společnosti C-FILTER FILTRY je známá na tuzemském trhu a Slovensku 

a je spojována se širokým výběrem, ochotou pomoc při vyhledávání přesně 

nespecifikovaných filtrů. Nákupem filtrů u této společnosti má kupující záruku, 

že v případě problémů, které by vznikly na straně obchodní společnosti, ať už 

zpožděním objednávky či záměnou dodaného filtru, je okamžitým řešícím problému 

vrácení peněz nebo výměna zboží. Majitel firmy si zakládá na dobré pověsti své 

společnosti. 

Společnost nabízí filtry různých značek. U renomovaných produktů platí zákazník 

za značku. Vedle značkových filtrů existuje i celá řada „náhrad“, která si své jméno 

získaly hlavně kvůli své ceně, která je pochopitelně nižší než originál. Mnozí zákazníci 

se však domnívají, že „náhradní“ znamená méně kvalitní, což bohužel v dnešní době 

není tak úplně pravda. Ve výrobě náhrad se skutečně používá levnější a méně kvalitní 

materiál, avšak pro konečnou funkci produktu je důležitá technologie jeho zpracování 

a ne použitý materiál.  

Dle mého názoru je to právě značka produktu, která ve značné míře ovlivňuje cenu 

produktu na trhu. 

Společnost C-FILTER FILTRY si zakládá na dobré pověsti a samozřejmostí je 

poskytování všem klientům záruky na zakoupené u nich filtry. 
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3.1.2 Cena 

Společnost C-FILTER FILTRY odvozuje ceny nabízeného zboží od katalogových cen 

podle předem dané tabulky. Své zákazníky řadí do kategorií 0 – 4, podle toho, o jaký 

filtr má zákazník zájem. V Tab. 4 jsou znázorněny právě tyto kategorie spolu se slevou, 

kterou společnost poskytuje z katalogové ceny.  Informace uvedené v této tabulce jsou 

výhradně interní, přísně tajné a byly mi poskytnuty pouze pro účely vypracování 

diplomové práce. 

Kategorie Typ zákazník ů Sleva 

0 Věrní zákazníci, kteří mají filtr určený pro další prodej 60 % 

1 Filtry do nákladních a osobních aut 50 % 

2 Filtry do stavebních strojů pro další prodej 45 % 

3 Filtry do stavebních strojů určené koncovému zákazníkovi 40 % 

4 Hydraulické filtry Individuální 

Tab. 4: Předloha k určování ceny (12) 

Do kategorie 0 spadají věrní zákazníci, kterými jsou zejména velké firmy, které 

nakupují filtry určené k dalšímu prodeji. Těmto firmám je poskytována sleva 60 % 

z katalogové ceny.  

V kategorii 1. se nacházejí zákazníci, kteří nakupují filtry pro osobní a nákladní 

automobily. Nabídka v tomto odvětví převyšuje poptávku, expandují hlavně firmy 

z Turecka, Polska a Číny, a proto pro konečného zákazníka hraje důležitou roli cena 

dílu. S touto skutečností pracuje firma C-FILTER FILTRY, která svým zákazníkům 

nabízí slevu 50 %. 

Do 2. kategorie patří zákazníci se zájmem o filtry do stavebních strojů určených 

pro další prodej, těm je poskytnuta sleva 45 % z katalogové ceny.  

3. kategorie se rovněž soustředí na prodej filtrů pro stavební stroje, ale pro konečného 

zákazníka. Těm je nabízena sleva 40 %.  

Do poslední 4. kategorie jsou zařazeny hydraulické filtry, u kterých je poskytována 

sleva individuálně podle značky vybraného produktu. 

Katalogová cena je určena pouze zákazníkům, kterým se vyhledává filtr podle 

parametrů. 
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Novým zákazníkům je první objednávka posílána na dobírku. Cílem je omezení 

rostoucího trendu nezaplacení dodaného zboží. Většinou se problém s neplatiči 

po určité době a snaze společnosti vymoci peníze vlastními prostředky předává 

právníkovi. Řešit menší částky soudní cestou je však ekonomicky nevýhodné 

a společnost tím přichází o nemalé finanční prostředky. Bohužel ale zaslání prvního 

objednaného zboží na dobírku není zárukou toho, že bude zákazník bez problémů platit 

zboží zaslané na fakturu. Zboží na dobírku posílá společnost rovněž zákazníkům, kteří 

již v minulosti měli problémy s uhrazením pohledávky, a u kterých se muselo přistoupit 

k vymáhání peněz soudní cestou.  

Jak již bylo výše uvedeno, z důvodu špatné platební morálky v České republice, musí 

být společnost obezřetná při uzavírání obchodů a je nucena využívat právní služby 

JUDr. Vrškové, se kterou spolupracuje od doby, kdy se firma přestěhovala. 

V případech vymáhání pohledávek soudní cestou se jedná o zdlouhavý proces, který 

není zárukou, že peníze za prodané zboží budou vráceny. Firma, která neplatí, 

je většinou v insolvenci a bývá na ni vyhlášen konkurz. Dluh pak nepokryje ani 

majetek, který firma vlastní. 

3.1.3 Distribuce 

Distribuce se u společnosti různí. Jeden distribuční řetězec zajišťuje stále spojení mezi 

C-FILTR FILTRY a jeho dodavateli. Mezi hlavní dodavatele řadí společnost zahraniční 

firmy: italskou společnost FILTREC a švýcarskou společnost SCHUPP. 

C-FILTER FILTRY je hlavním distributorem výše uvedených značek filtrů, 

ale nejenom jich. Objednávky těmto zahraničním dodavatelům se posílají pomocí 

e-mailu 1x za 3týdny. Aby nedošlo k případným problémům, nechává si společnost 

obratem, nejdéle však do druhého dne, poslat potvrzení objednávky i s informacemi 

o dostupnosti žádaných filtrů. Tyto objednávky bývají závazné a zákazníci od nich 

můžou odstoupit pouze v případě, že by jejich zboží nebylo doručeno ve stanoveném 

termínu.  

Pokud by se pravidelně objevoval problém s dodávkou zboží, ať už od jednoho 

či druhého dodavatele, firma by přistoupila k okamžitému rozvázání spolupráce 

s problémovým dodavatelem a nahradila by ho jiným. Společnost se snaží mít skladem 

filtry, o které je největší zájem nebo takové, které jsou pravidelně odebírané, tudíž 
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zajišťují stálý obrat. Skladovací prostory však v žádném případě nemůžou postačit 

takovému širokému sortimentu, který firma nabízí. 

Společnost sídlí v centru Brna, avšak nedostatečně využívá strategicky výhodné místo. 

Chybí jí parkovací místa a kamenný obchod. Svých nedostatků je si společnost vědomá 

a do budoucna plánuje posun právě tímto směrem. 

Pro distribuci společnost využívá služby expediční společnosti DPD, která zajišťuje 

rozvoz zboží konečným zákazníkům. Expediční společnost DPD se však neprojevuje 

jako spolehlivá, problémy nastávají s dodáním zboží a špatným vyúčtováním. To jsou 

hlavní důvody, proč majitel společnosti zvažuje ukončení spolupráce s touto spediční 

službou. 

3.2 Marketingová komunikace 

3.2.1 Reklama 

• Časopisy 

Reklama v tisku je vhodným způsobem jak na sebe upozornit, a proto se společnost 

C-FILTER FILTRY rozhodla využít tento způsob propagace. Od roku 2008 se reklama 

na produkty firmy objevovala pravidelně, v měsíčních intervalech, v odborných 

časopisech jako jsou například Matalinfo a Kovodřevostavby. Rok 2009 přinesl značné 

omezení ve využití této formy propagace. Reklama byla umístěna v periodikách už jen 

1x za čtvrt roku. Společnost měla pocit, že jen mizivé procento zákazníků si vybralo 

výrobky této firmy na základě četby některého z časopisů. Po důkladném zvážení se 

proto společnost pro rok 2010 rozhodla tuto formu propagace nevyužít. K ukončení 

spolupráce se firma rozhodla i přes obrovské až 50 % slevy, které byly nabídnuty 

prodejci časopisů. Ti si byli vědomi ztráty pro ně tak vzácného klienta, hlavně v období 

stále přetrvávající ekonomické krize.  

• Stojany 

Další hojně využívanou formou propagace jsou informační „áčkové“ stojany, které jsou 

rozmístěny v okolí sídla firmy. Setkat se s nimi můžeme u nedalekého marketu a před 

budovou, kde společnost sídlí. Slouží převážně ke správnému nasměrování zákazníků 
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a snazšímu hledání firmy. Společnost vlastní dva tyto stojany, oba si nechala vyhotovit 

v roce 2006. V tom roce si je společnost vložila i do nákladů. 

• Katalogy 

Většina firem ke své propagaci využívá vlastní katalog s nabídkou a ceníky, které jsou 

nezbytnou součásti propagačních nástrojů společnosti. C-FILTER FILTRY mají 

k dispozici pouze své reklamní letáky. Jediný katalog, kterým společnost disponuje 

a do kterého můžou nahlédnout zákazníci, je katalog společnosti FILTREC, která je 

hlavním dodavatelem všech nabízených filtrů. Tímto si firma C-FILTER FILTRY 

vyhrazuje právo být jejich jediným zástupcem v ČR. Bohužel FILTREC je hlavní 

dovozce pouze hydraulických filtrů, proto jejich katalog nepokrývá veškerý nabízený 

sortiment společnosti. 

• Letáky 

Reklamní letáky společnosti jsou rozmístěny v sídle firmy, v části místnosti, která je 

primárně určené čekajícím zákazníkům. Klienti tam čekají na vyřízení svých 

objednávek. Letáky mají informační charakter, jsou určeny všem stávajícím 

i potencionálním zákazníkům a kromě tištěné formy jsou k dispozici i v elektronické 

podobě. Reklamní letáky jsou designově nápadité díky fotografií produktů, které jsou 

jejich součásti, avšak téměř žádné informace zákazníkovi neposkytují. Na letáku 

samozřejmě nechybí telefonní kontakt a přesná adresa společnosti. 

Tyto letáky si společnost nechala vyrobit v roce 2008. Z vlastního uvážení se rozhodla, 

že v roce 2009 si už žádné letáky vyhotovit nenechala z důvodu, že jich dost zůstalo 

z minulého roku. 

