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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh změn vedoucích k optimalizaci 

marketingové komunikace podniku z oblasti elektrotechnické výroby. První část práce 

obsahuje teoretické pojmy, vymezení základní pojmů marketingu, marketingové 

komunikace, analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Ve druhé části autor analyzuje 

aktuální stav v podniku a jeho marketingovou komunikaci. Ve třetí části jsou 

prezentovány návrhy opatření a změn v marketingové komunikaci, které mají vést  

k jejímu zlepšení. 

Abstract 

This diploma thesis is focused on design changes that lead to optimization of company 

marketing communication in the field of electronic production. The first part of the 

thesis contains theoretical concepts, defining the basic concepts of marketing, marketing 

communication, analysis of external and internal environment. The author analyzes the 

current situation of the company and its marketing communication, in the second part. 

The third part presents proposals for measures and changes in marketing 

communication, which should lead to its improvement. 
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ÚVOD 

V současné době, kdy existuje vysoce konkurenční prostředí, je potřeba vynaložit velké 

úsilí pro udržení současných a získání nových zákazníků. Marketingový přístup a důraz 

na zjišťování potřeb zákazníků je klíčový. Získané informace je nadále potřeba 

zohlednit při inovacích a při vývoji nových výrobků. Všechny činnosti vedoucí  

k rozvoji musí být komunikovány směrem k zákazníkům. Pro dosažení úspěchu je 

podstatné nabízet kvalitní produkt vhodným způsobem. Zviditelnění produktů a značky 

by mělo být realizováno prostřednictvím dostupných řešení. Dnešní doba je 

charakteristická častým používáním internetu a do tohoto virtuálního světa se přesunula 

také většina marketingové komunikace. Výhodou je možnost efektivní komunikace  

a propagace po celém světě s minimálními náklady. Firemní webové stránky  

s představením firmy, produktů a existující profil na některé ze sociálních sítí jsou 

běžnou záležitostí. 

Průmyslový trh je specifický zejména pro užší vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. 

Budování těchto vztahů je stěžejní pro dosažení dobrých obchodních výsledků. 

Udržování kvalitních obchodních vztahů je náročné na komunikaci a spolehlivost. 

Zákazníci firmy očekávají dodržování přislíbených termínů dodání, přizpůsobování 

výrobku jejich potřebám a dostupné marketingové materiály s informacemi  

o produktech. Proto je třeba klást velký důraz na marketingovou komunikaci, dbát na 

její úroveň a pravidelně se jí věnovat, protože pouze produkty a společnosti, které jsou 

známé, mají šanci na úspěch. 

V první části své diplomové práce se budu věnovat vymezení teoretických pojmů. 

Marketing, marketingová komunikace, vnější a vnitřní podnikové prostředí a SWOT 

analýza jsou nástroje, ze kterých vychází další kapitola. Následuje analytická část, která 

poskytuje informace o společnosti a jejím okolí. Z ní vychází podněty pro zlepšení. 

Třetí, návrhová část, obsahuje změny, které by měly být realizovány pro zlepšení 

marketingové komunikace. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh nových činností a změn v marketingové 

komunikaci společnosti. 

Dílčí cíle 

• vymezení teoretických pojmů marketingu 

• analýza současného stavu společnosti a marketingové komunikace 

• definování příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek firmy 

• návrhy změn v marketingové komunikaci  

Metodika práce 

Pro naplnění stanovených cílů budou využity teoretické poznatky nabyté především 

z odborné literatury, a také analýza marketingového mixu, analýza vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti, metodu 7S a SWOT analýza. Poslední část práce bude zaměřena 

na doporučení a návrhy změn v marketingové komunikaci.  

Teoretická část vychází z odborné literatury. Zdrojem interních informací byli 

především zaměstnanci firmy, internetové stránky společnosti a interní materiály. 

Získané údaje se staly základem pro analýzu okolí společnosti, samotného podniku  

a marketingových nástrojů. Pro zjištění aktuálního stavu jsem zvolil analýzy vnějšího  

a vnitřního prostředí podniku, popis dle metody 7S a SWOT analýzu. V analytické  

a návrhové části jsem čerpal z různých internetových zdrojů, vlastních zkušeností  

a informací od lidí, kteří se touto problematikou zabývají.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Marketing 

Současné úspěšné firmy mají společnou jednu věc. Tím je výrazná orientace a zaměření 

na zákazníka, jeho potřeby a přání. Velkou část své pozornosti věnují sledování  

a vyplňování přání zákazníka na kvalitně definovaných trzích. Součástí tohoto přístupu 

je motivovat každého člena organizace tak, aby jeho pracovní výkon přinášel 

zákazníkovi výraznou přidanou hodnotu, která vede ke spokojenosti zákazníků. 

Úspěšné společnosti vědí, že pokud budou mít spokojené zákazníky, projeví se to 

kladně na obratech, ziscích a tržních podílech (Kotler, 2007). 

Marketing je doslova všude kolem nás. Výsledky marketingu jsou vidět na širokém 

spektru výrobků v obchodních centrech, lze je vidět v podobě různých druhů reklamy, 

v televizi, na internetu, v časopisech, rádiu a dalších médiích. Při cestě do práce nebo do 

školy je každý vystavován vlivu a působení marketingu. Marketing však spočívá  

i v činnostech, které nejsou na první pohled viditelné. Jedná se o soustavnou práci 

mnoha lidí, kteří se snaží upoutat pozornost potenciálních zákazníků, porozumět jejich 

přání a potřebám a co nejlépe je vyplnit. Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, řekl: „Pokud 

se zaměříte na to, co vaši zákazníci chtějí, a vybudujete si s nimi vztah, oni vám umožní 

vydělávat.“ (Kotler, 2007). 

1.1.1 Definice 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů 

a hodnot“ (Kotler, s. 40, 2007). 

Každá z částí definice pojmu marketing určuje, co je marketing a jakým způsobem je 

používán. Firmy na trhu B2B mezi sebou směňují produkty s určitou hodnotou, mohou 

tedy představovat směnu mezi podobnými jednotlivci nebo skupinami. Toto je hlavní 

odlišnost mezi spotřebními trhy a B2B trhy. Na spotřebních trzích vnímá jedna skupina 

marketing jako manažerský proces, který naplňuje potřeby a přání druhé skupiny. Druhá 

skupina jen naplňuje své potřeby a přání. Předpokladem úspěchu je pochopení potřeb  

a přání spotřebitelů a vytvořit produkty, které tyto potřeby a přání naplňují (Kotler, 

2007). 
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1.1.2 Historie 

Až do padesátých let 20. století byl marketing vnímán jako prostředek pro 

zvýšení efektivity výroby. V následujícím výčtu je výběr významných událostí  

v marketingu, které se staly od 50. let 20. století (Solomon, Marshall a Stuart, 

2006) :  

• 1955 - Ray Kroc otevírá první McDonald's. 

• 1957 - Ford uvádí na trh model Edsel a přivodí si tím ztrátu 250 milionů dolarů  

za 2 roky. 

• 1959 - Společnost Mattel uvádí na trh panenku Barbie. 

• 1961 - Společnost Procter & Gamble uvádí na trh Pampers. 

• 1962 - Vznikají obchodní řetězce Wal-Mart, Kmart, Target a Woolco. 

• 1964 - Firma Blue RibbonSports (nyní Nike) uvádí na trh první modely 

sportovní obuvi. 

• 1971 - V USA je zakázána reklama na tabákové výrobky v rozhlasu a televizi. 

• 1980 - Vzniká televizní stanice CNN. 

• 1981 - Vysílání zahajuje MTV. 

• 1984 - Apple Computer uvádí na trh počítač Macintosh. 

• 1995 - Na internetu se objevuje eBay jako zkušební on-line aukční síň. 

• 1998 - Automobilka Daimler-Benz kupuje akcie a získává společnost Chrysler 

Corporation a vzniká tím nový koncern v automobilovém průmyslu. 

• 2003 - Amazon zpřístupňuje na svých stránkách funkci "Hledej v textu", která 

umožňuje prohledávat kompletní texty více než 120 000 tištěných knih. 

• 2004 - Objem obchodů provedených přes internet překonává hranici 100 miliard 

dolarů. 

Zaměření na výrobu 

Mnozí lidé tvrdí, že vůz Ford, přesněji model T, změnil USA. Tento vůz se původně  

v roce 1908 se začal prodávat za 825 dolarů. Sám majitel automobilky, Henry Ford, 

stále inovoval výrobu. Roku 1912 klesla cena modelu T, díky mnoha vylepšením, na 

575 dolarů a automobil se stal dostupnější, tím pádem si jej mohli dovolit i dělníci, kteří 

jej vyráběli. Cena klesala i nadále a počet prodaných kusů stoupal. V roce 1921 

představoval asi 60% trhu s novými automobily. Když byl roku 1924 vyroben poslední 
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kus Fordu T, zastavila se výroba na čísle 10 milionů. Ford se s modelem T stal patrně 

nejvíce úspěšným příkladem firmy s výrazným zaměřením na co nejvíce efektivní 

výrobní proces a distribuci výrobků (Solomon, Marshall a Stuart, 2006). 

Zaměření na prodej 

Zaměření na prodej znamená, že management společnosti vnímá marketing jako 

prodejní funkci. Zaměření na prodej se dostalo do popředí po skončení druhé světové 

války. Během války USA velmi výrazně zvýšila svou průmyslovou kapacitu pro 

vojenskou výrobu. Po válce tato výrobní kapacita byla využita pro výrobu spotřebního 

zboží. Obyvatelé nakupovali produkty, které si během války nemohli koupit. Firmy se 

předháněly v tom, kdo obyvatele více naláká. Tento proces vydržel téměř celá 50. léta. 

Ovšem spotřebitelé obecně negativně vnímají nátlak a agresivní obchodní praktiky 

nevytvořily marketingu příznivou pověst (Solomon, Marshall a Stuart, 2006). 

Zaměření na spotřebitele 

Postupně se významné světové společnosti začaly soustřeďovat na své zákazníky, a tím 

se stal marketing prostředkem, jak předstihnout konkurenci a jeho význam rostl. 

Průzkumy trhu a nákupního chování se staly běžnou součástí marketingu. Z průzkumů 

ve většině případů vyplynula potřeba diferenciace produktů pro různé skupiny 

spotřebitelů. V této době se také firmy více soustředily na obsah a kvalitu 

marketingového sdělení než minulosti, kdy se společnosti zaměřovaly více na prodej. 

Čím dál větší počet firem zjistilo z vlastních zkušeností, že zaměření se na určování  

a vyplnění potřeb zákazníků se vyplácí (Solomon, Marshall a Stuart, 2006). 

Zaměření na výhody pro společnost  

Zaměření na výhody pro společnost nebo také koncepce společenského marketingu se 

zaměřovala na uspokojování potřeb zákazníků takovým způsobem, aby z toho 

profitovala veřejnost a v neposlední řadě také firma. Tento přístup nabral na důležitosti 

po 11. září 2001, kdy po teroristických útocích v USA mnoho firem přehodnotilo své 

hodnoty a posílilo své závazky vůči celé společnosti. Důraz je kladen především na 

bezpečnost, čistotu životního prostředí a sociální problémy. Spousta firem se snaží 

upravovat své výrobní procesy tak, aby byly efektivnější, nespotřebovávaly velké 
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množství zdrojů a byly tak šetrnější k životnímu prostředí (Solomon, Marshall a Stuart, 

2006). 

Zaměření na výkon 

Mimo zaměření na společenskou odpovědnost se firmy zaměřují na měření výkonu 

jejich marketingových aktivit. Pracovníci marketingu mohou tímto způsobem zjistit 

hodnotu své práce, nejlépe prostřednictvím návratnosti investic (ROI). Bohužel 

určování hodnoty marketingových aktivit není vždy snadné. Cíle jsou často obecně 

určené, např. zvýšit povědomí o značce. Pro manažery je obtížné zjistit skutečný dopad 

marketingových aktivit. Lépe měřitelné cíle se nachází v oblasti internetového 

marketingu. Na webových stránkách je možné monitorovat veškerý postup návštěvníka 

a působit na něj reklamními bannery téměř na každém jeho kroku, všechny tyto aktivity 

změřit a následně finančně znázornit (Solomon, Marshall a Stuart, 2006). 

1.1.3 Vztahový marketing 

Primárním cílem vztahového marketingu je vytvořit silné a kvalitní vztahy s lidmi nebo 

organizacemi, kteří mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit marketingové aktivity firmy. Je 

žádoucí vytvořit dobré a vzájemně prospěšné dlouhodobé vztahy. Mezi zainteresované 

strany patří zákazníci, dodavatelé, distributoři a další. Nemusí se vždy jednat pouze  

o obchodní záležitosti, ale i technické a společenské vztahy, ty někdy přerostou až do 

osobní roviny (Kotler a Keller, 2007). 

Marketing se musí zabývat řízením vztahů se zákazníky (customer relationship 

management - CRM) a také řízením vztahů s partnery (partner relationship management 

- PRM). Oba tyto přístupy jsou pro úspěch důležité. Konečným výsledkem řízení vztahů 

se všemi zainteresovanými stranami se nazývá marketingová síť. V podstatě je možné 

říct, že si nekonkurují společnosti, ale marketingové sítě, které si jednotlivé podniky 

vytvořily. Vítězí ta firma, která vybudovala lepší marketingovou síť. Podle Kotlera 

existuje prostá operační zásada: „vybudujte efektivní síť vztahů s klíčovými účastníky  

a zisk bude následovat“ (Kotler, Keller., s. 56, 2007). 

1.1.4 B2B marketing 

„Veškerý marketing končí u zákazníka, avšak většina marketingu a tržeb se odehrává 

mezi firmami (business to business, B2B)“ (Kotler, s. 65, 2007). Trh mezi firmami je 
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obrovský a výrazně převyšuje trh spotřebitelský. Jak B2B trh, tak ten spotřebitelský si 

jsou podobné. V obou případech slouží nákupy k uspokojování potřeb. Nicméně B2B 

trh se liší zejména ve své struktuře, v elasticitě poptávky, v povaze nakupujícího  

a v samotném rozhodovacím procesu. Nákup realizuje zpravidla vyškolený nákupčí, 

který má zadané požadované parametry, které má nakupovaný produkt splňovat. Tomu 

je třeba přizpůsobit marketingovou komunikaci. V B2B se klade důraz na osobní prodej 

a vztahy mezi prodejcem a nákupčím, to je další rozdíl oproti spotřebitelskému trhu, kde 

nákup bývá často neosobní. Dále zde příliš nefungují slevové akce, jako například  

v supermarketech. Kvůli jednorázové slevě se nevyplatí změnit dodavatele. Dalším 

rozdílným aspektem jsou individuální ceny, případně cenové skupiny podle odebraném 

množství. Reklama v B2B má konzervativnější charakter, i když se jistě najde několik 

výjimek (Kotler, 2007). 

1.2 Vnější prostředí 

Vnější prostředí neboli makroprostředí tvoří všechny vnější okolnosti, které ovlivňují 

mikroprostředí. Jsou to faktory (Kotler, Armstrong, 2004): 

• sociální,  

• legislativní a politické, 

• ekonomické, 

• technologické.  

Faktory vnějšího prostředí, na rozdíl od faktorů vnitřního prostředí, lze ovlivnit jen 

minimálně. Zkratka SLEPT označuje uvedené části makroprostředí podniku. 

Sociální faktory 

Sociální faktory je možné rozdělit na demografické a kulturní. Kulturní faktory obsahují 

soubor hodnot, idejí a postojů různých skupin obyvatelstva. Jejich součástí jsou jak 

materiální, tak i mentální stránky (Zamazalová a kol., 2010). 

Z pohledu marketingu je zejména důležitý kulturní obsah, který se týká spotřebního 

chování lidí. Postoje a názory se dělí na primární a sekundární. Primární jsou získávány 

jako neměnné od rodičů, ze školy apod. Sekundární se mění podle toho, v jakých 

sociálních skupinách a v jakém prostředí se člověk pohybuje, např. přátelé, škola, 
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zaměstnání, různé zájmové skupiny atd.  Z toho vyplývá, že oběma druhům těchto 

faktorů se podnik musí přizpůsobit, protože různé kulturní a sociální skupiny se chovají 

odlišně (Zamazalová a kol., 2010). 

Sociální faktory zahrnují i faktory demografické. Demografické faktory berou 

obyvatelstvo jako celek. Jsou zaměřené na velikost, složení, rozmístění a hustotu 

zalidnění a další údaje. Složení obyvatelstva zahrnuje údaje, jako např. věk, pohlaví, 

vzdělanost a zaměstnanost. Pro specialisty marketingu jsou tato statistická data důležitá 

z hlediska tržní segmentace. Geografie je podstatná z důvodu možnosti správného 

nastavení nabídky a marketingové komunikace (Zamazalová a kol., 2010). 

Legislativní a politické faktory 

Legislativní faktory se týkají právního prostředí. Jsou to zejména: 

• zákony a vyhlášky, platné i připravované, 

• státní regulace, 

• regulace importu a exportu, 

• ochrana životního prostředí, 

• certifikace, 

• bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Do souhrnu legislativních faktorů patří všechny možné vyhlášky, nařízení, regulace, 

zákony a omezení, prostřednictvím, kterých stát kontroluje podnikání a z principu 

chrání zájmy obyvatel. Politická rozhodnutí ovlivňují podniky v jejich činnosti zejména 

ve vztahu k jiným zemím, v podobě různých vývozních omezení, pokud se vláda 

rozhodně pro investiční pobídky v potřebných regionech či zahájí podporu méně 

rozvinuté části hospodářství  (Zamazalová a kol., 2010). 

Ekonomické faktory 

Pro obyvatele a stejně tak pro trhy je důležitá kupní síla. Ekonomické prostředí 

obsahuje faktory ovlivňující kupní sílu a nákupní zvyklosti spotřebitelů.  

V mezinárodním měřítku jsou výrazné rozdíly mezi úrovní a rozložení příjmů obyvatel. 

Marketéři by měli sledovat trendy a spotřební chování na jednotlivých trzích. Mezi další 



19 

 

faktory patří růst mezd, dostupnost úvěrů, výše úspor, mezní míra spotřeby  

a důvěra spotřebitelů v měnu (Kotler, 2007). 

Technologické faktory 

Technologie a technologický pokrok značně ovlivňuje život lidí. Například je to 

automobil, penicilin, masové rozšíření výpočetní techniky, telefon a mobilní telefon, 

internet, ale i letadla, nukleární a chemické zbraně a mnohé další výdobytky tohoto  

i minulého století. Každý člověk se v dnešní době neustále setkává s některými z těchto 

technologických zázraků, které byly před několika stoletími nemyslitelné. Většinou jsou 

tyto produkty pro lidstvo velmi prospěšné, ale část z nich už nikoli (Kotler, 2007). 

V poslední době je technologický výzkum a vývoj stále rychlejší a životnost 

jednotlivých vylepšení stále kratší, proto je pro firmy stále obtížnější držet krok s dobou 

a moderní technologie přijímat za své. Úspěšné jsou ty firmy, které dokážou 

technologické novinky využít a včas se posunout dál. Patrně nejvíce lze pocítit 

zastarávání v IT oblasti u softwaru. Výzkum a vývoj ovšem vyžaduje velké finanční 

prostředky (Kotler, 2007). 

1.3 Vnitřní prostředí 

Vnitřní prostředí neboli mikroprostředí tvoří faktory, které přímo ovlivňují možnosti 

podniku plnit přání a potřeby zákazníků (Kotler, Armstrong, 2004). 

Podnik 

Při tvorbě marketingových plánů musí marketingové oddělení brát v potaz celé vnitřní 

prostředí firmy. Zejména by to měl být (Kotler, Armstrong, 2004): 

• vrcholový management, 

• finance, 

• výzkum a vývoj, 

• nákup, 

• výroba, 

• účtárna. 
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Všechna tato oddělení mají vliv na činnosti marketingu. Jedním z úkolů 

marketingového oddělení je zajistit, aby tyto části firmy spolupracovaly a přinášely 

užitek pro zákazníka (Kotler, Armstrong, 2004). 

1.3.1 Porterova pětifaktorová analýza 

Porterova analýza pěti sil se skládá z pěti faktorů, které přímo ovlivňují 

konkurenceschopnost. Jsou to: 

• stávající konkurence, 

• nová konkurence, 

• vliv odběratelů, 

• vliv dodavatelů, 

• substituční produkty. 

 

Obrázek č. 1: Porterův model 

(Zdroj: vlastní zpracování, dle Kotler, Armstrong, 2004) 
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Konkurence 

Konkurenci je možné rozdělit na stávající, ta zahrnuje podniky, které na trhu již působí 

a na konkurenci novou či potenciální, která by vzniknout mohla.  

Dle Portera existují u stávající konkurence dvě základní konkurenční strategie. 

Nákladová strategie se soustřeďuje na nízké náklady a nízké ceny. Diferenciační se 

snaží o odlišnosti, časté inovace, přidanou hodnota pro zákazníka, vyšší kvalitu a jiné. 

Nová konkurence může vzniknout v oborech nebo oblastech, které jsou nějakým 

způsobem atraktivní, vyznačují se, například mimořádnou ziskovostí, velkým růstovým 

potenciálem, velkým počtem neuspokojených zákazníků atd.   

Firmy, které vyvíjí aktivity na stejném trhu, si vzájemně konkurují. V takovém případě 

jde o soutěž, ve které se jedna firma snaží předčit ostatní. Soutěž má přímý vliv na 

marketingový mix. Jak podnik sleduje konkurenci, tak i konkurence sleduje daný 

podnik. Proto je možné nepřímo ovlivňovat marketingový mix konkurence. Sledování 

konkurence má význam z hlediska sledování technologického vývoje, marketingových 

aktivit a dalších aspektů, ve kterých si konkurenční firma vede lépe. Čím více jsou si 

produkty podniků podobné, tím více je třeba sledovat marketingové nástroje, zejména 

cenovou politiku konkurence. Úkolem daného podniku by mělo být co nejpřesněji 

odhadnout strategii svých rivalů a reagovat na ni. Samozřejmě tak musí jednat v mezích 

zákona. Univerzální strategie pro boj s konkurencí neexistuje, žádná situace není stejná 

a marketéři se musí vypořádat s každou nastalou situací, pokud možno co 

nejefektivnějším způsobem. Firmy proti konkurenci mají možnost zaujmout stanovisko 

agresivní, klidné nebo až pasivní, záleží na dané situaci a posouzení, který přístup se jim 

zdá nejlepší (Zamazalová a kol., 2010). 

Úspěšná firma musí být vždy o krok před svou konkurencí. 

Dodavatelé  

Dodavatelé jsou součástí podnikového mikroprostředí, které ovlivňuje množství, čas  

a kvalitu dodávky. Firmy jsou často na svých dodavatelích závislé ve vztahu ke svým 

zákazníkům, ať už se jedná o výrobní firmu, kde dodávka materiálu má zásadní vliv na 

průběh výrobní zakázky nebo o velkoobchod, který dále prodává nakoupené zboží. Oba 
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články, tedy dodavatel a odběratel, jsou na sobě do jisté míry závislé, proto by měly 

dbát na dobré vzájemné vztahy. Snadná a rychlá komunikace, vstřícnost a slušné 

jednání při řešení reklamací, dodržování termínů, operativní řešení problémů a mnoho 

dalších faktorů ovlivňuje dodavatelsko-odběratelské vztahy, které se v konečném 

důsledku promítnou do spokojenosti zákazníka. Proto by každá firma měla pečlivě volit 

své dodavatele, poté budovat dobré a oboustranně prospěšné vztahy (Zamazalová a kol., 

2010).  

Zákazníci 

Úspěšná firma musí sledovat trhy svých zákazníků. Podle Kotlera a Armstronga 

existuje šest typů cílových trhů (Kotler, Armstrong, 2004): 

• Spotřebitelský trh, jednotlivci a domácnosti, kupují zboží pro vlastní spotřebu. 

• Průmyslový trh, firmy, kupují zboží pro použití ve své výrobě. 

• Trh obchodních mezičlánků, firmy, kupují zboží za účelem dalšího prodeje. 

• Institucionální trh, instituce, jako např. školy a nemocnice, poskytují služby 

lidem. 

• Trh státních zakázek, vládní instituce, nakupují výrobky a služby s cílem 

vyprodukovat veřejnou službu.  

• Mezinárodní trh, kupující jsou z jiných zemí než prodávající.  

Každý z těchto trhů má své specifické znaky, které musí podnik sledovat. 

Substituční produkty 

Obecně je možné říct, že produkty mají vztah k jiným produktům. Pokud může být daný 

produkt nahrazen jiným produktem, pak jsou tyto produkty nazývány substituty. Takové 

produkty jsou spotřebovávány za stejným účelem. Substitutem mohou být odlišné 

výrobky, jako například dioptrické brýle a kontaktní čočky, které řeší stejný účel, a tím 

je zlepšení zraku. Za substitut se považují i produkty velmi podobné, až by se dalo říci 

stejné, lišící se převážně značkou, typickým příkladem jsou Coca-Cola a Pepsi Cola. 