• Internet 

Za nejpřínosnější reklamu společnost považuje přední umístění na internetových 

vyhledávačích. Využívá 3 nejpoužívanější vyhledávače v České republice.  
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Obr. 19: Nejpoužívanější vyhledávače (19) 

Jak je z grafu (Obr. 19) patrno, jedná se o tři nejpoužívanější vyhledávače v ČR a to 

český seznam.cz, mezinárodní google.com a další tuzemský vyhledávač centrum.cz. 

U mezinárodního vyhledávače google.com společnost využívá služby Google 

AdWords. Reklamy AdWords se zobrazují vedle výsledků vyhledávání. Když někdo 

vyhledává na Googlu pomocí některých z klíčových slov, tudíž pokud zadáme 

do vyhledávače klíčové slovo spojené s nabídkou společnosti, např. „hydraulické filtry“, 

„filtry“… zobrazí se společnost C-FILTER FILTRY. (21) 

Seznam.cz na základě zadaných klíčových slov zobrazí odkaz na společnost 

C-FILTER FILTRY ve firemním katalogu. Toto umístění záleží i na kvalitně webových 

stránek společnosti. 

Vyhledávače vyhledávají informace takzvaným „fulltextem“, což znamená, 

že vyhledávač hledá textové informace ve všech zaindexovaných webových stránkách, 

které jeho "roboti" aktualizují každý den. Každý vyhledávač si pak interně hodnotí 

kvalitu dané stránky, a co nejvíce relevantní stránku Vám nabídne na prvním místě 

a pak následují další. Vyhledávače prohledávají také obrázky a poskytují spoustu 

dalších služeb. (19) 

Společnost z tohoto důvodu do vyhledávačů v roce 2008 i v roce 2009 investovala 

nemalé finanční částky, nepovažuje totiž za vhodné na této formě propagace šetřit. 

Důvod, proč společnost investuje pouze do takové podoby internetové reklamy a ne 

například do reklamy umístěné na informačních bannerech je ten, že nabízené zboží je 

tak specifické a okruh potencionálních zákazníků tak úzký, že by tato forma reklamy 
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byla zcela neefektivní. Jednalo by se o nevhodně investované peníze, kde by návratnost 

byla minimální. 

Dalším z vyžívaných prostředků reklamy je obrandovaný služební vůz. Potencionální 

zákazník, z řad chodců na ulici nebo kolemjedoucích řidičů, se tak může dozvědět 

o společnosti i jinak než z internetu. 

• Služební vůz 

Služební auto s polepy, které je využíváno pro rozvoz zboží po Brně, považuje 

společnost ve svém odvětví za ojedinělý způsob propagace, který konkurence v oboru 

nevyužívá. Konkurence se zaměřuje na reklamu přes internet. 

Náklady 
Položka 

Rok 2008 Rok 2009 

Metalinfo 10 000 Kč 3 000 Kč 
Časopis 

Kovodřevostavby 10 000 Kč 3 000 Kč 

Letáky 5 000 Kč 0 Kč 

Google.com 25 000 Kč 25 000 Kč 

Seznam.cz 200 000 Kč 200 000 Kč Internet 

Centrum.cz 30 000 Kč 30 000 Kč 

Služební vůz 10 000 Kč 0 Kč 

Celkem 290 000 K č 261 000 Kč 

Tab. 5: Náklady na reklamu (12) 

Společnost C-FILTER FILTRY bohužel nespolupracuje s žádným odborníkem, který 

by vypracoval analýzu toho, jaký z uvedených nástrojů marketingové komunikace 

je pro firmu nejpřínosnější. Obdobu průzkumu provádějí ve firmě sami zaměstnanci, 

kteří se svými zákazníky vyplňují krátkou anketu o tom, jak se dozvěděli o společnosti  

C-FILTER FILTRY. Tyto informace bych považovala spíš za orientační a rozhodně 

bych na nich nestavěla rozdělování peněz do forem propagace.  

• Reklamu v tisku 

Úplné zrušení tištěné reklamy v odborných časopisech nepovažuji za nejvhodnější 

řešení. Až po provedení analýzy bych hledala řešení v omezení reklamy. 
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• Áčkové stojany 

Ani informační stojany „áčkového“ typu nepatří dle mého názoru k nejvhodnějšímu 

způsobu reklamy. Upoutají pozornost pouze zákazníků, kteří společnost znají a hledají, 

místo toho, aby lákali další zákazníky z řad kolemjdoucích nebo kolemjedoucích. 

• Katalogy 

Co se týče katalogů, považuji fakt, že společnost nevlastní ani jeden svůj katalog, 

byť jen na ukázku čekajícím zákazníkům, za hrubý nedostatek. I přes skutečnost, 

že nabízený sortiment je široký, absence katalogů se jeví jako kdyby společnost 

C-FILTER FILTRY neměla dostatek finančních prostředků pro jejich vyhotovení. 

• Internet  

Jako správný tah společnosti považuji zajištění a umístění reklamy na prvních místech 

nejpoužívanějších vyhledávačích v ČR. Pro klienty je v dnešní době tento způsob 

získávání informací velice atraktivní, neboť internet se stal důležitou součásti našeho 

všedního života. 

3.2.2 Osobní prodej 

Společnost nevlastní žádný kamenný obchod a nemá ani obchodního zástupce, který by 

ji reprezentoval. Disponuje však odborně vyškoleným personálem. Sídlo společnosti je 

uzpůsobeno tomu, aby zde zákazníci měli možnost osobního nákupu a odběru zboží. 

K dispozici mají vždy proškolené pracovníky, kteří při osobní objednávce aktivně 

využívají verbální a neverbální interpersonální komunikační techniky. Především 

osobní kontakt umožňuje lépe poznat potřeby zákazníka a tímto způsobem směřovat 

prodejní argumentaci. Při osobním prodeji se zákazníci setkávají s profesionály, kteří 

jsou schopni a ochotni okamžitě reagovat na veškeré otázky a vyvrátit všechny 

pochybnosti zákazníka, a tím ho utvrdit ve správnosti jeho volby při výběru firmy 

dodávající filtry. Majitel firmy si je vědom expanze na zahraniční trh, a proto svým 

zaměstnancům nabízí jazykové kurzy. 

Společnost si zakládá na profesionalitě svých pracovníků. To je hlavním důvodem, proč 

jsou zaměstnanci 1x ročně proškolováni odbornými lektory. Samozřejmostí jsou školení 

na nové produkty, na kterých se pracovníci seznamují s novinkami na trhu. 
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Pro prosperitu firmy je důležité mít kvalifikovanou pracovní sílu, z toho důvodu jsou 

noví zaměstnanci vybíráni na základě výběrových řízení, ve kterém jsou ověřovány 

nejen jejich komunikační schopnosti, ale i kladný vztah k prodeji. Dalšími nutnými 

podmínkami pro získání a udržení si místa ve firmě je dobrá orientace v oboru, 

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a řidičské oprávnění skupiny B. 

Zaměstnanci musí vlastnit řidičský průkaz hned z několika důvodů. Jedním z nich je 

rozvoz zboží zákazníkům, který firma poskytuje zdarma. 

Dalším důvodem je flexibilita, kdy může zaměstnanec na přání zákazníka navštívit jeho 

firmu, zjistit přesné podklady pro objednávku - rozměry filtru, pořídit fotografie atd. 

Získané informace pracovník předává do vývojového a výrobního centra, kde vzniká 

nový filtr, přesně podle parametrů a přání koncového zákazníka. 

 

Náklady 
Položka 

Rok 2008 Rok 2009 

Jazykové kurzy 0 Kč 15 960 Kč 

Odborné školení 4 500 Kč 5 000 Kč 

Celkem 4 500 K č 20 960 Kč 

Tab. 6: Náklady na osobní prodej (12) 

V dnešní době je vzdělání spolu s profesionálním jednáním zaměstnanců standardem, 

na který jsou klienti zvyklí. Společnost C-FILTER FILTER chce být ale stále o krůček 

před konkurencí a z toho důvodu každoročně investuje do různých školení a jazykových 

kurzů svých zaměstnanců. Toto považuji za správnou a vhodnou investici, která se 

minimálně v podobě spokojených zákazníků vrátí. 

Zboží je ke spokojenosti zákazníků dopravováno po Brně zdarma služebním 

automobilem. 

3.2.3 Podpora prodeje 

Majitel společnosti si dobře uvědomuje důležitost podpory prodeje pro udržení 

stávajících a získání nových zákazníků, a proto používá následující nástroje podpory 

prodeje: 

1. zdůraznění výhodné ceny 
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2. dárky s logem společnosti 

3. možnost výměny zboží do 7 dnů 

4. vystavené zboží v místě odběru objednaného zboží 

Zákazníci v této oblasti prodeje nejvíce slyší na slovo „sleva“. Z toho důvodu si majitel 

zakládá na tom, aby při cenové kalkulaci vždy důrazně zaznělo: „cena pro Vás je…“ 

Zákazník si pak připadá důležitější. Je to ze strany společnosti úspěšný a léty prověřený 

psychologický tah.  

Jak již dříve zaznělo, sleva je poskytována na základě zákazníkem vybraného typu filtru 

a role zákazníka. Poskytovaná sleva může dosáhnout 40 % - 60 % z katalogové ceny. 

Spolu s tím se společnost snaží být konkurence schopná, tudíž i výše slevy je přirozeně 

ovlivněná konkurenčním bojem. Slevy se vždy odvíjí od vybraného filtru a jeho tržní 

ceny, pod kterou z pochopitelných důvodů společnost nemůže jít, aby nevykazovala 

ztrátu.  

V sídle firmy jsou jako pozornost pro zákazníky nachystané propisovací tužky a malé 

kapesní kalendáře, které si zákazníci můžou bez ostychu brát. Zároveň jednou ročně, 

a to v období Vánoc, klienti dostávají k nákupu různé pozornosti jako například malý 

digitální budík, baterku, kapesní nožík, kapesní šitíčko – ocení hlavně ženy, to vše 

s logem společnosti a vizitkou. Pro věrné zákazníky je nachystané kvalitní značkové 

víno. Samozřejmostí je stolní kalendářem na následující rok. 

V roce 2008 takto společnost C-FILTER FILTRY investovala do dárkových předmětů 

částku, kterou ovšem již v roce 2009 musela úměrně navýšit z důvodu přibývajících 

zákazníků a rostoucích nákladů na vyhotovení těchto propagačních materiálů. 