Spotřebitelé častěji nahrazují jeden typ produktu typem stejným, pouze od jiné značky.  

Substituční produkty se ovlivňují z pohledu ceny. Klesne-li cena substitučního výrobku, 
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klesne tak i poptávka po daném výrobku. Naopak pokud se zvýší cena substitutů, tak se 

zvýší i poptávka po daném výrobku (Jurečka, 2010). 

Z pohledu Porterovy analýzy se za substituční produkty považují takové produkty, které 

mohou pocházet i z jiné oblasti a mohou nahradit produkt dané firmy. Takové výrobky 

pak lze považovat za konkurenční a mají tak vliv na chod firmy. 

1.3.2 McKinsey 7S 

Název tohoto modelu je spjatý s poradenskou společností McKinsey. Model pro 

hodnocení interních faktorů společnosti patří v současné době k nejpoužívanějším. Jak 

už název napovídá, model 7S využívá k analýze 7 kritických prvků, které definují 

společnost a jejich počáteční písmeno je S (Jakubíková, 2013). 

 

Obrázek č. 2: McKinsey 7S model 

(Zdroj: vlastní zpracování, dle Jakubíková, 2013) 

Faktory se dělí na tvrdé a měkké. Za tvrdé faktory se označuje strategie, struktura  

a systémy. Změny v těchto faktorech nejsou komplikované a údaje o nich se zpravidla 
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nachází v podnikových dokumentech.Výhodou těchto faktorů je jejich univerzální 

použitelnost, například v případě poboček v jiných zemích (Jakubíková, 2013). 

Druhou skupinou jsou měkké S, patří sem styl řízení, schopnosti, spolupracovníci  

a sdílené hodnoty. Tyto faktory nejsou na první pohled zjevné a zjistitelné, protože 

nejsou nikde zadokumentované. Z tohoto důvodu není snadné v těchto oblastech učinit 

změny (Jakubíková, 2013). 

Model se používá bez ohledu na velikost podniku nebo typ změn. Může se jednat  

o změnu procesů, restrukturalizaci, změnu vedení, fúzi atd. Mezi jednotlivými faktory 

existují silné vazby a navzájem se ovlivňují (Jakubíková, 2013). 

1.4 Marketingový mix 

Marketingový mix je pojem, který v sobě ukrývá 4 základní nástroje marketingu, známé 

pod pojmem 4P. Pod tuto zkratku patří (Kotler, Armstrong, 2004): 

• Product (produkt), 

• Price (cena), 

• Place (distribuce), 

• Promotion (propagace). 

Prostřednictvím řízení těchto nástrojů se firmy snaží vytvořit a udržet pozici na trhu  

a realizovat zisk. 

Naopak z pohledu zákazníka je marketingový mix popsán jako koncept 4C. Mezi 4C 

patří (Kotler, Armstrong, 2004): 

• Costumersolution (řešení potřeb zákazníka), 

• Costumercosts (náklady, které zákazníku vznikají), 

• Convenience (dostupnost řešení), 

• Communication (komunikace). 

Specialisté v oblasti marketingu stojí na straně prodejce a snaží se nabídnout produkty 

co nejefektivnějším způsobem a zákazníci hledají za své peníze nejlepší řešení (Kotler, 

Armstrong, 2004). 
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1.4.1 Produkt 

Produkt je hlavní částí marketingového mixu a má značný vliv i na jeho ostatní prvky. 

Podle Philipa Kotlera: „Pod pojmem produkt rozumíme vše, co tvoří nabídku na trhu. 

Jedná se o veškeré hmotné i nehmotné statky, které mohou být nakupovány, používány  

a spotřebovávány a které mohou uspokojovat potřeby a přání“ (Kotler, Armstrong,  

s. 381, 2004). Pojem produkt nezahrnuje pouze hmotné statky. Produkt zahrnuje 

výrobky, služby, zkušenosti, rady, místa, myšlenky, nápady a další nehmotné statky 

(Kotler, Armstrong, 2004). 

Větší část firem na trhu nabízí výrobky i služby, některé poskytují více výrobků,  

u jiných převládají služby. Existují i firmy, jejichž nabídka se sestává pouze z výrobků, 

například prodej zubní pasty nebo mýdla. Naopak jsou zde podnikatelské subjekty, 

které nabízejí pouze služby, jako příklad taxislužby, finanční poradci nebo třeba lékaři. 

Ovšem nejčastěji je nabídka výrobků propojená se službou. Automobilka nabízí jako 

výrobek osobní automobil a jako službu servis vozidel ve vlastní síti autodílen. Dalším 

příkladem může být železniční doprava, kde si zákazník koupí dopravu vlakem  

z jednoho místa na druhé, tedy službu, a během cesty koupí občerstvení a časopis, tedy 

výrobky (Kotler, Armstrong, 2004). 

Podle odborníků, kteří se zabývají výrobkovou politikou, má každý výrobek 3 vrstvy, ze 

kterých se skládá. První vrstvou je jádro. V jádru se promítá základní funkce výrobku, 

která je důvodem, proč si zákazník výrobek kupuje, například u fotoaparátu se jedná  

o schopnost pořizovat fotografie.  

Druhá vrstva se nazývá skutečný výrobek. Mimo základní funkci a charakter výrobku je 

potřeba definovat další vlastnosti výrobku. Do této vrstvy se řadí kvalita výrobku, 

design, balení, doplňky i značka. Opět v případě fotoaparátu se jedná o paměťovou 

kartu, software pro úpravu fotografií, pouzdro a další, značku světového výrobce, 

moderní barevné provedení, kvalitní zpracování atd. 

Třetí vrstvou je tzv. rozšířený výrobek, který zahrnuje i další služby, jako je záruka, 

poprodejní servis, možnosti nákupu na splátky, návod k použití apod. (Kotler, 

Armstrong, 2004). 
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1.4.2 Cena 

„Cena je částka, za kterou jsou výrobek nebo služba nabízeny na trhu: je vyjádřením 

hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, 

který získá díky zakoupenému výrobku či službě“ (Kotler, Armstrong, s. 483, 2004). 

Cena je jedinou částí marketingového mixu, která tvoří příjmy. Ostatní prvky 

prostředky pouze spotřebovávají. Podle některých odborníků je i nejdůležitějším 

prvkem marketingového mixu. Je jediným jeho prvkem, který přináší zisk.  

Pro zákazníky cena představuje náklady, které jsou ochotni vynaložit pro uspokojení 

potřeby. Zákazníci cenu vnímají velmi citlivě, proto je důležitým faktorem, který 

ovlivňuje poptávku. Je nejviditelnějším parametrem pro srovnávání technických  

a fyzických parametrů výrobku. Obchodníci pomocí ceny dávají najevo kvalitu 

prodávaného zboží, protože zákazníci se domnívají, že vysoká cena vypovídá o vysoké 

kvalitě zboží. Bývá často úzce propojena s marketingovou komunikací, hlavně 

s podporou prodeje. Příkladem jsou různé slevy nebo zvýhodnění, na které velký počet 

zákazníků reaguje. Někteří z nich nakupují pouze v závislosti na tom, kdy který obchod 

má nějakou akční nabídku (Zamazalová s kol., 2009). 

Tvorbu cen ovlivňují faktory. Ty se dělí do dvou skupin, a to na interní a externí. 

Do skupiny externích faktorů patří (Kotler, Armstrong, 2004).: 

• povaha trhu a poptávky, 

• náklady, ceny a nabídka konkurence, 

• ostatní vnější faktory (ekonomické podmínky, obchodní mezičlánky, vládní 

politika, celospolečenské otázky). 

Mezi interní faktory spadají (Kotler, Armstrong, 2004): 

• marketingové cíle, 

• marketingový mix, 

• náklady, 

• firemní politika. 
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Než firma začne stanovovat cenu, musí zvolit výrobkovou politiku. Musí vybrat cílový 

trh, umístění jejího výrobku na něm a sestavit i ostatní prvky marketingového mixu. 

Podle tržního segmentu, pro který je výrobek určen, se určí i cena. Pokud se například 

automobilka rozhodne vyrobit nový vůz vyšší třídy, bude jeho cena s největší 

pravděpodobností také vyšší. Naopak pokud má být na trhu představen základní typ 

notebooku, který je určený pro nenáročné domácí použití, lze předpokládat, že jeho 

cena bude poměrně nízká (Kotler, Armstrong, 2004). 

Firmy často stanovují nejdříve cenu výrobku a poté nastavují ostatní nástroje 

marketingového mixu. Cena se stává podstatným faktorem, který určuje trh, konkurenci 

i design. Pro utvoření cenové strategie se používá tzv. primární určení cílové ceny 

neboli target costing. Touto strategií se postupuje při tvorbě ceny opačným způsobem, 

nejprve je určena cena a až poté začne fáze navrhování výrobku. Až v poslední fázi 

firma řeší, jakou cenu jsou zákazníci ochotni zaplatit a výrobek se tak stane 

konkurenceschopným. V takovémto případě se určuje ideální cena s ohledem na 

potencionální zákazníky a podle toho se postupuje ve fázi navrhování výrobku, aby 

náklady odpovídaly stanovené ceně (Kotler, Armstrong, 2004). 

„Nejlepší strategií často je neprodávat za nejnižší cenu, ale odlišit svou nabídku tak, 

aby zákazníkům stálo za to zaplatit cenu vyšší“ (Kotler, Armstrong. s. 489, 2004). 

Z výzkumu bylo zjištěno, že zákazníci se více soustřeďují na celkové náklady na 

použitou aplikaci než na pořizovací cenu (Kotler, Armstrong, 2004). 

Při cenotvorbě by měl být brán v úvahu celý marketingový mix. Pokud firma zvolí 

necenovou pozici, následná rozhodnutí týkající se distribuce, podpory prodeje a kvality 

mají na cenu podstatný vliv. Naopak, když je cena zásadním faktorem, musí se tato 

rozhodnutí ceně přizpůsobit. Zákazníci ve většině případů chtějí výrobek, který jim 

přinese nejlepší kombinaci přínosů, jinak řečeno nejlepší poměr ceny a hodnoty (Kotler, 

Armstrong, 2004). 

1.4.3 Distribuce 

„Distribuce má v procesu směny nezastupitelnou úlohu, protože jejím cílem je optimální 

přesun zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi, a to tak, aby požadované zboží 
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nemusel vyhledávat, ale aby si jej mohl koupit v místě, množství i v době, kdy jej 

potřebuje“ (Urbánek, 2010, s. 92). 

Firmy často nemohou poskytovat produkty zákazníkům samostatně, ale musí 

spolupracovat i s ostatními firmami a tvořit tak dodavatelské řetězce. Dodavatelský 

řetězec začíná u výrobce, jde přes jednoho nebo více zprostředkovatelů, až ke 

konečnému spotřebiteli (Kotler, 2007). 

Příklad řetězce může být následující: 

výrobce               velkoobchod               maloobchod               zákazník 

Rozhodování o distribučních cestách neboli o distribučních kanálech ovlivňuje i proces 

stanovení ceny. Při prodeji omezeného počtu luxusního zboží jsou distribuční kanály 

odlišné než při masovém prodeji běžných výrobků (Kotler, 2007). 

Pro výrobní firmy je důležité budovat vztahy nejen se zákazníky, ale i dodavateli  

a distributory ve svém dodavatelském řetězci. Výrobci se snaží vytvořit tzv. 

marketingovou cestu, jedná se o soubor nezávislých organizací, které jsou součástí 

procesu zpřístupnění výrobků konečným zákazníkům (Kotler, 2007). 

1.4.4 Propagace 

Propagace je dalším prvkem marketingového mixu. V současné době se používají spíše 

výrazy marketingová komunikace nebo komunikační mix. Je to upřesnění názvu, 

protože ve všech prvcích propagace podnik nějakým způsobem komunikuje se 

zákazníkem a snaží se ho přimět k zájmu o jeho produkty. Komunikace mezi podnikem 

a spotřebitelem je podstatná, protože firma, která nekomunikuje nebo komunikuje 

nedostatečně, může jen stěží uspět. Zákazníci o jejich produktech nemají povědomí, 

případně jen malé, a nakoupí raději u konkurence, protože její výrobky jsou lépe 

viditelné. V dnešní době je zviditelňování a upozorňování na produkty téměř na každém 

kroku a během každé činnosti. Pro firmu je proto důležité pečlivě posoudit a sladit 

nástroje propagace, které hodlá využívat (Kotler, 2007). 

1.5 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je širší pojem, než se může na první pohled zdát a zahrnuje 

velký počet nástrojů a činností. Propagace je forma komunikace, kterou podniky 
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využívají k prezentaci svých výrobků a služeb prostřednictvím reklamy, nástrojů pro 

podporu prodeje, obchodních zástupců a public relations. Účinná marketingová 

komunikace by měla nutně upoutat pozornost cílové skupiny současných, anebo 

potencionálních zákazníků. Jedna věc je upoutat pozornost, druhá si pozornost 

zákazníků udržet a třetí je přimět zákazníky ke koupi. V dnešní době jsou spotřebitelé 

zahlceni informacemi, proto se marketingoví pracovníci musí snažit co nejpřesněji 

zjistit, čemu jednotlivé cílové skupiny věnují pozornost, aby se jejich snaha odrazila  

v úspěšných prodejích (Kotler, 2003). 

1.5.1 Reklama 

Reklama je komunikační prostředek, jehož prostřednictvím marketér informuje, sděluje 

a připomíná. Představuje základní kámen marketingové komunikace, nicméně 

v poslední době se její důležitost v komunikačním mixu postupně snižuje (Karlíček, 

2016). 

Principem reklamy je navázání vztahů s potenciálními nebo stávajícími zákazníky. Při 

využívání masových médií jde zadavateli reklamy především o brand building neboli 

budování značky, které se soustřeďuje na rozšiřování a zvyšování povědomí o značce  

a ovlivňování postoje k ní (Karlíček, 2016).  

Reklama je nejvýznamnější způsob, jak může značka vybudovat a posilovat svou 

image. Pomocí reklamy je značka spojována s jistými atributy, které za předpokladu, že 

jsou správně nastaveny, zvyšují přitažlivost značky (Karlíček, 2016). 

V zahraničních publikacích zabývajících se reklamou se v současné době objevují dvě 

teorie reklamy, a to silná a slabá. Silnou teorii prosazují američtí odborníci na reklamu. 

Podle nich je reklama schopná změnit chování spotřebitele a přimět ho ke koupi 

produktu, který buď doposud nemá, nebo jej nezná. Tento přístup je založen na 

předpokladu, že zákazníkovo chování se dá vysledovat a spočítat, proto ho lze různými 

nástroji a prostředky zcela ovlivnit. Využívá se v tomto směru laboratorních 

experimentů a testů z různých oblastí, například o tom, jak reklama působí na člověka. 

Na druhé straně stojí autoři z Evropy, kteří si nemyslí, že tento přístup je správný  

a pochybují o něm, protože přeceňuje podle jejich názoru možnosti reklamy. Slabá 

teorie reklamy vychází z toho, že reklama je pouze schopna zlepšit znalosti a povědomí 
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zákazníků o produktu. Podle této teorie je nákupní chování a rozhodování lidí dáno  

z velké části tradicemi a zvyky, než působením masivních propagačních aktivit (Foret, 

2008). 

Základní rozdělení typů reklamy v závislosti na životním cyklu produktu (Foret, 2008):  

• Informativní, reklama informuje o novém produktu a jeho vlastnostech. Má za 

úkol vyvolat zájem a poptávku. 

• Přesvědčovací, přichází v období, kdy na produkt působí konkurenční tlak. 

Podstatou je, aby si zákazník koupil právě daný výrobek a ne konkurenční. Tato 

reklama se vyskytuje i jako srovnávací a srovnává daný produkt s jinými. V ČR 

se ve srovnávací reklamě většinou používá tzv. „běžný výrobek“ oproti výrobku 

dané firmy.  

• Připomínací reklama, jejímž úkolem je udržet daný výrobek v povědomí 

zákazníků, případně oživit jejich zájem o něj. 

V následující tabulce jsou uvedeny výhody a nevýhody nejdůležitějších reklamních 

médií podle Phillipa Kotlera. 
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Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody médií 

Médium Výhody Nevýhody

Noviny Flexibilita, včasnost, pokrytí místního 

trhu, široce přijímané, vysoká 

věrohodnost

Nízká životnost, špatná kvalita 

reprodukce, malá šance na předání dalším 

čtenářům

Televize Dobré pokrytí hromadného trhu, nízké 

náklady na jedno zasaženého spotřebitele, 

kombinace vizuálních zvukových a 

pohybových prvků, smyslově přitažlivá

Vysoké náklady, vysoké zahlcení cizí 

reklamou, pomíjivá expozice, nižší 

selektivita v oblasti publika

Rádio Dobře přijímáno na lokálním trhu, vysoká 

geografická a demografická selektivita, 

nízké náklady

Pouze zvuková prezentace, nízká 

pozornost, pomíjivá expozice, roztříštěné 

publikum

Časopisy Vysoká geografická a demografická 

selektivita, důvěryhodnost a prestiž, 

vysoká kvalita reprodukce, dlouhá 

životnost, dobrá šance na předání media

Dlouhá doba od zakoupení reklamy po 

realizaci, vysoké náklady, určitá míra 

zbyetčné cirkulace, nulová garance pozice

Direct mail Vysoká selektivita publika, flexibilita, 

žádná reklamní konkurence v rámci téhož 

media, umožňuje zaměřit se na určité 

osoby

Poměrně vysoké náklady na jednu 

expozici, image nevyžádané pošty

Outdoorová 

reklama

Flexibilita, opakováná pozice, nízké 

náklady, nízká konkurence mezi sděleními, 

dobrá selektivita ohledně positioningu

Nulová selektivita v oblasti publika, 

omezuje kreativitu 

Internet Vysoká selektivita, nízké náklady, 

bezprostřednost, interaktivní možnosti

Malé demograficky nerovnoměrně 

rozvrstvené publikum, poměrně nízký 

účinek, publikum kontroluje expozici

(Zdroj: Kotler, 2007, s. 866) 

S tímto výčtem je možné souhlasit, až na poslední bod, kterým je reklama na internetu. 

Kniha je vydána v roce 2007 a od té doby se v online marketingu mnohé změnilo. 

Prostřednictvím nástrojů, jako jsou například remarketing, PPC kampaně, SEO 

optimalizace atp. jsou reklamní aktivity na internetu cílené a přímo nabízené skupině 

zákazníků, která má o takovéto produkty velmi pravděpodobně zájem. Efektivita těchto 

reklam může být velmi vysoká i mizivá, záleží na nastavení takovýchto kampaní, na 

jejich sledování a provádění změn ve správnou dobu.  
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Řízení kampaní umožňují různé online analytické nástroje. Nejběžnějším komplexním 

analytickým a reklamním nástrojem je Google Analytics, který poskytuje velké 

množství možností v oblasti webové analytiky a reklamy.  

Pokud je internetová reklama řízena správně, pečlivě a flexibilně, může být velmi 

efektivní a mnohdy s nízkými náklady.   

1.5.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je souhrn krátkodobých pobídek, které mají za cíl podporu základních 

přínosů, které výrobek či služba nabízí. Reklama udává důvody, proč si službu nebo 

výrobek koupit, podpora prodeje stimuluje ke koupi právě v dané chvíli. Jde  

o přesvědčení zákazníka k okamžitému nákupu (Kotler, 2007). 

Podpora prodeje zahrnuje množství nástrojů určených ke stimulaci zákazníků  

k okamžitému nákupu.  

Mezi hlavní nástroje patří (Kotler, 2007): 

• vzorky, 

• kupony, 

• vrácení peněz, 

• zvýhodněná balení, 

• bonusy, 

• reklamní předměty, 

• věrnostní odměny, 

• slevové akce, 

• soutěže a loterie. 

Tyto nástroje se používají při plánování podpory prodeje, je třeba uvažovat nad typem 

trhu, kde se použijí, nad konkurencí a celkovou efektivitou a návratností.  
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1.5.3 Osobní prodej 

„Osobní prodej představuje mezilidskou část marketingové komunikace, při které 

dochází k interakci prodejních týmů se zákazníky a případnými zákazníky s cílem prodat 

zboží a vybudovat vztah“ (Kotler, s. 905, 2007). 

Osobní prodej má několik podob. Od jednání mezi výrobou a obchodem, přes obchodní 

zástupce, po prodej na maloobchodních prodejnách. Jedná se o osobní kontakt mezi 

prodejcem a zákazníkem, kde prodejce zjišťuje potřeby zákazníka a podle toho volí 

svou argumentaci. Je to velmi efektivní nástroj komunikačního mixu. K hlavní úkolům 

patří získávat informace od zákazníků, připravovat a plánovat podle nich prodej, dále 

zjišťování informací o konkurenci a analýza vlastních možností, vlastní kontakt se 

zákazníkem zakončený úspěšným obchodem a nakonec zajištění dodatečných služeb po 

uzavření obchodu (Vysekalová a kol., 2006). 

Osobní prodej ve firmách by měl být v první řadě založen na zásadách etiky a „fair 

play“. Většina zemí má klamavé prodejní praktiky ošetřeny ve své legislativě. Obecně 

prodejce nesmí lhát nebo uvádět v omyl. Při obchodování B2B jsou nepřijatelné úplatky 

osobám, které rozhodují o nákupu (Kotler, 2007). 

1.5.4 Vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností neboli public relations jsou hromadnou komunikační technikou. 

Nejčastěji se používá zkratka PR. Jde o budování dobrých vztahů, publicitu a image 

firmy v očích veřejnosti a cílových skupin, také zahrnuje vyvracení a řešení 

nepříznivých zpráv či fám, které by dobrému jménu firmy mohly uškodit (Kotler, 

2007). 

PR může mít tyto funkce (Kotler, 2007):  

• vztahy s tiskem nebo tisková kancelář, 

• publicita produktu, 

• veřejné záležitosti, 

• lobování, 

• vztahy s investory, 

• rozvoj. 
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„PR jsou využívané ke komunikaci produktů, osob, míst, aktivit, organizací a dokonce 

celých národů“ (Kotler, s. 889, 2007). Obchodníci jej používají k oživení zájmu  

o upadající produkty, státní správa ke zviditelnění turisticky zajímavých oblastí nebo 

pro nalákání investorů atd. Podstatou je zajistit dobrý mediální obraz, budovat  

a udržovat dobré jméno a zvyšovat povědomí o značce a produktech.  

1.6 SWOT analýza 

Části SWOT analýzy jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Analýza 

zahrnuje klíčové položky, které vyplývají z interního a externího auditu. Mezi interní 

faktory patří silné a slabé stránky, mezi externí pak příležitosti a hrozby. Seznam těchto 

faktorů by neměl být příliš podrobný, aby nezanikla důležitost některých bodů (Kotler, 

2007). 

Mezi silné stránky je možné zařadit například (Kotler, 2007): 

• vedoucí pozici na trhu,  

• pokročilé technologie, 

• velmi dobrá distribuční síť, 

• propracovaná komunikační strategie,  

• schopnost flexibilní reakce a mnohé další. 

Obecně je možné říct, že silné stránky jsou takové, kde je podnik napřed před 

konkurencí a díky kterým se mu daří. V této chvíli je nutné se soustředit na to, aby tyto 

silné stránky byly silné i v budoucnu. 

Naopak mezi slabé stránky je možné zařadit například (Kotler, 2007): 

• slabou tržní pozici, 

• zaostávání v technologiích, 

• špatně fungující distribuce, 

• neefektivní komunikační strategie,  

• nepružné reakce a další. 

Mezi slabé stránky patří takové vlastnosti, při kterých podnik ztrácí a nedaří se mu  

v jednotlivých oblastech. Firma by se měla snažit tyto oblasti eliminovat a zlepšit.  
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Jako příležitosti lze označit (Kotler, 2007): 

• příznivé hospodářské klima, 

• demografické změny, 

• změna spotřebního chování, 

• nové technologie, 

• nový trh. 

Příležitosti jsou události nebo změny, které by měla firma včas zaznamenat a využít je 

ve svůj prospěch. 

Mezi hrozby patří (Kotler, 2007): 

• konkurenční aktivita, 

• hospodářská krize, 

• politická situace, 

• tlak ze strany dodavatelů nebo odběratelů, 

• demografické změny. 

Hrozby jsou události, které mohou firmu ohrozit. Firma se jim buď musí vyhnout, nebo 

je proměnit v příležitosti. Některé příležitosti se mohou zprvu jevit jako hrozby, než 

firma přijde na způsob, jak je využít ve svůj prospěch. 

1.7 Shrnutí 

První část práce se zabývá teorií marketingu, od historie, přes představení, až po 

vymezení jednotlivých částí a analýz. Jako zdroj informací pro zpracování je použita 

odborná literatura světových i českých marketingových odborníků. Obecně je za 

jednoho z největších odborníků v oblasti marketingu považován americký profesor 

Philip Kotler.  V této části je popsána historie marketingu, definice, vnější a vnitřní 

marketingové prostředí, marketingový a komunikační mix, Porterova analýza a SWOT 

analýza. 
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2 ANALÝZA A PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

Druhá část diplomové práce se soustřeďuje na analýzu získaných informací o firmě. 