Společnost poskytuje 7 dnů záruku na výměnu zboží v případě, že zboží bylo zaměněno 

nebo došlo k chybě způsobené zákazníkem, například ve špatné objednávce. Základní 

podmínkou pro uplatnění záruky je, že filtr nesmí být doposud použit. 

Prostory společnosti jsou rozděleny na dvě části a to na kancelář a na místnost 

pro čekající zákazníky. Tento prostor je zařízen profesionálně, aby zákazníka přivedl 

k dalšímu nákupu. Na poličkách jsou umístěny různé vzorky filtrů, na malé obrazovce 

se vysílají krátké filmy prezentující filtry a jejich využití v praxi. Cílem je vyvolat 

v zákazníkovi pocit, že čas strávený čekáním byl přínosný. 
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Náklady 
Položka 

Rok 2008 Rok 2009 

Dárkové předměty 20 000 Kč 30 000 Kč 

Celkem 20 000 K č 30 000 Kč 

Tab. 7: Náklady na podporu prodeje (12) 

V rámci podpory prodeje, jako dalšího druhu marketingové komunikace, společnost 

vhodně zvolila následující postup. Při osobní komunikaci pracovníci společnosti 

C-FILTER FILTRY nabízejí a zdůrazňují svým klientům výhodné ceny, za které můžou 

vybrané zboží zakoupit a které jsou šité na míru každému z nich. Zákazník tak ocení 

nejen individuální přístup, ale i přirozeně navozeny pocit bezpečí, že zvolil firmu, 

pro kterou je váženým a důležitým klientem. Zákazníci mají možnost vrátit zboží 

do 14 dnů od zakoupení, co bych hodnotila velice pozitivně. 

Dalším z využívaných podpor prodeje je vystavení zboží v místě jeho odběru. Zákazník 

si mnohdy uvědomí, že by potřeboval ještě něco dokoupit. K hojně využívaným 

propagačním materiálům, které společnost C-FILTER FILTRY nabízí, patří rovněž 

drobné dárky s logem společnosti. 

3.2.4 Public relations – vztahy s veřejností 

V rámci vztahů s veřejností se společnost angažuje v menších reklamně-kulturních 

akcích. Na tyto akce uvolňuje pouze malé finanční prostředky. Ve všech případech bývá 

firma oslovena organizátorem akce. Společenské akce tohoto typu bývají většinou 

sponzorovány jinými renomovanými značkami, jako je Honda, Skanska atd. Po boku 

těchto velkých firem se společnost C-FILTER FILTRY jeví jako malá neznáma firma. 

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč C-FILTER FILRY neinvestují do podobných 

akcí větší finanční obnosy. 

Prodej filtrů je velmi specifický obor. Společnost se zaměřuje hlavně na jiný druh 

reklamy, kde má zaručeno, že upoutá pozornost více potencionálních zákazníků.  

Nabízela by se prezentace na veletrhu. Veletrh tohoto typu bohužel v tuzemsku 

neprobíhá a v zahraničí už mají své zastoupení značky FILTERC a SCHUPP, hlavní 

dodavatelé společnosti. 
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Společnost C-FILTER FILTRY spolupracuje s mnohými odbornými školami. 

Spolupráce probíhá hlavně interaktivní formou, kdy společnost C-FILTER FILRY 

zapůjčuje své produkty žákům škol, kterým slouží jako názorná pomůcka ve výuce. 

Společnost se tak dostává do povědomí studentů a pedagogů, kteří se v budoucnu 

mohou stát jejími zákazníky. 

Práce s veřejností se zaměřuje na příliš široký okruh lidí. Cílem společnosti je naopak 

zaměřit se na užší okruh osob a firem, kde je víc potencionálních zákazníků. V této 

oblasti by bylo vhodné zaměřit se například na sponzorování stavebního nebo 

automobilového plesu. Zde jsou totiž teoreticky všichni účastníci potencionálními 

zákazníky. 

V rámci práce s veřejností společnost C-FILTER FILTRY přispívá poměrně velkou 

finanční částkou na nadaci Terezy Maxové a na nadaci Kapka naděje Venduly 

Svobodové. 

Náklady 
Položka 

Rok 2008 Rok 2009 

Příspěvky  3 000 Kč 0 Kč 

Terezy Maxové 30 000 Kč 30 000 Kč 
Nadace 

Kapka naděje 30 000 Kč 30 000 Kč 

Celkem 63 000 Kč 60 000 Kč 

Tab. 8: Náklady na práci s veřejností (12) 

Práce s veřejností se zaměřuje na příliš široký okruh lidí. Společnost 

C-FILTER FILTRY, dle mého názoru, vhodně volí snahu zacílení reklamy na užší 

okruh osob a firem, kde je více potencionálních zákazníků. Určitě by proto bylo vhodné 

zaměřit se například na sponzorování stavebního, automobilového nebo jiného 

podobného odvětví. Vhodné by bylo např. sponzorování stavebního plesu. Na takových 

akcí jsou teoreticky všichni účastníci potencionální zákazníci. 

3.2.5 Přímý marketing 

Přímý marketing je pro firmu velmi důležitým způsobem marketingové komunikace, 

protože společnost nevlastní kamenný obchod a lidé si doposud nezvykli využívat 

možnost nákupu přímo v sídle firmy, kde je k tomu uzpůsoben prostor. 
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Společnost nevlastní ani e-shop, který by naznačoval momentálně dostupné zboží. Proto 

nejvíce využívá telefon, fax a e-mail, díky kterým může zákazníkům ihned telefonicky 

odpovědět nebo obratem poslat e-mail. Za 7 let, co je společnost na trhu, si na tento 

způsob prodeje zákazníci již zvykli. Veškeré objednávky se vyřizují buď pomocí faxu, 

nebo e-mailu. Na telefonické objednávky společnost nereaguje a to z důvodu 

chybějícího písemného potvrzení zákazníka. V minulosti došlo k mnoha nepříjemným 

situacím, kdy se stalo, že zákazník po převzetí zboží odmítal uhradit pohledávku 

s argumentem, že si žádné zboží neobjednal, a tudíž, že nezaplatí. Způsob vymáhání 

takové pohledávky soudní cestou je zdlouhavý a většinou bezúspěšný, protože 

společnost nemá v ruce faktickou objednávku - doklad od zákazníka. Ve většině případů 

se tak peníze stávají nedobytnými. S touto skutečností se stále nemůžou smířit někteří 

zákazníci, kteří tato standardní pravidla považují to za hloupá, což ovšem nezmění 

interní pravidla společnosti. 

Jak je z výše uvedeného textu patrné, právě proto společnost využívá tyto tři typy 

přímého marketingu nejvíce. Ve většině případů se setkává s kladnou odezvou, kdy 

zákazníci, ať už tuzemští nebo zahraniční, jsou rádi za možnost telefonické domluvy 

či porady a pomocí expediční společnosti jim je zboží, za předem určený poplatek, 

zavezeno na předem určené místo. Pro zákazníky je to nejsnazší způsob objednání, kdy 

platí navíc 14 denní záruka na výměnu zboží v případě chybného zadání. 

Pro aktivní oslovování nových potencionálních zákazníků společnost využívá 

elektronickou poštu, tj. e-maily. Tímto způsobem posílá své informační letáky velkému 

počtu stávajících i nových zákazníků, a tím společnost zůstává stále v jejich podvědomí. 

Toto činí 1x měsíčně. Bohužel ne všichni korespondovaní tento způsob informování 

berou jako vhodné oslovení a raději jsou takové e-maily řazeny do nevyžádané 

pošty - spamů nebo jsou smazány bez přečtení. I přesto je návratnost takto oslovených 

zákazníků poměrně vysoká. 



51 

 

Výše pohledávky 
Druh pohledávky 

Rok 2008 Rok 2009 

Pohledávky v právním řízení 
(po 3 měsíční spatnosti) 125 000 Kč 102 000 Kč 

Nedobytné pohledávky 100 000 Kč 2 700 Kč 

Celkem 225 000 K č 104 700 Kč 

Tab. 9: Pohledávky (12) 

Společnost C-FILTER FILTRY sice nevlastní žádný kamenný obchod, ale i přesto 

dokáže pomocí e-mailu, faxu a telefonu pokrýt velkou část poptávky. To řadím mezi 

perfektně zvládnutý přímý marketing. 

Náklady 
Položka 

Rok 2008 Rok 2009 

Metalinfo 10 000 Kč 3 000 Kč 
Časopis 

Kovodřevostavby 10 000 Kč 3 000 Kč 

Letáky 5 000 Kč 0 Kč 

Google.com 25 000 Kč 25 000 Kč 

Seznam.cz 200 000 Kč 200 000 Kč Internet 

Centrum.cz 30 000 Kč 30 000 Kč 

Služební vůz 10 000 Kč 0 Kč 

Jazykové kurzy 0 Kč 15 960 Kč 

Odborné školení 4 500 Kč 5 000 Kč 

Dárkové předměty 20 000 Kč 30 000 Kč 

Příspěvky 3 000 Kč 0 Kč 

Terezy Maxové 30 000 Kč 30 000 Kč 
Nadace 

Kapka naděje 30 000 Kč 30 000 Kč 

Celkem 377 500 Kč 371 960 Kč 

Tab. 10: Náklady celkem (12) 

3.3 SWOT analýza 

Sestavená SWOT analýza využívá data, která charakterizují celou společnost 

C-FILTER FILTRY. Jednatel společnosti využívá stejnou metodu pro sestavení plánů. 

I přes uvedenou skutečnost mi SWOT analýza nebyla poskytnuta. SWOT analýza, 

vypracována mnou, je shrnuta v Tab. 11. 
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Silné stránky Příležitosti 
- historie firmy - otevření kamenného obchodu 
- rozšiřující se sortiment zboží - expanze na trh mimo ČR 
- dobrý kolektiv - jazykové zdokonalování 
- výběr odběru zboží - udržení si stávajících zákazníků 
- služby poskytované zákazníkům   

- silní zahraniční dovozci   

- rozvoz zboží po Brně zdarma   

Slabé stránky Hrozby 
- absence kamenného obchodu - přibývající konkurence 
- žádné parkovací prostory - neplatící zákazníci 
- nedostatečné skladovací prostory - nezodpovědní dodavatelé 
- absence kompletní katalogové nabídky - problémy s expediční službou 

Tab. 11: Swot analýza společnosti C-FILTER FILTRY 

3.3.1 Silné stránky 

• Díky tomu, že firma je na trhu již delší dobu, dostala se do širšího povědomí 

zákazníků a vybudovala si silné postavení na českém trhu v tomto oboru. 

• V důsledku vzrůstajícího zájmu o nákup filtrů je společnost schopna rozšiřovat 

nabízený stávající sortiment a tím uspokojit širší okruh zákazníků a vykrýt větší 

množství poptávek 

• Ve společnosti pracuje více zaměstnanců a již od začátku ve firmě panuje 

pohoda a klid – přátelská atmosféra. Toto příznivé klima je pak přenášeno 

i na zákazníky, kteří se pak rádi vrací. 

• Mezi hlavní výhody můžeme zařadit i možnost výběru odběru zakoupeného 

zboží a formu úhrady. Firma nabízí osobní odběr s platbou v hotovosti nebo 

příkazem či zaslání zboží na dobírku prostřednictvím expediční společnosti 

DPD, která je pro tyto účely využívána. 

• Společnost C-FILTER FILTRY nenabízí pouze prodej filtrů, ale i služby s tímto 

prodejem spojené. Jedná se konkrétně o hledání optimálního řešení 

pro zákazníky v podobě nabídky filtrů originálních nebo alternativních značek, 

vysoké kvality, nebo výroba filtrů na zakázku. 

• Spolupráce se silnými zahraničními dovozci je zárukou kvality a minimalizace 

problému spojených s dodávkami zboží. 
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• Ke spokojenosti zákazníků je zboží dopravováno po Brně zdarma služebním 

automobilem. 

3.3.2 Slabé stránky 

•••• Jako jeden z hlavních nedostatků společnosti vidím v téměř zcela chybějící 

propagaci výrobků, které je možno zde nakoupit i bez objednání. Vzhledem 

ke strategicky vhodnému umístění by bylo dobré využít možnosti propagace 

buď formou lépe zvolených poutačů, nebo zřízením kamenné prodejny. 

•••• Za další slabou stránku považuji to, že chybí parkovací plocha určená výhradně 

zákazníkům firmy, kteří jsou tak nuceni využívat parkoviště patřící nedalekému 

marketu. 

•••• Společnost, zvláště pak její růst, začíná být omezen velikostí skladovacích 

prostor.  S postupem času, spolu se zvětšujícím se množstvím zákazníků se 

rozrůstá i množství nabízeného zboží a tím i potřeba většího prostoru 

pro uskladnění. 

•••• Jedna ze slabin společnosti je rovněž zcela chybějící katalogová nabídka 

sortimentu zákazníkům. 

3.3.3 Příležitosti 

• Slabou stránku společnosti v podobě chybějícího kamenného obchodu 

a skladovacích prostor vidím zároveň jako příležitost a cíl, kterého by 

v dohledné době měla dosáhnout. Je to příležitost k získání nových zákazníků 

z řad lidí, kteří běžně nevyužívají internet, a tudíž nevědí o možnosti koupě 

filtr ů, které potřebují pro soukromé účely, přímo v provozovně. 

• Obrovskou příležitost firmě nabízí zahraniční trhy, které lákají vidinou vyšších 

zisků. Jedním ze základních předpokladů pro tento krok je důkladné 

prozkoumání trhu a zvážení konkurenceschopnosti zahraničních firem. 

• Ať už k expanzi na zahraniční trh dojde či ne, je důležité vzdělávání 

zaměstnanců v cizích jazycích, neboť i na českém trhu se vyskytuje řada 

potencionálních zákazníků v podobě zahraničních firem, pro které je jednodušší 

komunikovat s českými dodavateli v cizím jazyce. 
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• Za jedno z nejdůležitějších pro firmu považuji udržení si stálých zákazníků. 

Pro tyto účely, stejně tak jako pro další podporu prodeje, využívá společnost 

různé věrnostní benefity, které by potencionálnímu zákazníkovi pomohly 

s výběrem právě této firmy. 

3.3.4 Hrozby 

• Před 8 lety, kdy majitel tuto společnost zakládal, byla na trhu v tomto oboru 

minimální konkurence. Dokonce ještě nyní se dá říct, že konkurence přímo 

v Brně není téměř žádnou. To se ovšem může v krátké době změnit, a proto 

řadím případnou konkurenci na trhu do hrozeb pro společnosti. 

• Horší je to s neplatícími zákazníky, kterých v období krize přibývá, a stávají se 

pro společnost obrovskou hrozbou, která se musí řešit mnohdy až soudní cestou. 

• Případná hrozba se dá spatřit i v podobě nezodpovědných dodavatelů, kdy 

objednané zboží nebude dodáváno ve smluvených termínech, nebo dokonce 

budou posílat jiné zboží. V tomto případě hrozí odchod, zatím ještě spokojených 

zákazníků, nenávratně ke konkurenci a firma tím ztrácí nejenom případný zisk, 

ale také svojí doposud dobrou pověst. 

• Firma si za dobu své existence vybudovala na trhu jisté postavení a svým 

názvem dává záruku bezproblémového nákupu filtrů za příznivou cenu. To se 

však může změnit v okamžiku, kdy si zákazník nechá poslat zboží balíkem na 

dobírku a expediční společnosti se balík někde ztratí. Věřím, že se tohle nestává 

často, ale když se to stane, tak to vrhá stín na firmu C-FILTER FILTRY, a jak se 

také říká „Špatné zprávy se šíří rychleji než ty dobré“ a v tom případě neztrácí 

jen stálého zákazníka, ale třeba i potencionálního zákazníka, ke kterému se tyto 

zprávy dostanou. 

3.4 Porterův model konkurenčních sil 

3.4.1 Hrozba vstupu nových rivalů do odvětví 

Reálná hrozba vstupu na trh novým konkurentem je velká. Bariéry vstupu jsou nízké 

a možnost odvety stávajících účastníků trhu malá. Cílem nového konkurenta je získání 

podílu na trhu. Toho chce dosáhnout nižší cenou, rozšířenou nabídkou žádaných služeb 

a výrobků, které nynější firmy na trhu neposkytují.  
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Naproti tomu mají stávající společnosti své nesporné výhody, které pramení z pozice, 

kterou si za léta práce vybudovaly. Jelikož je společnost C-FILTER FILTRY 

už dlouholetým, věrným zákazníkem svých hlavních dodavatelů, je mu zboží 

poskytováno s určitou slevou, která se pak odráží i v konečné ceně výrobku nabízené 

zákazníkům, čímž je pro své klienty neustále atraktivním partnerem. Společnost si 

za dobu své existence vybudovala na trhu určité postavení a především „dobré jméno“. 

V okamžiku, kdy chce zákazník přejít k jinému dodavateli, zvyšují se mu náklady 

z důvodu navázání nových vztahů a kontaktů, a proto se často zákazníci ubírají 

jednodušší cestou, zůstávají věrní svým dosavadním dodavatelům. Důležitá je však 

jejich atraktivita, zmiňovaná výše a samozřejmě vzájemná souhra a spolupráce. Tímto 

omezují možnosti vstupu na trh nové konkurenci, která musí vynaložit vyšší náklady 

na své prosazení a svoje uvedení na trh. Společnost C-FILTER FILTRY nyní nemá 

v Brně a jeho blízkém okolí žádné přímé konkurenty a osobně si myslím, 

že do skončení stávající hospodářské krize ani žádný takový nepřibude. 

3.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost C-FILTER FILTRY má dva hlavní dodavatele, oba jsou ze zahraničí. 

Tito zahraniční dodavatelé společnosti se řadí mezi kvalitní a relativně silné. Takto 

velkých firem nabízejících široký sortiment filtrů a doplňků, které se u nich navíc přímo 

vyrábějí, je na trhu poměrně mnoho. Důležité je však dobře vybrat společnost, která 

dokáže skloubit kvalitu a rozumnou cenu. V žádném případě se tedy nedá říct, že by se 

jednalo o monopolní dodavatele a to i proto, že menší zakázky či levnější a snáze 

dostupné filtry společnost řeší s tuzemskými dodavateli, jako např. KD Dvorník, 

Lea Tomášková atd. 

Zahraniční dodavatelé se od sebe odlišují především nabízeným sortimentem zboží. 

Italská společnost FILTREC dodává hydraulické filtry, které sice nabízí i švýcarská 

společnost SCHUPP, ale podstatně dražší. Proto se společnost C-FILTER FILTRY 

rozhodla tento typ filtrů odebírat pouze od FILTRECU a všechny ostatní zajišťuje 

SCHUPP. 

Bohužel ne vždy spolupráce probíhá tak, jak by si firma C-FILTER FILTRY 

představovala. Obě tyto společnosti si uvědomují své dominantní postavení v tomto 

vztahu, a proto bývají problémy například s dovozem zboží dle smluvených termínů či 
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správnosti zboží podle objednávky. Tyto problémy ovšem nejvíce pociťuje konečný 

zákazník, který pak na filtr čeká. Jelikož se to nestává často, řeší tyto problémy jednatel 

společnosti osobní omluvou zákazníkovi, požádá o trpělivost, popř. nabídne náhradní 

řešení. Objednávky se posílají 1x za tři týdny a to jak společnosti SCHUPP, tak 

i FILTRECU a její vyřízení a dodání trvá 7 dní. Objednávky jsou posílány elektronicky 

pomocí e-mailu, a aby nedošlo k případným pozdějším problémům, nechává si 

společnost obratem, nejdéle však do druhého dne, poslat potvrzení objednávky a rovnou 

i s informacemi o dostupnosti žádaných filtrů. Díky množství, které společnost 

od dodavatelů odebírá, jsou domluvené určité rabaty, na základě kterých pak může 

nabídnout zajímavé ceny i svým zákazníkům. Společnost udržuje s oběma odběrateli 

dobré vztahy, které jsou pro podnikání důležité. Pro jejich udržení a prohloubení se 

vedení společnosti jedenkrát či dvakrát do roka setkávají se na meetinzích. Toto je 

jedním ze zásadních důvodů, proč společnost zatím neuvažuje o hledání a navázání 

spolupráce s jinými dodavateli. Spokojení jsou i zákazníci, jejichž poptávku firmy 

uspokojí. Flexibilita dodavatelů je rovněž zásadní pro další spolupráci. Bez větších 

problému jsou oba dodavatelé schopni vyrobit nové filtry, dle individuálních potřeb 

a přání koncových odběratelů.  