2.1 Představení podniku 

Společnost AXIMA spol. s r. o. působí na trhu již od roku 1991. Během svého působení 

se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů stejnosměrných napájecích 

zdrojů a nabíječů trakčních a staničních baterií, a to nejen v České republice a na 

Slovensku, ale také úspěšně působí i na světovém trhu. Vysoce kvalifikovaný tým 

pracovníků vývoje a výroby, zkušenosti, vlastní vývoj a výzkum, neustálé 

technologické inovace a sledování nejnovějších trendů v oboru jsou předpokladem pro 

dobré výsledky. Při výrobě je kladen důraz především na vysokou technologickou 

úroveň výrobních procesů, bezpečnost práce, ale i na efektivitu a rychlost. Velmi 

důležitou roli pro firmu představuje vztah se zákazníkem a jeho, co možná největší, 

spokojenost. Z tohoto důvodu společnost poskytuje kompletní servis od vývoje, přes 

výrobu a dodávku, až po následnou technickou podporu (AXIMA, 2017). 

 

 

 

Obrázek č. 3: Logo AXIMA 

(Zdroj: AXIMA, 2016) 
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2.1.1 Organizační struktura 

Společnost AXIMA se dělí na tři samostatné úseky: 

 

Obrázek č. 4: Úseky firmy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Velkoobchod s elektrotechnickým materiálem. 

• Výroba a vývoj napájecích zdrojů a nabíječů. 

• Projekty a realizace v procesní automatizaci. 

Tato diplomová práce se soustředí výhradně na úsek Výroby a vývoje napájecích zdrojů 

a nabíječů, který je interně označován zkratkou ÚNZ. 

Každý úsek působí v jiné oblasti a na jiných trzích. Probíhá vnitrofiremní spolupráce na 

všech úrovních, avšak zákazníci jsou odlišní. Jednotlivé úseky spojuje ředitelství, 

účtárna a oddělení IT. Úsek napájecích zdrojů se dělí na 3 části. Oddělení vývoje  

a obchodní oddělení se nachází v sídle firmy v Brně. Výrobní závod je umístěn  

v Zastávce u Brna (AXIMA, 2017). 

2.1.2 Cíle a poslání 

Snahou společnosti je vyrábět kvalitní a spolehlivé výrobky za přijatelnou  

a konkurenceschopnou cenu. Kromě sériové výroby společnost vyvíjí a vyrábí  

i speciální zákaznické aplikace, a to podle potřeb konkrétního zákazníka. Pro velké 

množství stálých odběratelů je AXIMA, již řadu let, stabilním a důvěryhodným 

partnerem. 

ředitelství

obchodní úsek
úsek 

napájecích zdrojů
úsek procesní 
automatizace
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2.2 Analýza vnějšího prostředí 

2.2.1 Sociální faktory 

Z pohledu sociálních faktorů, ovlivňuje úsek ÚNZ a zároveň i celou společnost, míra 

nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji, počet a kvalita absolventů, zejména 

technických středních a vysokých škol, dostupnost pracovních sil s požadovanými 

schopnostmi a dovednostmi, geografické rozložení a životní úroveň, se kterou souvisí 

úroveň průměrné mzdy.  

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12. 2016 byla 6,11 %, což je možno 

považovat za nezaměstnanost velmi nízkou, která se blíží k hranici přirozené míry 

nezaměstnanosti, což také zužuje počet vhodných kandidátů na volné pozice (Český 

statistický úřad, 2017). 

Výhodou pro firmu je její sídlo v Brně, protože toto město je sídlem VUT, kde jsou pro 

firmu zajímaví zejména absolventi Fakulty elektrotechniky a komunikačních 

technologií. Na území města Brna se také nachází několik středních škol  

s elektrotechnickými obory. Tyto faktory by měly pozitivně ovlivňovat úsek i celou 

firmu.  

Horší situace nastává ve výrobním závodě v Zastávce u Brna, kde je podle zkušeností 

vedení problematické obsadit některé pozice přímo ve výrobě. Je to dáno několika 

aspekty. Prvním je, že v okolí Zastávky u Brna není dostatek odpovídajících pracovních 

sil. Potencionální pracovníci, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od výrobního závodu  

v Zastávce u Brna, nebudou mít pravděpodobně z časových i finančních důvodů o tato 

pracovní místa zájem.  

Tyto faktory mají vliv na kvalitu, vyspělost, inovace, schopnost plnit termíny  

a provozovat výrobu i na všechny ostatní činnosti v podniku.  

2.2.2 Legislativní faktory 

Existuje mnoho zákonů, které vymezují podnikání a významně ovlivňují i budoucnost 

podnikání. Jsou to občanský zákoník (práva a povinnosti občana), obchodní zákoník  

a zákoník práce. Všechny uvedené ovlivňují činnosti firmy. Dalšími faktory jsou různé 
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předpisy v oblasti elektrotechnické výroby, normy a certifikace umožňující prodej  

v dané zemi či oblasti, např. v ČR, Evropské unii nebo USA. 

V dnešní době je již standardem splňovat normu ISO 9001:2008, která uvádí, že 

společnost má zavedený management kvality, který odpovídá této normě a dodržuje ji. 

Tento certifikát je pravidelně obnovován a slouží jako základní záruka kvality pro 

obchodní partnery. Platnost tohoto certifikátu společnost pravidelně obnovuje 

prostřednictvím auditu. Stejně tak i certifikát, který značí splňování normy ISO 

14001:2004, která hovoří o tom, že daná firma má zavedený systém environmentálního 

managementu. 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Vývoj HDP na domácích i zahraničních trzích, kde firma působí, se projevuje i na výši 

tržeb. Spolu s tím, jak se vyvíjí ekonomiky daných států, se mění i vůle zejména 

průmyslových firem po investicích do rozvoje nebo do modernizace svých provozů. 

Nedávná ekonomická krize měla vliv i na výrobu napájecích zdrojů. S opětovným 

růstem v Evropě, ale i mimo starý kontinent, se hospodářské výsledky úseku nadále 

zlepšují a existují předpoklady pro rostoucí poptávku. 

Úsek se orientuje především na export. Proto na výši zisku má zásadní vliv vývoj kurzu 

české koruny vůči euru. Podle údajů České národní banky k 9. 2. 2017 je kurz 27,020 

Kč / 1 EUR. Dle informací z médií a veřejných vyjádření členů bankovní rady ČNB se 

blíží konec intervencí proti koruně a dá se očekávat, že naše měna bude vůči euru  

v budoucnu posilovat. Tato informace není pro společnost jako exportéra příznivá  

a patrně bude mít negativní dopad na výši zisku (Česká národní banka, 2017). 

2.2.4 Politické faktory 

Tím, že pro společnost je důležitější zahraniční než tuzemský trh, má mezinárodní 

politická situace na její chod podstatný vliv. Převážná část výrobků je vyvážena do zemí 

Evropské unie. Zóna volného obchodu v EU je pro firmu prospěšná a zjednodušuje její 

podnikání. Naopak negativní vliv mají současné vztahy EU (tedy i ČR) a USA s Ruskou 

federací. Rusko je velký a pro společnost bezesporu zajímavý trh. Možnou komplikací 

může v budoucnu být odchod Velké Británie z Evropské unie, protože i tam míří část 



40 

 

produkce. Nelze v současné době s jistotou tvrdit, jaký vliv to bude mít na obchod  

s elektrotechnickými produkty. 

V souvislosti s EU by na úsek mělo pozitivní vliv zavedení eura v České republice, 

vzhledem k exportní orientaci zejména do zemí EU. 

Kladný dopad na podnikání mají i dotace z evropských fondů, které společnost využívá 

pro modernizaci výroby, vzdělávání zaměstnanců nebo pro propagaci na veletrzích.  

Dále pak má na úsek pozitivní vliv podpora ze strany ministerstva průmyslu a obchodu 

prostřednictvím agentury CzechTrade. Agentura v současné době pomáhá společnosti  

s orientací na australském trhu, provádí základní průzkum trhu a seznámí společnost se 

specifiky tohoto trhu, způsobem jednání a možnými legislativními omezeními. Doposud 

poskytnuté služby agenturou CzechTrade firma hodnotí pozitivně a plánuje spolupráci 

rozšířit. 

2.2.5 Technologické faktory 

Technologické změny a nové objevy jsou pro firmu zásadní. Jednou ze základních 

hodnot společnosti je dodávat zákazníkům technicky vyspělé výrobky, které splňují 

jejich současné náročné požadavky. Elektrotechnický průmysl je obor, ve kterém velmi 

záleží na tom, aby výrobky tzv. "šly s dobou" a jsou zde žádoucí časté inovace. Firma si 

nemůže dovolit se opozdit a musí výrobky neustále upravovat a vylepšovat. Stejně jako 

je důležitá kvalita výrobků, je důležité k nim dodávat i odpovídající software, který plní 

současné požadavky na obsluhu nabíječů v nabíjecích stanicích. Tento obor ovlivňují 

technologie a technologický vývoj velmi výrazně. Úsek se snaží sledovat moderní 

trendy a inovace v oboru elektrotechniky a IT a aplikovat je do svých výrobků, aby 

mohly zůstat konkurenceschopné. 

2.3 Porterova pětifaktorová analýza 

2.3.1 Stávající konkurence 

V ČR se nenachází jiná významnější česká firma, která by mohla být považována za 

konkurenci v oblasti výroby a prodeje průmyslových nabíječů trakčních baterií. Ovšem 

na evropském trhu působí zahraniční podniky a nabízejí zde své výrobky a služby. 
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Vysokofrekvenční nabíječe trakčních a staničních baterií jsou specifickými produkty, 

jejichž vývoj a výroba jsou poměrně náročné činnosti.  

Za významnou konkurenci lze považovat společnost Fronius GmbH, jejíž ústředí sídlí  

v Rakousku. Nabíječe firmy Fronius jsou používané českými podniky, prodejci je mají 

zařazené ve své nabídce společně s nabíječi AXIMA. Nabíječe Fronius se ucházejí  

o pozici v projektech na výstavbu nebo modernizaci nabíjecích stanic zejména  

v průmyslových halách. Stejně jako AXIMA, působí podnik na evropském trhu i mimo 

něj. Pozice této firmy na trhu je silná (Fronius, 2017).  

Podnik pravidelně vydává PR články v různých odborných časopisech a prezentuje je  

i na svých webových stránkách. Články se zaměřují na technologické novinky 

zkombinované s příklady jejich aplikací. Úseku napájecích zdrojů AXIMA chybí 

publikační činnost. 

 

Obrázek č. 5: Logo Fronius 

(Zdroj: Fronius, 2017) 

Dalším konkurentem je firma Industrie Elektronik Brilon GmbH sídlící v německém 

městě Brilon. IEB nemá tak silné postavení v ČR jako AXIMA, případně Fronius, 

nicméně se jedná o konkurenční podnik, který také působí na evropském, potažmo 

světovém trhu a jeho výrobky jsou konkurenceschopné (Industrie Elektronik Brillon, 

2017). 

 

Obrázek č. 6: Logo IEB 

(Zdroj: Industrie Elektronik Brillon, 2017) 
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Existují i další firmy, které je možné považovat za konkurenci. Ty nevyrábějí nabíječe 

primárně, ale spíše jako doplněk své výroby baterií nebo je nakupují od výrobců  

a prodávají pod svou značkou. 

2.3.2 Nová konkurence 

Nová konkurence se může objevit na jakémkoliv trhu. Na trhu se specifickým 

elektrotechnickým produktem je tato situace méně pravděpodobná než například na trhu 

se spotřební elektronikou. Pravděpodobnější je varianta, že výrobce baterií nebo 

elektrických manipulačních strojů bude vyrábět nabíječe buď jako doplněk svého 

sortimentu, nebo je spíše nakupovat u výrobce a prodávat pod vlastní značkou, tím by 

vznikla nová konkurence. V zemích, kde v současné době AXIMA působí, vzniku nové 

konkurence nic nenasvědčuje, dle informací, které firma má. Otázkou zůstává, jaká je 

situace na trzích v zemích, kde společnost zatím nepůsobí. 

2.3.3 Dodavatelé 

Firma spoléhá na kvalitní a včasné dodávky, aby mohla plánovat výrobu a dodržovat 

termíny, které zaručuje svým vlastním zákazníkům. Z tohoto pohledu se musí na 

dodavatele do jisté míry spolehnout a také držet přiměřenou míru zásob. Ovšem  

v dnešní době není problém najít relativně rychle jiného dodavatele elektrotechnických 

součástek, kovových dílů nebo tiskárnu, která dodá štítky. Jsou dodavatelé určitých 

součástek s vyšší vyjednávací silou, které není snadné rychle a adekvátně nahradit.  