V případě jakéhokoliv problému s některým z nynějších dodavatelů by firma však 

neváhala přistoupit k radikálnějšímu řešení, jako je ukončení spolupráce a hledání si 

jiného dodavatele. 

3.4.3 Vyjednávací síla kupujících 

V odvětví, ve kterém společnost podniká je obecně síla zákazníků vysoká, a to i přesto, 

že na druhé straně není na trhu tolik konkurenčních firem. Zákazníci tlačí na prodejní 

ceny a dokonce jsou si schopni říct i o větší slevu, než jim byla nabídnuta. V okamžik, 

kdy taková situace nastane, majitel společnosti zvažuje, zda může takovou slevu 

nabídnout, většinou je však požadovaná suma nereálná.  

Pokud to situace dovolí, je zákazníkovi nabídnuta levnější alternativa stejného typu 

filtru od jiného dodavatele. Společnost má rozdělené své zákazníky do kategorií 0 - 4, 

podle kterých určuje cenu.  

Současná krize, která nás obklopuje ze všech stran, oslabila pozici zákazníka a dostala 

ho do pasivní role, ve které si už nemůže diktovat cenu. Spousta z nich, právě z tohoto 
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důvodu, přestala odebírat zboží na sklad a veškerou objednávku řeší pouze podle 

aktuální potřeby. Pro společnost to bohužel znamená menší počet objednávek a tím 

úbytek zisku.  

V této nelehké době je třeba myslet dopředu. Společnost C-FILTER FILTRY neomezila 

služby svým zákazníkům, ale naopak se snaží být pro ně stále atraktivním partnerem, 

a proto věrným odběratelům nabízí dobrou cenu a kvalitní služby v podobě rozvozu 

zboží po Brně služebním autem zdarma.  

3.4.4 Hrozba substitučních nároků výrobků nebo služeb 

Jak již bylo výše uvedeno, většina zákazníků se snaží o to, aby cena, kterou zaplatí 

za filtry, byla co nejnižší. Společnost v takových případech vychází zákazníkovi vstříc 

a nabízí „náhradu“, což je levnější alternativa drahých filtrů. Jsou téměř stejné, takže 

zákazník nemusí mít obavy, že by po zakoupení zjistil, že levnější verze se výrazně liší 

od značkového originálu. Rozdíl, který ubírá na hodnotě, je především méně prestižní 

značka výrobce, a v odlišném použití materiálu či technologie výroby. 

Ačkoliv společnost preferuje originály, nabízí celou řadou náhrad a díky tomu pokrývá 

poptávku po těchto výrobcích. Trend náhrad vidí jako hrozbu do budoucna, kdy by 

na trh mohl přijít nový konkurent, který by se zaměřil výhradně na prodej „náhrad“. 

Takový konkurent k dnešnímu dni na trhu není, takže společnost prosperuje a daří se 

jí i přes nynější větší zájem o levnější verze filtrů. 

3.4.5 Rivalita mezi existujícími konkurenty 

Za největší lákadlo pro získání zákazníků na svoji stranu a tím vytváření konkurence, 

považuji snižování ceny, nebo-li cenovou rivalitu a kvalitu služeb spojenou s prodejem. 

Firma, díky smluvenému množstevnímu rabatu a téměř přesnému dodání objednaného 

zboží, má proti konkurenci přece jenom trochu navrch, což zákazníci ocení. Dnešní 

situace mezi konkurenty je ovšem taková, že od sebe navzájem nakupují filtry, které 

druhá společnost neodebírá, ale má o ně zájem. Takový krok dokazuje různorodost 

filtr ů, které trh nabízí. Takové obchody ovšem neprospívají ani jedné straně. Vznikají 

problémy, jako jsou například dlouhé prodlení splatnosti faktur a jiné naschvály. 

Je to začarovaný kruh, který v dohledné době nebude vyřešen. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 

4.1 Návrhy na zlepšení reklamy 

• Inzerce v tisku 

Společnost C-FILTER FILTRY má s reklamou v tisku bohaté zkušenosti. Tuto formu 

reklamy aktivně využívá od roku 2006, avšak v posledních letech, dle subjektivního 

pocitu firmy, tento způsob propagace nepřináší kýžený efekt. 

Z důvodů zastavení přílivu nových zákazníků (firma je přesvědčena, že nepřináší 

požadovanou odezvu), společnost pro rok 2010 zvažuje možnost vůbec nevyužít 

reklamu v tisku a odborných časopisech Kovodřevostavby a Metalinfo. 

NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Spolupráce se specialistou, který by za poplatek vypracoval analýzu toho, jaká 

z uvedených forem reklamy je pro firmu nejpřínosnější. Na základě vypracované 

analýzy se může firma rozhodnout, zda tento způsob reklamy je přínosný či nikoli. 

Konkrétně bych se zaměřila na provedení výzkumu reklamy a jejího působení. Co se 

týče reklamy v odborných časopisech Kovodřevostavy a Matalinfo, navrhovala bych, 

aby tuto formu reklamy společnost úplně nezavrhovala a využívala ji alespoň 4krát 

ročně. Je totiž obecně známo, že inzerce v tisku slouží spíše pro budování značky, nežli 

k získávání nových zákazníků. 

• Venkovní reklama 

Jako venkovní reklamu společnost využívá pouze „áčkové“ informační stojany. 

Tento způsob propagace považuji za nevhodný, neboť stojany neposkytují informace 

o firmě – čím se zabývá, co nabízí, ale slouží pouze klientům společnosti 

C-FILTER FILTRY, kteří firmu hledají. Místo informační funkce plní funkci 

orientační. 
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NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Nabízela by se možnost propagace pomocí velké informační cedule umístěná přímo 

na zeď budovy, ve které společnost C-FILTER FILTRY sídlí. Budova je bohužel 

památkově chráněná, a proto umístění této cedule je zcela nereálné. 

Navrhovala bych proto vyhotovení reklamy na plachtu, s krátkou a výstižnou 

charakteristikou firmy, která by obsahovala kontaktní údaje, logo firmy a šipku, která 

by všechny potencionální i nepotencionální zákazníky upozornila na obchod společnosti 

C-FILTER FILTRY. Tato plachta by byla upevněna pomocí lana pod okny na budově, 

kde společnost sídlí. 

Cena této reklamy je se pohybuje kolem 600 Kč/m2 + 2500 Kč za instalaci. Společnost 

by pro tyto účely využila plachtu o rozměrech 3m2, z toho vyplývá, že by firma musela 

investovat do reklamní plachty 4 300 Kč. K této částce je potřeba připočítat sumu 

za pronájem reklamní plochy, která se řádově pohybuje kolem 1 000 Kč za měsíc. 

S vhodným způsobem umístění a designem reklamního plátna může společnost 

C-FILTER FILTRY využít nabídky reklamní agentury Adbros, u které byla provedena 

cenová kalkulace. 

• Televizní spoty 

Tento způsob propagace pro společnost C-FILTER FILTRY nepovažuji za vhodný 

hned z několika důvodů 

� Cílem firmy není oslovit celou společnost, ale pouze úzké spektrum osob. 

TV spoty slouží masové propagaci, a předpokládá se, jsou nabízeny pro to, 

že většina osob najde jejich využití. Produkty společnosti C-FILTER FILTRY 

nejsou určeny všem, ale pouze úzce specifikovanému profilu osob. 

� „Výzkum společnosti Binet and Field potvrdil, že tisková reklama má dvakrát 

větší účinek než televizní. Dvě třetiny diváků se při sledování televize věnují 

ještě jiné aktivitě, až 40 % z nich opouští místnost, když přijde na řadu reklamní 

blok a 70 % přetáčí reklamu u dříve nahraných pořadů.“ (20) 

� TV spoty patří k nejnákladnější formě reklamy 

� Efektivnost TV reklamy by pro společnost C-FILTER FILTRY byla minimální 
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NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Tento způsob propagace bych společnosti nedoporučovala právě z důvodu vysokých 

nákladů. Peníze společnosti by dle mého názoru nebyly takto vhodně investovány. 

Společnost by se spíše měla zaměřit na reklamu, která úspěšněji osloví svoji specifickou 

cílovou skupinu. 

• Rozhlasové spoty 

Stejně jako TV reklama, tak i rozhlasové spoty mají své výhody a nevýhody.  

K výhodám bych zařadila: 

���� vysoká segmentace (možnost zasažení konkrétní cílové skupiny) 

Rozhlasové spoty, stejně jako TV reklama, dokážou oslovit velké množství lidí s tím 

rozdílem, že rozhlasové spoty mají možnost zasažení konkrétní cílové skupiny díky 

tomu, že spousta lidí, kteří se můžou stát potencionálními zákazníky, poslouchá rádio 

v práci. 

���� cenově dostupnější 

Cena za produkci rozhlasové reklamy i za její vysílání se v různých rádiích liší. Je však 

stále nižší než například TV reklama. 

���� pouze sluchový vjem, doplněn vhodným sloganem si lidé zapamatují 

(chytlavý slogan, hudba, získají povědomí o firmě) 

���� osobní forma oslovení (možnost využití moderátorských osobností) 

���� rychlost (krátká doba potřebná k realizaci rozhlasového spotu i možnost 

rychlého zařazení do vysílání) 

 

Nevýhody u rozhlasových spotů jsou: 

���� „médium v pozadí“ (lidé se při poslechu rozhlasu zabývají jinou činností 

a nesoustředí pozornost na předávané informace) 

���� přeplněnost (je podobná jako u ostatních tradičních médií) 
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NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Nyní je tento způsob propagace pro společnost bezpředmětný z důvodu vysokých 

prvopočátečních nákladů, které by bylo potřeba jednorázově vložit do reklamy 

v podobě letáků, poutačů a online katalogu. Do budoucna bych ovšem krátký 

rozhlasový spot umístěný v regionálním rádiu za vhodných podmínek nezavrhovala, 

rozhodující by však byl vhodný výběr regionální rozhlasové stanice. Důležitou roli by 

pochopitelně sehrály podmínky vzájemné spolupráce týkající se zejména finanční 

stránky takové reklamy, vysílacího času, využití doplňkových služeb. 

• Katalog 

Skutečnost, že společnost za celou svou existenci nedisponuje žádným vlastním 

katalogem, považuji za hrubý nedostatek. Jsem si vědoma široké nabídky sortimentu, 

který společnost nabízí, ale i přesto bych navrhovala vyhotovení katalogů s nabídkou 

originálních filtrů.  

NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Zhotovit katalog. 

Navrhovaný katalog by měl mít formát A4, barevného provedení, vytištěný 

na kvalitním papíře o hmotnosti 100g/m2. Nabídka nejprodávanějších filtrů by byla 

obsažena na 1. 10 stranách a byla doplněna fotografiemi. Všechny ostatní filtry by měly 

mít své přesné označení a tyto produkty by měl zákazník najít na dalších stranách. 

Tento typ katalogu by měl zákazníky spíše informovat o široké škále nabízeného zboží. 

Označení filtrů i filtry samotné mají podobné specifikace, a proto samozřejmě dojde 

k jejich záměně. Z toho důvodu je při výběru potřebná odborná konzultace 

Cenová nabídka katalogů v sobě zahrnuje: grafický návrh, sazba 250 stran, produktové 

focení a tisk. 

Cena katalogů by se také odvíjela od počtu vyhotovených kusů, viz Tab. 12. 

Počet kus ů Cena za kus Celková cena 

50 ks 1 020 Kč/ks 102 000 Kč 

200 ks 630 Kč/ks 126 000 Kč 

1000 ks 270 Kč/ks 270 000 Kč 

Tab. 12: Cenový návrh katalogů (1) 
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Kromě originálních dílů C-FILTER FILTRY nabízí i díly neoriginální, tzv. „náhrady“, 

které bych do katalogu nezahrnovala. Nabídka originálních dílů je tak široká, 

že zavedení do katalogu ještě dalšího zboží by bylo pro koncového zákazníka matoucí. 

Tyto náhrady jsou nabízeny jako alternativa v případě, že požadovaný originál není 

dostupný, nebo zákazník není ochoten zaplatit cenu, která je vyčíslena za originál. Proto 

si nemyslím, že je důležité tyto náhrady uvádět v katalogu. 

Po důkladném zvážení všech kladů a záporů jsem se rozhodla z důvodu vysokých 

nákladů za tisk, tuto podobu tištěného katalogu zcela zavrhnout. Avšak stále jsem 

přesvědčena o tom, že katalog je důležitou vizitkou společnosti. Proto chci společnosti 

C-FILTER FILTRY navrhnout zhotovení elektronického katalogu. K tomuto účelu by 

bylo vhodné vyhledat služby reklamní agentury, která by se postarala o vše potřebné, 

tj. grafický návrh, produktové focení atd. Kompletní elektronický katalog by byl 

k dispozici v pdf formátu. Doručování této formy elektronického katalogu pomocí 

e-mailu by bylo snadnější, rychlejší a tím podstatně efektivnější. 

 V prostoru určeném pro čekající zákazníky by byl k dispozici notebook právě s tímto 

elektronickým katalogem k nahlédnutí. Vyhledávání v elektronickém katalogu 

je nesrovnatelně snadnější než v jeho klasické tištěné podobě. Pomocí klávesnicové 

zkratky Ctrl + f zákazník jednoduše najde požadovaný produkt. 

Elektronický katalog je z hlediska financí méně nákladný a přesto plní identickou 

funkci jako tištěná verze katalogu. Náklady by zahrnovaly pouze grafický návrh, 

produktové focení a sazbu. Cena tohoto elektronického katalogu by se tedy pohybovala 

okolo 32 000 Kč.  

• Letáky 

Společnost C-FILTER FILTRY má k dispozici letáky v tištěné i elektronické podobě. 

V roce 2008 si nechala vyhotovit velké množství letáků – v papírové podobě, které 

postačily i pro rok 2009. 

NÁVRH ŘEŠENÍ 

Pro rok 2010 bych navrhovala vyhotovit menší počet letáků, aby se následující rok 

mohly vyhotovit letáky designově odlišné. Letáky by měly být nápadité a vždy 

zákazníka vhodně oslovit a zaujmout. Navrhované letáky pro rok 2010 by měly mít 
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novou strukturu, být více informační a nápadité. Formát bych volila opět A4, barevné 

provedení, kvalitnější papír o hmotnosti 150g/m2.  

Tyto propagační materiály by byly rozmístěny v sídle firmy, v části místnosti, která je 

primárně určena čekajícím zákazníkům. Odhadovaná cena 1500 ks letáků je 10 300 Kč. 

4.2 Návrhy na zlepšení osobního prodeje 

V rámci osobního prodeje by bylo vhodné, kdyby si společnost C-FILTER FILTRY 

vyhledala prostory určené pro prodej z ulice, tj. kamenný obchod. O této variantě 

společnost již delší dobu uvažuje. 

Kamenný obchod má svoje výhody. K jejím největším kladům patří: oslovení většího 

počtu osob, hlavně z řad kolemjdoucích, zvětšení skladovacích prostor.  

Všechny pozitivní změny však doprovází i značné nevýhody. 

K negativním stránkám řadím především vysoké náklady spojené s uvedením kamenné 

prodejny do provozu a jeho udržení. Jednalo by se o náklady za pronajaté prostory, 

poplatky za energii a vodu, dále by se musel přijmout minimálně jeden další 

zaměstnanec na pozici prodavače.  

NÁVRH ŘEŠENÍ: 

• Kamenný obchod 

Tyto prostory by měly být ve vhodné lokalitě, nejlépe poblíž centra Brna a další 

podmínkou by byly dostatečné parkovací prostory u této prodejny. Otázkou však 

zůstává, zda by zákazníci z řad kolemjdoucích a kolemjedoucích dokázali pokrýt 

alespoň náklady s tím spojené a na jak dlouhou dobu. 

Společnost C-FILTER FILTRY si je vědoma všech pozitivních i negativních stránek 

věci. Z důvodu zvýšení nákladů pro rok 2010 (reklama) a snížení zisků v důsledku 

celosvětové finanční krize, tuto možnost společnost odkládá do budoucna. 

• Obchodní zástupce 

Méně nákladný a přesto určitě výnosný je návrh na přijetí dalšího pracovníka na pozici 

obchodního zástupce, který by pracoval na živnostenský list. Tento způsob práce nabízí 
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živnostníkům rozvržení vlastního času, a navíc není pevně stanovena horní hranice 

příjmů. Výše odměny pracovníka je určena rozmezí 10-20 % ze zisku z uzavřených 

obchodů + bonusy za rozvoz. 

Nový zaměstnanec by ve firmě pracoval na pozici obchodního zástupce. Jeho náplní 

práce by bylo vytipování firem, které by se teoreticky mohly stát zákazníky společnosti 

C-FILTER FILTRY. Na sjednaných schůzkách by se snažil získat nové zákazníky 

a nabídnout jim spolupráci. V ideální situaci by se společnost C-FILTER FILTRY stala 

výhradním dodavatelem nového klienta. K jeho dalším povinnostem by patřilo 

zajišťování logistického chodu firmy. 

• E-shop 

V rámci podpory prodeje, bych společnosti C-FILTER FILTRY navrhovala ještě využít 

možnost nabízení zboží pomocí e-shopu. I přesto, že nabízený sortiment je široký, 

společnost by mohla pomocí e-shopu nabízet nejdříve jenom filtry určené 

do automobilů a motocyklů, o které je největší zájem z řad zákazníků a ne firem. Tyto 

produkty by si zákazníci vybírali podle parametrů, typu auta, atd., mohli by tedy bez 

větších problémů vyhledat a posléze objednat zboží sami. 

Společnost již nyní investuje, do vyhledávačů typu google.com, seznam.cz, centrum.cz 

poměrně vysokou částku. Pro zvýšení zisku by bylo vhodné své webové stránky 

uzpůsobit také pro internetový obchod. 

Pro tyto účely bych doporučila zvolit internetový obchod ShopSys®.  

ShopSys® o sobě píše: „Internetové obchody provozované na platformě ShopSys® jsou 

již léta neodmyslitelnou součástí českého internetu. Stovky referencí nám dávají 

za pravdu, když si troufneme tvrdit, že dokážeme vytvořit špičkový e-shop na míru 

každému zákazníkovi.“ (3) 

Na začátku bych doručila společnosti zvolit verzi internetového obchodu LITE, která je 

vhodná právě pro začínající nebo menší internetové obchody a nabízí prodej bez 

omezení počtu položek. Na internetových stránkách ShopSys® se o této verzi můžeme 

dočíst: „Aplikace ShopSys® LITE je platforma pro menší e-shopy. Byla vyvinuta 

pro cílovou skupinu obchodníků začínajících s prodejem po internetu a bude pro vás 

maximálně vhodná v případě, že chcete s internetovým obchodováním začít 
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s co nejmenšími náklady a v první řadě zjistit „jak to vlastně chodí“ a teprve na základě 

takto nabytých zkušeností začít na internetu naplno a svůj e-shop více zainvestovat. 

ShopSys® LITE překvapí svými možnostmi, vybaveností a samozřejmě umožní 

i případné rozšiřování aplikace.“ (3) 

Mezi výhody patří:  

� Spuštění do 24hod 

� Možnost pronájmu či odkupu 

� Rozšiřitelnost aplikace 

� Různé platební metody atd. 

ShopSys® si zakládá na tom, že podpisem smlouvy a následnou realizací e-shopu 

potencionální spolupráce nekončí. Ve vhodnou chvíli nabídne školení pro 3 osoby 

na 3hodiny v místě sídla ShopSys®, tj. v Ostravě, nebo možnost přijet za poplatek, 

který činí cestovní náklady, na místo určeném klientem. V ceně je zahrnutý manuál. 

Klientovi je poskytovaná telefonní nebo mailová pomoc, tzv. help desk. 

 Základní balík funkcí obsažený v této verzi aplikace, lze značně rozšířit dalšími 

doplňujícími moduly a funkcemi, jakou jsou například: 

� Rozšíření administrativy 

� Rozšíření nákupního prostředí 

� Můstky na velkoobchodní dodavatele atd. 

 

Společnost ShopSys® nabízí verzi LITE k pronájmu za 1 590 Kč měsíčně a odkup 

tohoto internetového obchodu za 24 900 Kč První rok je poimplementační podpora 

zdarma a každý další rok za 3 490 Kč. Do poimplementační podpory je řazena 

aktualizace internetového obchodu, upgrade a legislativní aktuálnost. 

ShopSys® umožňuje pozdější přechod na rozšířenější verzi PROFI či ENTERPRISE, 

podmínkou je pouze zaplacení cenového rozdílu. 