S těmito je nastavená uspokojivá míra spolupráce a dodávky přichází v požadovaném 

množství, termínu i kvalitě, s pouze malým počtem reklamací. Dodavatelé s malou 

vyjednávací silou, jako např. tiskárny, je možné změnit z měsíce na měsíc, pokud 

nepanuje spokojenost s jimi dodaným zbožím. Nicméně každá změna je nákladná. 

Minimálně přináší nároky na nákupní oddělení, které musí nového dodavatele najít. 

Navázat kontakt, zajistit podmínky jak v oblasti dodacích termínů, tak v otázce cen. 

Pokud se jedná o atypický díl vyráběný na zakázku, tak dodat podklady a technickou 

dokumentaci. Obecně je výhodnější a snazší dodavatele neměnit příliš často. Pokud 

nabízí vyhovující podmínky a je spolehlivý, není k tomu důvod. 

2.3.4 Zákazníci 

Rovněž, jak je specifický produkt, jsou specifičtí i zákazníci. Zpravidla se jedná  

o servisní firmy, které zahrnují nabíječe do jimi realizovaných projektů nebo  
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o obchodní firmy, které je prodávají dále a v malé míře se jedná o koncové zákazníky. 

Firma má menší skupinu důležitých zákazníků, se kterými udržuje nadstandardní 

vztahy. Jejich vyjednávací pozice je silnější než v jiných oborech, kde není ztráta 

zákazníka tak znatelná a je možné ji snadno nahradit. Naopak zákazníci nemají tolik 

možností u konkurence. Tyto produkty se liší v technických detailech a možnostech 

řešení přímo podle požadavků zákazníků. Speciální zadání pro konkrétního zákazníka 

nemusí být ochotná konkurenční firma řešit.  

Úsek má menší počet klíčových zákazníků. Nejvýznamnějším je německá společnost 

AllgäuBatterie GmbH. Je to zdaleka největší odběratel hlavních produktů, jimiž jsou 

nabíječe. Nabíječe pro tohoto zákazníka se vyrábí pod jeho značkou s veškerou 

dokumentací a propagačními materiály. Společnost AllgäuBatterie se primárně zabývá 

prodejem a servisem trakčních baterií pro manipulační techniku a nabíječe dodávané 

firmou AXIMA pod značkou AllgäuBatterie tím doplňují její sortiment. Společnost 

AllgäuBatterie působí především v Německu jako referenci lze uvést výrobní závod 

automobilky BMW (AllgäuBatterie, 2017). 

 

 

Obrázek č. 7: Logo AllgäuBatterie 

(Zdroj: AllgäuBatterie, 2017) 

Dalším významným zákazníkem je společnost IBG Česko s. r. o., která se zabývá 

návrhovou, projekční a dodavatelskou činností ve více oblastech elektrotechniky, 

především v oblasti trakčních pohonů. IBG zajišťuje kompletní realizaci nabíjecích 

stanic, včetně prodeje či pronájmu baterií. Produkty AXIMA tvoří podstatnou část jejich 

nabídky nabíječů. Jako významnou referenci, kde jsou instalovány společností 

IBG Česko produkty AXIMA, lze uvést výrobní závod Škoda auto v Kvasinách (IBG, 

2017). 
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Obrázek č. 8: Logo IBG 

(Zdroj: IBG, 2017) 

2.4 Popis společnosti podle 7S 

Strategie 

Strategií úseku je udržovat, zefektivňovat, rozvíjet a rozšiřovat sériovou výrobu 

standardních řad vysokofrekvenčních nabíječů. Postupně rozvíjet prodej a to několika 

prodejními kanály. Za prvé je to prodej partnerům, kteří prodávají produkty dále. Druhý 

způsob je dostat nabíječe do projektů na stavbu či rekonstrukci průmyslových hal. Třetí 

cesta je prodej přímo koncovým zákazníkům. Tyto metody rozšiřovat zejména v ČR,  

v Evropě a přilehlých státech. Velkou výzvou do budoucna je vstup na trh v USA  

a v Austrálii. Strategickým cílem v několika příštích letech bude jistě proniknout na trhy 

v USA a v Austrálii a obsadit stabilní tržní pozici. 

Firma je známá tím, že umí vyrábět speciální aplikace dle individuálních požadavků 

zákazníka. Tato činnost je ovšem velmi náročná na firemní zdroje a zákazníci nejsou 

příliš ochotní akceptovat vyšší ceny za takovéto služby. Společnost si chce tuto 

schopnost ponechat pro některé významné zákazníky. 

Součástí strategie je také výroba nabíječů pod jiným brandem a prodej nabíječových 

modulů jiným výrobcům. Tento způsob sice nezvyšuje povědomí o značce, ale zajišťuje 

firmě značnou část obratu, a to velmi stabilně. 
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Styl řízení 

Styl řízení je demokratický a decentralizovaný, úsek řídí ředitel úseku, který je 

podřízený pouze řediteli celé společnosti. Úsek je řízen sice demokraticky, ale jeho 

vedoucí očekává včasné a co nejlepší splnění zadaných úkolů. Vedoucí oddělení mají 

většinou tzv. "volnou ruku" při řešení úkolů a mají poslední slovo v oblasti personální. 

Vedoucí ve většině případů tento způsob aplikují i na svých odděleních, například  

v oddělení obchodu či vývoje. Naproti tomu ve výrobě je zapotřebí více autoritativního 

stylu řízení, vzhledem k povaze činností.  

Struktura 

Úsek řídí jeho ředitel, který je podřízený pouze řediteli celé společnosti. Řediteli úseku 

jsou podřízeni vedoucí jednotlivých oddělení: 

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura 

(Zdroj: AXIMA spol. s r. o., 2016) 
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Celkem na úseku napájecích zdrojů pracuje v současné době 59 lidí. V sídle společnosti 

v Brně je situováno oddělení vývoje, obchodní oddělení a vedení úseku. Větší část 

zaměstnanců pracuje ve výrobním závodě v Zastávce u Brna. 

Spolupracovníci 

Firma se snaží rozvíjet jazykové znalosti svých zaměstnanců, vzhledem k tomu, že 

zákazníci i dodavatelé jsou velmi často ze zahraničí. Proto pracovníci, kteří se 

zákazníky nebo dodavateli komunikují mají možnost rozvíjet znalosti cizích jazyků ve 

firmě za přispění fondů EU. Většina zaměstnanců tuto možnost také využívá. 

Vedení společnosti se snaží informovat zaměstnance o svých cílech, záměrech  

a vyslechne si jejich náměty a připomínky.  

Schopnosti 

Klíčové je pro úsek dobře fungující vývojové oddělení. Svými schopnostmi dokáže 

zabezpečit vývoj nabíječových modulů a celých nabíječů. Vývojové oddělení vlastními 

silami vyvíjí software k řízení nabíječů, nabíjecích stanic a celého procesu nabíjení  

v nabíjecí stanici. Dále tento software sbírá data o nabíjení, využití baterií, nabíječů  

a slouží k jejich vyhodnocování.  

Další podstatnou schopností je pružná reakce na změny ve výrobě, kdy se přechází mezi 

výrobou nabíječů, a stále probíhající výrobou napájecích zdrojů. 

Nejdůležitější vlastností je, že ve většině případů dokáže úsek týmově pracovat a věcně 

řešit nastalé situace.  

Systémy 

Společnost využívá ERP systém Microsoft Dynamics NAV ve verzi 2015. Systém ve 

firmě zahrnuje výrobní operace, personalistiku, účetnictví, sklady, evidenci majetku  

a další. Je to velmi důležitý nástroj pro každodenní provoz celé společnosti.  

Uchovává informace o obchodních případech od poptávky přes cenovou nabídku až po 

uzavření kupní smlouvy a informace o marketingových aktivitách. Dále průchod 
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zakázky výrobou od výroby modulu přes sestavení nabíječe až po jeho oživení  

a otestování.  

Verze 2015 systému Microsoft Dynamics NAV byla upgradovaná z předchozí verze 

2009 teprve v listopadu 2016. Po přechodu na novou verzi, která naznala mnoha změn, 

je nutné systém ve spolupráci s dodavatelem dále upravovat na míru firmy. Přechod 

systému nebyl připraven na 100 % a je potřeba provádět změny a úpravy během 

provozu. To si vyžádá další čas než bude systém doladěný a než bude fungovat správně. 

Sdílené hodnoty 

Každý pracovník na každé pozici si uvědomuje, že i on je součástí firmy a že i na jeho 

práci záleží a přispívá k dobrým výsledkům společnosti. Podle toho také každý 

pracovník jedná se svým okolím a přistupuje zodpovědně ke splnění svých úkolů. 

Každý nový zaměstnanec je vybírán nejen podle kvalifikačních a zkušenostních 

předpokladů, ale také na základě jeho schopnosti práce v týmu. Tým lidí, kteří mají  

k sobě blízko i po lidské stránce mnohem lépe spolupracuje a řízení takového týmu je 

tak snazší. 

2.5 Analýza marketingového mixu 

2.5.1 Produkty 

Hlavními výrobky jsou vysokofrekvenční nabíječe trakčních baterií. Tyto výrobky 

doplňují nabíječe staničních baterií, zakázkové aplikace a příslušenství k nabíječům.  

Trakční nabíječe se rozdělují na 2 produktové řady, a to FLEXIS a FORTIS. Každá řada 

se pak skládá z různých typů, a to v závislosti především na vstupním napětí, výstupním 

proudu a dalších specifikacích v závislosti na konkrétní aplikaci. Rozdíl v těchto řadách 

spočívá v možnostech nastavení jednotlivých zařízení, je možno to přirovnat ke stupni 

výbavy.Trakční nabíječe mají největší podíl na počtu prodaných výrobků. Typickým 

příkladem použití produktu je nabíjení baterií vysokozdvižných vozíků a podobné 

manipulační techniky (AXIMA, 2017). 
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Řada nabíječů pro staniční baterie se nazývá CONTIS. Také se skládá z několika typů  

v závislosti na specifikaci. Příkladem použití je dobíjení baterií, které slouží jako 

záložní zdroj elektrické energie (AXIMA, 2017). 

Spíše okrajovou částí produktového portfolia jsou zakázkové aplikace. Patří sem 

speciální typy nabíječů a zálohovaných zdrojů energie.  

Z kategorie příslušenství je nejpodstatnějším produktem software pro řízení nabíjecích 

stanic, který se nazývá AXINET. Tento systém určuje obsluze, které baterie může 

odebrat a ke kterému nabíječi vybité baterie připojit. Zajišťuje tak rovnoměrné  

a správné využívání baterií, což vede ke zvýšení životnosti baterií. Dále shromažďuje  

a vyhodnocuje různá data o provozu nabíjecí stanice. Systém AXINET se používá 

výhradně s nabíječi řady FLEXIS. Dále do příslušenství patří signalizační sloupky, 

různé držáky, stojany a podobné komponenty. Marketingové materiály k tomuto 

systému nejsou příliš rozšířené. Dostávají se mezí zákazníky pouze prostřednictvím 

obchodních zástupců, nejsou zveřejněny na webu (AXIMA, 2016). 

 

Obrázek č. 10: Nabíječ FLEXIS 

(Zdroj: AXIMA spol. s r. o., 2016) 



49 

 

2.5.2 Cena 

Ceny a cenová politika nesouvisí s cílem této práce a společnost si ji nepřeje rozebírat. 

2.5.3 Distribuce 

Společnost je výrobcem produktů a její výrobky se ke koncovým zákazníkům dostávají 

přes nejméně jednoho distributora. Společnost spolupracuje s firmami, které zajišťují 

kompletní vybudování nabíjecích stanic, včetně baterií. Ty zahrnují do svých projektů 

produkty AXIMA. Dalším příkladem jsou firmy prodávající baterie a nabíječe, jsou tak 

komplementem jejich sortimentu. Produkty jsou prodávány do zahraničí a tamní 

obchodníci mají zastoupení pro daný trh. Zřídka jsou výroby prodávány koncovým 

zákazníkům, kteří je využívají.   

2.6 Analýza komunikačního mixu 

2.6.1 Reklama 

AXIMA jako společnost a také ÚNZ jako výrobce elektrotechnických produktů 

používají reklamu spíše konzervativně. Je to zejména z důvodu orientace na B2B trh. 

Minimum produktů se prodává koncovým zákazníkům.  