Společnosti C-FILTER FILTRY bych doporučila odkup verze LITE a do budoucna 

zvážit i rozšířenější verzi. Počáteční investice by tak byly minimální. 

Upozornění na novinku v podobě možnosti nákupů přes e-shop by nejdříve probíhalo na 

reklamních letácích společnosti, které by byly formou direct mailingu rozesílány 
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stávajícím i potencionálním zákazníkům. Do budoucna bych pak společnosti navrhovala 

použití reklamních bannerů, umístěných na internetu, které by upozorňovaly na prodej 

filtr ů pomocí e-shopu.  

4.3 Návrhy na zlepšení podpory prodeje 

V této formě marketingové komunikace se společnost zaměřila na zdůraznění výhodné 

ceny, možnost výměny zboží do 7 dnů, vystavení zboží v místě odběru objednaného 

zboží, aby měl zákazník možnost si uvědomit, zda ještě něco nepotřebuje dokoupit. 

Dárkové předměty s logem společnost jsou také vhodně zvoleny. Navrhovala bych 

pouze, aby se tyto dárkové předměty jednou ročně měnily, aby tak nedošlo k situaci, 

že zákazník, který u společnosti C-FILTER FILTRY nakupuje už 3. rok, má doma 

sbírku například kapesních nožů. Jediné, co bych zachovala, by byly kapesní kalendáře 

a propisovací tužky, u kterých bych pouze pozměnila designové provedení. 

Společnost C-FILTER FILTRY má podporu prodeje zaměřenou převážně na zákazníky. 

Proto bych navrhovala akce na podporu prodejních týmů. Správnou motivaci 

zaměstnanců považuji za velmi důležitou. Zahrnula bych tady motivační plány, které 

můžou mít charakter finanční nebo duševní. Zaměstnanci by mohli být odměňování 

například za dosažení předem stanoveného cíle – splnění finančního plánu, nebo se zde 

nabízí možnost zavedení zaměstnaneckých benefitů jakými jsou např. stravenky, 

příspěvek na dovolenou atd. 

 K dalším návrhům bych zařadila tzv. team building. Jednou ročně by společnost 

uspořádala teamové akce. Ideální příležitostí k uspořádání team buildingu je tradičně 

období vánoc. Náklady spojené s team buildingem bych vyčíslila vždy do 3 000 Kč. 

K tomu bych navrhovala zainvestovat navíc minimálně 5 000 Kč do reklamních 

předmětů. 

4.4 Návrhy na zlepšení public relations – vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností patří k důležitým aspektům každé firmy. 

V tomto případě se nabízejí dvě možnosti. 
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NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Jeden z návrhů počítá s investováním peněz na předem určené akce, jako jsou například 

stavební a ocelářské plesy, kde je spousta potencionálních zákazníků. Takto investované 

peníze nejsou, dle mého názoru, zcela vhodnou investicí, neboť firma platí pouze 

za pověšení svého reklamního posteru, který se v záplavě jiných ztrácí nebo může 

darovat ceny do tomboly, čímž je její jméno zmíněno během předání výhry. Zde je 

nutné podotknout, že na podobné kulturně společenské akce se lidé chodit bavit, nikoli 

sledovat postery sponzorů akce. 

Druhý návrh počítá s aktivní účasti firmy na veletrzích a výstavách. Žádný takový 

odborný veletrh však v České republice není. Nabízelo by se zvážit účast například 

na veletrhu strojírenském nebo autosalonu. Protože firma nabízí filtry, které jsou 

primárně určeny do ve strojní technice, automobilech, motocyklech atd. Účastí 

na veletrzích se před společností otevírají neomezené možnosti v získávání nových 

nenahraditelných kontaktů. 

Vystavování na veletrzích patří ke dražším variantám propagace, do budoucna bych ji 

však nepovažovala za ztrátovou. Prvopočáteční investice by byly určitě vysoké, ale dá 

se předpokládat, že jejich návratnost by byla relativně rychlá a vynaložené náklady by 

se mnohonásobně vrátily. 

Společnost C-FILTER FILTRY si je vědoma všech pozitivních i negativních stránek 

věci. Z důvodu zvýšení nákladů pro rok 2010 (reklama) a snížení zisků v důsledku 

celosvětové finanční krize, tuto možnost společnost odkládá do budoucna. 

4.5 Návrhy na zlepšení přímého marketingu 

V dnešní moderní době k nejoblíbenějším formám přímého marketingu patří e-mailová 

reklama. E-mailová reklama spočívá v posílání tzv. spamů, které obsahují nevyžádanou 

reklamu. Taková pošta končí v odpadkovém koši nebo ve spamovém filtru. Tento 

způsob propagace bych však společnosti doporučila využívat pouze výjimečně 

a po dohodě s příjemcem. 

Při rozesílání takovýchto reklamních e-mailů je potřeba splňovat určitá pravidla, která 

jsou obsažena v etického kodexu ADMAZ (Asociace direct marketingu a zásilkového 

obchodu), například: 
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• získávání e-mailové adresy se řídí dobrými mravy a platnými právními předpisy 

v ČR, v případě obchodních aktivit v jiných zemích jejich právními předpisy. 

• Nevyžádaná obchodní sdělení a reklama prostřednictvím e-mailu mobilního 

telefonu a faxu se přísně řídí zákonem. 

• Každý e-mail, který je obchodním sdělením, musí viditelně obsahovat možnost 

jednoduše odhlásit adresáta z dalšího doručování e-mailů a nesmí utajovat 

identitu odesílatele.(4) 

Souhlasím s názorem Moniky Monzel, která v pojednání o 99 tipech pro úspěšnější 

reklamu píše: „E-mailový marketing je přes zpřísněná právní omezení velmi efektivním 

resp. finančně výhodným nástrojem rychlého a rozsáhlého řešení reklamního 

poselství.“(18) 

Velké množství spamových e-mailů může mít na příjemce negativní dopad. Vzniklá 

situace je pak často řešena soudní cestou. Rozsáhlé právní spory tak poškozují dobré 

jméno firmy zasílající reklamní e-maily. Kvůli soudním výlohám se pak propagace 

pomocí reklamních e-mailů nestává tak finančně výhodným, jak zaznělo výš. 

 Návrhem řešení by mohlo být použití DIRECT MAILING tj. reklamní dopis zaslaný 

poštou příslušnému okruhu příjemců. Za úspěch reklamy se považuje, už její 

doručení cílové skupině dostane. Direct mailing je vhodný především z důvodu, 

že většina příjemců poštu nejprve otevře a teprve potom se rozhodne, zda se bude 

reklamě dále věnovat nebo ji vyhodí do koše. 

Skutečnost, zda taková reklama bude fungovat, záleží na různých faktorech, jako jsou 

například: 

- kvalita použitých adres 

- atraktivnost propagované nabídky 

- způsobu prezentace (18) 

Tento firemní dopis by měl podobou letáku, který je již navržený v podkapitole Návrh 

na zlepšení reklamy. Zmenšily by se tak náklady za další grafické návrhy. Cena 

DIRECT MAILING by tedy zahrnovala pouze náklady za poštovní služby a obálky, 

tj. 11 Kč/ks. 
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4.6 Rozvržení nákladů na předložené návrhy 

Tab. 13 znázorňuje strukturu nákladů na předložené návrhy pro 2. pololetí roku 2010, 

kdy budou tyto návrhy realizovány. 

Položka Náklady 

Reklama 

Průzkum trhu 30 000 Kč 

Reklama v tisku   

 - Kovodřevostavby 6 000 Kč 

 - Metalinfo 8 000 Kč 

Venkovní reklama (3 m2)   

- Výroba 1 800 Kč 

- Instalace 2 500 Kč 

- Pronájem plochy (5 měsíců) 5 000 Kč 

Reklamní letáky   

- Návrh 3 000 Kč 

- Práce fotografa 4 000 Kč 

- Tisk (1500 ks) 3 300 Kč 

Elektronický katalog (250 stran) 32 000 Kč 

Osobní prodej 

E-shop   

 - Odkup 24 900 Kč 

Podpora prodeje 

Reklamní předměty 5 000 Kč 

Team building 3 000 Kč 

Přímý marketing 

Direct mailing (500 ks)   

 - Obálky 400 Kč 

 - Poštovní známky 4 000 Kč 

Celkem  132 900 Kč 

Tab. 13: Předpokládané náklady spojené s realizací návrhu na propagaci pro 2. polovinu roku 2010 
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Následující tabulka (Tab. 14) znázorňuje rozvržení nákladů na předložené návrhy pro 

2. pololetí roku 2010 do jednotlivých měsíců. 

Měsíc 
Položka 

červenec Srpen září říjen listopad Prosinec 

Reklama 48 300 Kč 36 300 Kč 1 000 Kč 8 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

 - průzkum  30 000 Kč           

 - reklama v tisku 7 000 Kč     7 000 Kč     

 - venkovní reklama 4 300 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

 - grafický návrhy 3 000 Kč           

 - práce fotografa 4 000 Kč           

 - reklamní letáky   3 300 Kč         

 - elektr. katalog   32 000 Kč         

Osobní prodej 24 900 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

 - e-shop 24 900 Kč           

Podpora prodeje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 000 Kč 

 - team building           3 000 Kč 

 - reklamní 
předměty 

          5 000 Kč 

Přímý marketing 400 Kč   1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

 - Direct mailing 400 Kč   1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

Celkem 73 600 Kč 36 300 Kč 2 000 Kč 9 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 

Tab. 14: Rozvržení nákladů na předložené návrhy pro 2. pololetí roku 2010 

 

4.7 Zhodnocení předložených návrhů 

Náklady na předložené návrhy jsou zpracovány nad rámec současných nákladů firmy 

na oblast marketingové komunikace. 

Nástroje komunika čního mixu Jednorázové náklady 

Reklama 76 600 Kč 

Osobní prodej 24 900 Kč 

Celkem 101 500 Kč 

Tab. 15: Předpokládané jednorázové náklady spojené s realizací návrhu na zlepšení propagace 



71 

 

Průběžné náklady Nástroje komunika čního 
mixu 2010 2011 2012 

Reklama 19 000 Kč 46 600 Kč 46 600 Kč 

Podpora prodeje 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

Public relations 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Osobní prodej 0 Kč 3 490 Kč 3 490 Kč 

Přímý marketing 4 400 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 

Celkem 31 400 K č 69 090 Kč 69 090 Kč 

Tab. 16: Předpokládané průběžné náklady spojené s realizací návrhů na zlepšení propagace 

V průběžných nákladech jsou zahrnuty náklady: na pronájem ploch venkovní reklamní 

plochy, na reklamu v tisku, na reklamní letáky, náklady spojené s direct mailingem, 

na reklamní předměty a tzv. team building, a v neposlední řadě náklady 

na poimplementační servis e-shopu. 

Realizace předpokládaných návrhů počítá s navýšením zisku před zdaněním o 5 %.  

Z důvodu, že roční obrat společnosti C-FILTER FILTRY se pohybuje okolo 

4 000 000 Kč, je možné náklady na předložené návrhy, které činí 132 900 Kč 

financovat z částky, o kterou se navýší zisk firmy před zdaněním, v důsledku zvýšení 

prodeje. Je výhodou, že nebude nutno brát si úvěr. 

Roční obrat 4 000 000 Kč 

Náklady na předložené návrhy 132 900 Kč 

Předpokládané procentuální navýšení zisku před zdaněním 5 % 

Předpokládané navýšení zisku p řed zdan ěním 200 000 K č 

Tab. 17: Předpokládané navýšení zisku 

Firma předpokládá navýšení zisku okolo 7 %, ale v důsledku reálné hospodářské 

a finanční situace na trhu, viz Tab. 17, počítá s reálnějším ziskem, který odhaduje 

kolem 5 %. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhů na zlepšení propagace 

firmy, konkrétně společnosti C-FILTER FILTRY, s.r.o., která má sídlo v Brně na ulici 

Cejl a zabývá se prodejem filtrů. Škála nabízených produktů je široká, firma prodává 

filtry palivové, olejové, vzduchové, filtry do automobilů, vysavačů, strojní techniky, 

atd. Pro vytvoření návrhů jsem se nejdříve zaměřila na provedení analýzy SWOT, která 

určila silné a slabé stránky společnosti včetně příležitostí a hrozeb. Za jednu ze silných 

stránek společnosti považuji spolehlivé dodavatele, dále možnost výběru odběru zboží, 

stále se rozšiřující sortiment zboží atd. Nedostatky spatřuji ve špatné propagaci, hlavně 

tedy chybějícím katalogu s nabídkou sortimentu, dále chybějící parkovací ploše, která 

by byla určená výhradně zákazníkům společnosti C-FILTER FILTRY atd. Mezi 

příležitosti společnosti bych zařadila především možnost expanze na zahraniční trh a do 

budoucna vybudování kamenného obchodu. Za hrozbu považuji přibývající 

konkurence, problémů s expediční společností a neplatících zákazníků. Porterův model 

konkurenčních sil se skládá z těchto částí: hrozeb vstupu nových rivalů do odvětví, 

vyjednávací síly dodavatelů, vyjednávací síly kupujících, hrozby substitučních nároků 

výrobků a služeb a nakonec rivality mezi existujícími konkurenty, jsem využila k 

analýze stávající situace společnosti na trhu. Poslední využitou formou analýzy byla 

analýza marketingového mixu, ve které jsem se zaměřila především na marketingovou 

komunikaci, kterou tvoří: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations – 

práce s veřejností a přímý marketing. Všechny využité druhy analýz, tj. SWOT analýza, 

Porterův model konkurenčních sil, analýza marketingové mixu a dopodrobna rozebraná 

analýza marketingové komunikace, mi pomohly objektivně zhodnotit současnou situaci 

firmy. 

Návrhy na zlepšení propagace firmy C-FILTER FILTRY jsem zvolila právě z důvodu 

její nedostatečnosti. V případě jejího zlepšení je reálná šance na znatelné zvýšení zisků 

před zdaněním i v době dnešní ekonomické recese. Dalším přínosem, kromě výše 

zmíněného, je samozřejmě i oslovení nových zákazníků a dostání se do širšího 

povědomí na trhu.               
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Z provedených analýz je zřejmé, že v porovnání s konkurencí je jednoznačným 

nedostatkem firmy zcela chybějící katalog zboží. Takový to katalog považuji 

mj. za důležitou vizitku každé společnosti. 

Dalším problémem v oblasti reklamy jsou letáky, které firma už mnoho let využívá 

v nezměněné podobě, a které jsou designově nezajímavé a funkčně neodpovídají 

požadovaným standardům. Letáky nejsou distribuovány, a tudíž nemají možnost oslovit 

nové klienty.  Jediné místo, kde se s nimi může zákazník setkat je v sídle společnosti, 

kde si v místnosti určené pro čekající klienty, může jejich prohlížením krátit čas čekání. 

Nenápadnost firmy je umocněna nedostatečnou venkovní reklamou v podobě 

„áčkových“ stojanů, které nedokážou dostatečně upoutat pozornost. Chybným krokem 

bylo rovněž úplné zrušení propagace v odborných časopisech na základě subjektivních 

pocitů firmy. 

 Po zvážení všech kladů a záporů jsem se dostala k vypracování návrhů na zlepšení 

propagace firmy. V oblasti reklamy jsem společnosti navrhla vytvořit katalog. 

Po vyčíslení nákladů za tištěný katalog jsem se rozhodla zvolit pouze jeho 

elektronickou podobu, která je finančně méně nákladná. Elektronická verze katalogu je 

také lépe distribuovatelná, lze ji snadno rozesílat pomocí e-mailu. Kromě 

elektronického katalogu navrhuji vytvoření nových letáků, které by byly každý rok 

obměňovány, aby více zaujaly potencionální zákazníky. Pozornost všech kolemjdoucích 

má připoutat také venkovní reklama, která bude v podobě plátna o rozměrech 3m2 

pověšena na budovu, kde společnost C-FILTER FILTRY sídlí. Co se týče reklamy 

v odborných časopisech, navrhovala bych, aby tuto formu reklamy společnost úplně 

nezavrhovala a využívala ji alespoň 4krát ročně. Společnosti bych doporučila navázat 

spolupráci se specialistou na propagaci a marketing, který by ji za poplatek vypracoval 

analýzu toho, jaká z uvedených forem reklamy je pro ni nepřínosnější.  

U osobního prodeje jsem společnosti C-FILTER FILTRY navrhla využít možnost 

nabízení zboží pomocí e-shopu. Své webové stránky by tak firma musela uzpůsobit 

pro internetový obchod. Pomoci se zavedením e-shopu by společnosti 

C-FILTER FILTRY mohla firma ShopSys®, která se specializuje na zavádění 

internetových obchodů, a která nabízí verzi LITE. Tato verze je určena pro začínající 

nebo menší internetové obchody a její výhodou je využití neomezeného počtu 
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nabízených položek. Do budoucna společnost ShopSys® nabízí svým klientům přechod 

na rozšířenější verzi internetového obchodu, jako je verze PROFI či ENTERPRISE. 

V oblasti podpory prodeje by bylo vhodné, kdyby společnost investovala ročně více 

do reklamních předmětů, které zákazníci ocení. Z vlastní zkušenosti vím, že za 

neoblíbenější a nejvíce užívané reklamní předměty zákazníci považují: tužky, baterky, 

kapesní kalendáře, kapesní nože atd. Kromě podpory prodeje u zákazníků bych se 

zaměřila na podporu prodejních týmů. Pro tyto účely bych navrhovala pořádat 1krát 

ročně tzv. team building, jehož primárním cílem je udržování dobrých kolektivních 

vztahů, které považuji za silnou stránku společnosti. 

Návrh na zlepšení přímého marketingu jsem zaměřila na snížení e-mailové reklamy, 

která je sice finančně nenákladná, avšak mnohdy je pokládána za nevyžádanou poštu 

tzv. spam, který končí v odpadkovém koši nebo spamovém filtru a neplní proto svou 

informační funkci, neboť se k zákazníkovi vůbec nedostane – zákazník si ho nepřečte. 

Za vhodnější způsob přímého marketingu považuji direct mailing, tj. reklamní dopis 

zaslaný poštou příslušnému okruhu příjemců. Většina příjemců si nejprve takový 

direct mailing otevře a teprve potom se rozhodne, zda se bude reklamě dále věnovat 

nebo ji vyhodí do koše. 

Předpokládané náklady na vytvoření těchto návrhů na zlepšení propagace firmy 

C-FILTER FILTRY se pohybují okolo 132 900Kč. Cena těchto nákladů je stanovena 

na období 2. poloviny roku 2010. Avšak kromě předpokládaných nákladů spojených 

s realizací předložených návrhů, které jsou pro rozhodování vedení firmy o přijetí 

návrhů stěžejní, bude tato realizace stát firmu a její zaměstnance především čas. Pro 

realizace těchto návrhů bych doporučila využít služby externí firmy. 

Realizace předpokládaných návrhů přinese společnosti C-FILTER FILTRY nejenom 

zisk, který v prvním roce pokryje náklady vytvořených návrhů, ale dostane se tímto více 

do povědomí potencionálních zákazníků a získá značný náskok před konkurencí. 

Společnost by měla přistoupit k realizaci návrhů v červenci 2010, kdy náklady budou 

rovnoměrně rozloženy do konce roku 2010. Předpokládaný návrh počítá s investováním 

do oblasti propagace i v dalších letech, a proto je rozdělen do několika etap. Nezatíží tak 

jednorázově rozpočet firmy. Náklady na propagaci v letech 2010 – 2012 budou 

posuzovány a elementárně opravovány podle očekávaných výsledků do konce roku 



75 

2010, kdy se zároveň zverifikuje, zda došlo k předpokládanému nárůstu očekávaných 

výnosů. 

Cíle stanovené v úvodu diplomové práce byly splněny. Vypracováním předpokládané 

diplomové práce jsem si navíc ověřila, že jsem schopna aplikovat teoretické poznatky 

získané studiem do praxe. Společnost C-FILTER FILTRY má dle mého názoru velký 

časový prostor pro realizaci předpokládaných návrhů. Vzhledem k tomu, že vycházím 

z reálné finanční situace firmy, finance vložené do propagace nezatíží rozpočet 

společnosti a navíc jsem přesvědčena o tom, že můžou přinést pouze kýžený úspěch. 

Záleží však na vhodně zvolené firmě, která by společnosti C-FILTER FILTRY pomohla 

uskutečnit všechny návrhy. Domnívám se, že předností mnou navrhovaných řešení je 

jejich realizovatelnost, hlavně s ohledem na finanční situaci společnosti. Možnost 

zviditelnit se je důležitým krokem k úspěchu. 
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