Sesterský úsek velkoobchodu občasně propaguje své značky v oborových časopisech. 

Reálný počet čtenářů a efekt této reklamy je obtížně zjistitelný. Ovšem přispívá to 

jistým způsobem k budování značky a povědomí o činnostech firmy. Působnost ÚNZ je 

zejména v rámci Evropy, ale v budoucnu hodlá působit i celosvětově. Publikovat 

reklamu v českých oborových časopisech není tak důležité. Pravděpodobnější je, že 

lepší efekt by měla tisková reklama v německých časopisech, protože německé 

společnosti mají největší podíl na obratu úseku. Nicméně v současné době úsek 

nevynakládá na reklamu  příliš úsilí ani prostředků. 

V oblasti online reklamy nejsou vyvíjeny žádné významné aktivity. Úsek má své 

webové stránky, kde se nachází sekce Produkty, v ní základní rozdělení produktové 

řady a popis jednotlivých produktů. Dále se na webových stránkách nachází sekce 

Aktuality, kde se zveřejňují novinky a články týkající se produktů, softwaru, veletrhů  

i celé společnosti. Následuje sekce Ke stažení, kde se vyskytují propagační materiály, 

jako katalogy a katalogové listy a dokumenty, které je nutné podle legislativy povinně 

zveřejňovat. Poslední záložku tvoří Kontaktní údaje na konkrétní osoby úseku. Tyto 
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stránky jsou s malými rozdíly k dispozici ve 3 jazykových mutacích, a to v anglické, 

německé a české. Tyto stránky budou do budoucna potřebovat nový, modernější design, 

který by měl přinést snazší orientaci a být responzivní, tzn. přizpůsobovat se různým 

rozlišením displejů a monitorů. Úsek dále propaguje své produkty a novinky 

prostřednictvím sociální sítě LinkedIn, kde se pravidelně objevují krátké zprávy 

doplněné vhodnou fotografií k danému tématu. Bohužel sledovanost těchto zpráv  

i celého profilu je velmi nízká. Existuje zde velký potenciál pro zlepšení. 

Forma direct mailu je využívána minimálně vzhledem k nevelké účinnosti a technickým 

specifikacím výrobkům, které je třeba řešit přímo s obchodním zástupcem. 

Televizní a rádiová reklama využívána není. V tomto případě tento druh reklamy není 

ani vhodný. Stejně tak outdoorové bannery. Ty nachází využití spíše jako ukazatele  

v blízkosti sídla společnosti nebo výrobního závodu než jako reklama pro produkty 

nebo zviditelnění firmy.  

2.6.2 Webové stránky 

Webové stránky úseku v současné fungují na doméně acdc.axima.cz. Existují ve třech 

jazykových mutacích, a to v české, anglické a německé, obsah každé z nich by měl být 

stejný, ale není tomu tak vždy. Lze je považovat za standardní internetové stránky, které 

slouží k získání povědomí o činnosti úseku a nabízených produktech. Obsahují pět 

sekcí: 

• Výrobky a služby, 

• Aktuality, 

• Ke stažení,  

• Kontakt, 

• Partnerská sekce. 

Sekce Výrobky a služby má několik nedostatků, největším je nepřehlednost. Rozdělení 

produktů na webu není ideální a může část návštěvníků stránek odradit. Dále obsahuje 

částečně neaktuální informace. Chybí zde informace o systému AXINET, který je 

považován za důležitý produkt s velkým potenciálem.  
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Sekce Aktuality obsahuje krátké zprávy a články o činnosti úseku, jako je uvedení 

nového produktu, softwaru, oznámení účasti na veletrhu atd. Počet a frekvence 

zveřejňování nových aktualit by měly být vyšší. 

Záložka Ke stažení v sobě ukrývá soubory, které jsou k dispozici veřejně. Patří sem 

prospekty, obchodní podmínky a certifikáty. 

Karta Kontakty je standardní stránkou tohoto typu. Je zde možné nalézt kontakty na 

obchodní a technickou podporu, na vedení, na servisní oddělení, sídlo firmy výrobního 

závodu a mapu. Celý výčet uzavírá kontaktní formulář. 

Pro vstup do poslední části, Partnerská sekce, je nutné přihlášení. Účet je vytvořen 

pouze stálým zákazníkům. Ti zde mohou nalézt návody, servisní manuály, firmware  

a software k produktům. Tyto materiály jsou neveřejné a mohla by je využít 

konkurence, což není žádoucí, proto se úsek snaží zabránit jejich šíření tímto způsobem, 

i když ani toto opatření není 100%. Tato sekce existuje jen v anglické verzi. 

Stránky sice mají akceptovatelný design, který vychází z firemních barev, ale bohužel 

nejsou responzivní, což jim bude ubírat na pozicích při vyhledávání, např. přes 

vyhledávač Google. Dalším problémem je nepřehlednost, z malé části neaktuálnost  

a přítomnost některých chyb. 
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Obrázek č. 11: Domovská stránka acdc.axima.cz 

(Zdroj: AXIMA, 2016) 

2.6.3 Podpora prodeje 

Podporou prodeje formou akčních letáků, krátkodobých akcí či sezónních slev se úsek 

nezabývá. Vyjednávání o zakázce a ceně závisí na konkrétní konfiguraci produktů, 

počtu a opakování dodávek. Nástroje podpory prodeje nejsou v obchodování mezi 

firmami běžné na rozdíl od spotřebitelského trhu. Podpora prodeje má primárně 

krátkodobý efekt. Filozofie a fungování celé firmy je zaměřené na budování 

dlouhodobých a stabilních partnerství a z tohoto důvodu je využívání tohoto nástroje 

minimální. Podpora prodeje může být využita maximálně při ukončení výroby výrobku 

a vyprodání jeho skladových zásob. Tato situace nastává pouze výjimečně. 

2.6.4 Přímý marketing 

Přímý marketing je nástroj, který úsek i celá společnost využívají. Jak ve formě e-mailu, 

tak stále i ve formě dopisů. E-mailem se rozesílají zvláště informace o novinkách  
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v produktové řadě, informace o vylepšeních, anebo třeba o nových verzích systému. 

Společnost má na svých internetových stránkách sekci s přístupem pouze pro přihlášené 

uživatele, kde naleznou informace o produktech a dodávaném softwaru. V současné 

době tato sekce neumožňuje zasílat zákazníkům notifikace o umístění nových materiálů, 

což je také forma direct mailu.  

Obsah firemních direct mailů má spíše informativní charakter a nenabádá přímo  

k nákupu. Cílem těchto sdělení je seznámit současné i potenciální zákazníky se 

schopnostmi firmy a o nabízených řešeních. Direct maily jsou více zaměřeny na 

budování povědomí o značce a o činnosti úseku, a tak je obtížné měřit jejich dopad.  

V současné době nemají direct maily jednotnou podobu a je možné, že jsou pro 

zákazníky obtížněji identifikovatelné.  

Další částí jsou přímo adresované dopisy, které mají velmi podobný charakter jako  

e-maily. Prostřednictvím přímo adresovaného dopisu, který je vlastnoručně podepsaný, 

je vyjádřena větší úcta a zájem o konkrétního člověka, který spíše přehlédne jeden  

z mnoha e-mailů, než obálku s jeho jménem a dopisem psaným na kvalitním papíře. 

Dopis se může změnit v balíček s malou pozorností, a to v podobě reklamního 

předmětu. V B2B je obchod založen mimo jiné i na osobních vazbách obchodníka  

a nakupujícího. Proto si obchodníci často své zákazníky předcházejí. Typickým 

příkladem jsou každoroční novoroční přání rozesílaná během prosince. Zákazníci jsou 

rozděleni do segmentů a vybraným zákazníkům jsou většinou z důvodu vzdálenosti 

zaslány přání a dárky, které jsou v podobě reklamních předmětů a podobných 

pozorností, jako výraz poděkování za spolupráci.  

2.6.5 Osobní prodej 

Osobní prodej je stěžejní částí komunikačního mixu v B2B. V případě ÚNZ tomu není 

jinak. Prostřednictvím obchodních zástupců získává úsek informace z trhu, požadavky 

zákazníků a podněty pro další vývoj produktů. Obchodníci jsou v kontaktu se zákazníky 

a domlouvají zakázky. Jejich práci je možné rozdělit na 2 části.  

První část je obchodní, kdy se starají o stávající zákazníky a o akvizici nových zakázek. 

Druhá část spočívá v základní technické podpoře a konzultacích zákaznických řešení  

i mimo rozběhnuté zakázky. Nestačí jim pouze obchodní dovednosti a znalost vlastních 
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produktů, ale i velmi dobrá znalost cizích jazyků, zvláště pak němčiny a angličtiny, 

vzhledem k exportnímu zaměření a také znalosti v oboru elektrotechniky. Musí být 

schopni vést, většinou s projektanty, odborný dialog a najít pro koncového zákazníka 

vhodné řešení konkrétní aplikace. Oproti jiným oborům je zde třeba, aby tito lidé byli 

nejen obchodníky, ale aby byli i technicky zdatní a jejich jazyková vybavenost byla na 

vysoké úrovni. V současné době tomu tak je a důkazem je zvyšující se obrat a zisk. Je 

pravděpodobné, že v příštích letech, po vstupu na nové trhy, bude potřeba obchodní 

oddělení personálně posílit.  

Momentálně se obchodní zástupci neúčastní školení pro zlepšení obchodních 

dovedností. Školení tohoto druhu by mohlo být přínosné pro zlepšení obchodních 

dovedností i jako nástroj pro osobní rozvoj samotných obchodníků.  

2.6.6 Vztahy s veřejností 

Pro budování vztahů s veřejností neboli PR, se nevyvíjí žádné zvláštní aktivity v rámci 

úseku. Úsek se snaží prezentovat firmu u zákazníků i dodavatelů, jako stabilního  

a spolehlivého partnera.  

Firma jako celek je transparentní, což působí kladně zvláště na orgány státní správy.  

K budování image slouží certifikace dle norem kvality ISO. K zaměstnancům ve většině 

případů přistupuje vedení demokraticky a spravedlivě. Není třeba odvracet žádné útoky 

od konkurence, která by se snažila úsek, a tím celou firmu nějakým způsobem poškodit.  

Co se týká budování značky, není pozice úseku příliš silná. Důvodem je především to, 

že část produkce opouští výrobní závod pod jinou značkou, ať už s logem distributora 

nebo koncového zákazníka, který se ve výsledku ani nemusí dozvědět, kdo tyto 

produkty vyrobil, protože zakázku pro něj zajišťuje projekční společnost.  

Úsek má profil na profesní sociální síti LinkedIn, kde zveřejňuje informace, jako jsou 

příklady aplikací, netradiční řešení, nové funkce atd. Tohle prostřednictvím krátké 

zprávy a přiložené fotografie, obrázku nebo videa. V současné době je počet uživatelů, 

kteří tyto stránky sledují pouze 15, což je velmi málo.  
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2.6.7 Veletrhy 

Veletrhy jsou stále důležitou součástí prezentace úseku. AXIMA je pravidelným 

účastníkem veletrhu CeMAT v německém Hannoveru. Veletrhy CeMAT jsou největší 

světové výstavy v oboru vnitropodnikové logistiky, které pořádá a zajišťuje německá 

společnost Messe AG. Původní hannoverský veletrh se rozšířil do světových měst 

napříč kontinenty a je pořádán, například v Torontu, Moskvě, Šanghaji, Melbourne  

a dalších.  

Český elektrotechnický veletrh Ampér nebo Mezinárodní strojírenský veletrh, které se 

konají v Brně, nejsou pro úsek zajímavé a neúčastní se jich.  

Existují i další veletrhy, které by byly pro prezentaci vhodné, ale vzhledem k časové, 

finanční a organizační náročnosti úsek každou možnou účast analyzuje a podle toho se 

vedení rozhoduje, zda by byla účast přínosná. Ve stádiu úvah jsou výstavy v Torontu 

(CeMAT), Chicagu (ProMAT) nebo Atlantě (Modex). 

2.6.8 Sponzoring 

Sponzoringu jako takovému se úsek napájecích zdrojů nevěnuje. Existuje zde prostor 

pro zlepšení image prostřednictvím sponzoringu zájmových sdružení, sportovních týmů 

nebo společenských akcí v okolí výrobního závodu v Zastávce u Brna. Nikoli ovšem za 

účelem zvýšení prodejů, ale spíše pro budování dobrého jména firmy jako spolehlivého 

lokálního zaměstnavatele.  

Sesterský úsek velkoobchodu se sponzoringu věnuje. Podporuje vybrané sportovce  

a sportovní kluby, kulturní akce nebo základní a střední školy v místě svých poboček, 

tedy v Brně, v Jihlavě, ve Svitavách a jejich okolí. 
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2.7 SWOT analýza 

 

Obrázek č. 12: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky 

Úsek se může opírat o aspekty, které se řadí mezi jeho silné stránky. Je to zejména celé 

oddělení výroby, které je schopné pružně reagovat na specifické požadavky zákazníků. 

Dále je to vývojové oddělení, které tvoří kvalifikovaní odborníci. Analyzuje požadavky 

od zákazníků a následně navrhuje nová vylepšení nebo rovnou nové produkty. Ve 

spolupráci vývojového oddělení a výroby, za přispění pečlivě vybraných dílů od 

dodavatelů, vznikají kvalitní produkty, které jsou úspěšné a dle zkušeností zákazníků 

spolehlivé. To podtrhuje stálá a stabilní spolupráce s klíčovými zákazníky. 

 

 

 

Silné stránky

- pružná výroba

- vývojové oddělení

- kvalitní produkty

- dobré vztahy  se zákazníky

Slabé stránky

- reklama

- povědomí o značce 

- online prezentace

- závislost na klíčových lidech

Příležitosti

- nové trhy

- zavedení eura v ČR

- nové technologie

- nové produkty

Hrozby

- posilení domácí měny

- ekonomická recese 

- nedostatek pracovníků

- posílení postavení konkurence
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Slabé stránky 

Naopak mezi slabé stránky, které by měly být vylepšeny, patří některé aspekty 

marketingové komunikace.  Je to povědomí o značce, online marketing a celkové pojetí 

reklamy. Je tu velký prostor pro zlepšení marketingové komunikace úseku.  

Mimo marketingovou komunikaci je slabou stránkou závislost na klíčových 

zaměstnancích. Jejich odchod by mohl představovat značné problémy pro fungování 

úseku. 

Příležitosti 

Pro úsek jsou v současné době největší příležitostí nové trhy. Vstup na severoamerický 

trh je téměř jistý. Po splnění potřebných certifikací produktů nic nebrání navázání 

obchodních vztahů v USA a v Kanadě. Představení na těchto trzích podpoří výstavy na 

veletrzích, jako CeMAT, ProMAT nebo Modex, které se konají ve velkých 

severoamerických metropolích. Další zemí, která se zdá být pro obchodní aktivity 

zajímavá, je Austrálie a výhledově Rusko.  

Většina produkce úseku směřuje do zemí EU, proto zavedení eura by pro obchod bylo 

výrazným zjednodušením.  

Příležitostí pro další rozvoj je sledování nových trendů a technologií a vývoj nových 

produktů, které budou plnit požadavky zákazníků. Jedná se zejména o sledování 

primárního výzkumu a jeho použitelnosti v praxi. V současné době média informují  

o různých novinkách z oblasti elektrotechniky, které avšak nejsou tak nové, jak ve 

skutečnosti média uvádí. Úsek by neměl propásnout příležitosti, které vyplývají 

z výzkumu a vývoje a měl by je využít pro inovování vlastních produktů. 

Trendem posledních let jsou elektromobily. Příležitostí by mohlo být prozkoumání  

a případný vývoj a prodej nabíječů pro ně. Spektrum může být velmi široké, a to 

v závislosti na konceptu způsobu nabíjení baterií ve vozech. 
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Hrozby 

Posílení české koruny, které se zdá být pravděpodobné, bude mít negativní dopad na 

zisky. Případné zvýšení cen nebude mít kladnou odezvu u zákazníků.  

Pokles výkonnosti průmyslu má negativní vliv i na tržby úseku, protože koncoví 

zákazníci jsou z oblasti průmyslu a logistiky.  

Jednou z významných hrozeb pro celý úsek je nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

na všech úrovních. Zvláště to platí u pozic na vývojovém oddělení, kde je potřeba 

vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechniky a také na pozicích elektromontérů 

přímo ve výrobě.  

Poslední podstatnou hrozbou je náhlé zlepšení postavení konkurence nebo oslabení 

vlastního postavení na trhu. Stejně tak, jak je vstup na nový trh příležitostí, existuje 

hrozba neúspěchu, kdy by všechny investice, do tohoto kroku vložené, nepřinesly zisk. 

Shrnutí SWOT analýzy 

Následující tabulka zobrazuje výsledky SWOT analýzy s přiřazenými váhami  

a stupněm vlivu. Váhy pro jednotlivé tabulky mají součet 1 a vliv nabývá hodnot -5 až 

5. Hodnotící stupnice pro výsledný koeficient se pohybuje v rozmezí - 3 až 3.  

Tabulka č. 2: Shrnutí SWOT analýzy 

Silné stránky váha vliv  celkem 

pružná výroba 0,25 3 0,75 

vývojové oddělení 0,35 4 1,40 

kvalitní produkty 0,25 5 1,25 

dobré vztahy se zákazníky 0,15 2 0,30 

  1,00   3,70 

    
Slabé stránky váha vliv celkem 

reklama 0,20 -4 -0,80 

povědomí o značce 0,30 -3 -0,90 

online prezentace  0,40 -4 -1,60 

závislost na klíčových lidech 0,10 -1 -0,10 

  1,00   -3,40 
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Příležitosti  váha vliv celkem 

nové trhy 0,45 5 2,25 

zavedené eura v ČR 0,10 2 0,20 

nové technologie 0,20 2 0,40 

nové produkty 0,25 3 0,75 

  1,00   3,60 

    
Hrozby váha vliv celkem 

posílení domácí měny 0,30 -3 -0,90 

ekonomická recese 0,40 -2 -0,80 

nedostatek pracovníků 0,15 -1 -0,15 

posílení postavení konkurence 0,15 -1 -0,15 

  1,00   -2,00 

    
Výsledný koeficient     1,90 

 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výsledek 1,90 lze považovat za dobrý, vzhledem k dané stupnici. Z tabulky vyplývá, že 

hodnoty slabých stránek a příležitostí jsou relativně vysoké, proto se návrhová část 

zaměřuje na jejich řešení. Za nejvýznamnější body lze označit příležitost nové trhy  

a slabou stránku online prezentaci. 

2.8 Shrnutí 

Analytická část obsahuje stručné představení podniku a jeho produktů. Je analyzováno 

vnější a vnitřní prostředí podniku, přesněji jedné z jeho částí a poté jeho marketingová 

komunikace. Zjištěné poznatky jsou shrnuty v analýze SWOT. Ze zjištěných 

skutečností vychází třetí část této diplomové práce, tedy část návrhová.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Tato kapitola bude obsahovat návrhy zlepšení a změn v marketingovém mixu, které by 

měl úsek napájecích zdrojů společnosti AXIMA realizovat pro zlepšení povědomí  

o svých produktech a o značce samotné. Mezi návrhy patří orientace na nové trhy, 

veletrhy, propagace produktů a značky, online propagace, PR a přímý marketing, 

podpora prodeje, osobní prodej a prezentační video. Tyto konkrétní návrhy jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

3.1 Nové trhy 

Úsek napájecích zdrojů je na cestě k americkým trhům. Předtím musí získat certifikaci 

UL pro své produkty, které hodlá v USA, Kanadě případně i v Mexiku nabízet. 

Hlavními nabízenými produkty by měly být nabíječe řady Flexis a spolu s nimi řídící  

a monitorovací systém AXINET. UL je americká certifikační organizace, která vydává 

certifikační štítky, které zaručují, že produkty plní bezpečnostní podmínky a normy  

v dané oblasti, v tomto případě Standards for Electrical and Electronic Products, 

UL1564. Certifikované produkty je poté možné prodávat v USA a Kanadě. Certifikace 

bude získána nejpozději během srpna 2017. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, 

ale společnost si nepřeje další detaily zveřejňovat. 

Snaha o prosazení se na trzích v Severní Americe si vyžádá velké úsilí a bude 

spotřebovávat značnou část firemních zdrojů. Bude náročná zejména pro obchodní 

oddělení a marketing. Nicméně nejen tyto trhy jsou pro úsek zajímavé. Vedoucí 

výrobního závodu je původem z Mexika. Je možné toho využít pro nabídku produktů  

a právě on by mohl být důležitý při navázání kontaktu s mexickými společnostmi. Jeho 

rodný jazyk je španělština, jako jediný ve firmě tento jazyk ovládá, zná místní 

mentalitu, tradice, zvyky a v neposlední řadě bude mít pravděpodobně větší důvěru 

samotných Mexičanů.  

Další možností, kde rozvinout své obchodní aktivity, je Austrálie. V současné době 

probíhá průzkum trhu prostřednictvím agentury CzechTrade a první informace jsou 

pozitivní. Australský trh není zdaleka tak velký jako trh v USA a v Kanadě, nebude 

zřejmě tak náročný pro obchodní oddělení. Marketingové materiály lze použít stejné 

jako pro Severní Ameriku, protože lze předpokládat nabídku stejných typů. V tomto 
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případě by měla pokračovat a prohlubovat se spolupráce s agenturou CzechTrade, 

jejímž výsledkem je nalezení spolehlivého partnera, který bude nasazovat produkty 

AXIMA do projektů realizovaných v Austrálii.  

Ruský trh je také potenciálně zajímavý. Ovšem, co se týče priorit, měl by se nacházet až 

za trhy v Severní Americe a Austrálii. Podle firemních obchodníků se jedná o trh 

náročnější pro komunikaci. Navázání a zejména udržení dlouhodobých a spolehlivých 

vztahů s partnery není snadné, proto je třeba postupovat obezřetně. 

3.2 Veletrhy a výstavy 

V rámci zvýšení povědomí o značce, produktech, navázání nových a udržování 

stávajících kontaktů je vhodné vystavovat na předních světových veletrzích a výstavách. 

V posledních letech nejsou veletrhy obecně tak populární jako v minulosti. Nicméně se 

téměř pokaždé jedná o prestižní záležitost, kde o sobě firmy dávají vědět. 

V mezinárodním obchodu jsou veletrhy místem, kde se zástupci firem potkávají  

a v rámci veletržního týdne stihnou několik obchodních jednání. Je to výhodné 

z časových i finančních důvodů. Z důvodu udržení vztahů a budování značky je vhodné 

vystavovat na veletrhu CeMAT v německém Hannoveru. Pro navázání kontaktů  

a vstup na nové trhy jsou dobrou příležitostí veletrhy ProMAT v Chicagu a Modex 

v Atlantě, v USA, CeMAT v ruském hlavním městě Moskvě. 

Účast na veletrzích v pozici vystavovatele je vždy nákladnou záležitostí a je nutné 

pečlivě zvážit, který veletrh bude mít větší přínos pro firmu.  

3.2.1 Německo 

Příští veletrh CeMAT se v německém Hannoveru bude konat v roce 2018, konkrétně 

23. – 27. dubna. Z pohledu propagace firmy je účast na této akci téměř nezbytná. Je to 

otázka prestiže a zviditelnění se na klíčovém německém trhu. V návaznosti na Průmysl 

4.0 bude hlavním tématem Logistika 4.0. Firmy budou předvádět moderní 

technologická řešení, která povedou k vyšší automatizaci a propojení IT systémů  

s výrobou a logistikou. Většina řešení vnitropodnikové automatizace vyžaduje napájení 

buď z baterií, nebo ze sítě. V tomto je možné spatřovat příležitosti pro uplatnění 

výrobků společnosti. Firma může nabídnout stávající produkty, a to zejména nabíječe. 

Případně lze na přání zákazníka vyvinout nový napájecí zdroj, s příslibem odběru 
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určitého počtu kusů. Téměř jistě zde budou vystavovat konkurenti a část zákazníků. Je 

zvykem zvát obchodní partnery na stánek a přispět tím k budování vztahů, zároveň je 

důležité prohlédnout si stánky a novinky u konkurenčních firem (Cemat, 2018). 

Výstavy na veletrzích bývají obecně nákladné. Velmi záleží na velikosti a provedení 

stánku. Proto se na tuto akci musí sestavit rozpočet, který zahrnuje kompletní přípravu 

stánku, poplatky pořadateli, catering, dopravu exponátů, dopravu a ubytování 

zaměstnanců. Všechny tyto činnosti by měl pokrýt rozpočet ve výši 600 000 Kč. S tím, 

že stánek připraví pořadatelská společnost a bude modulový. Stánky na míru jsou 

podstatně nákladnější. 

3.2.2 USA 

Trh ve Spojených státech amerických je pro společnost velkou příležitostí k dalšímu 

rozvoji. Pro prezentaci připadají v úvahu 2 veletrhy. Prvním z nich je Modex, který se 

bude konat v roce 2018 začátkem dubna v Atlantě. Druhý je ProMAT, který se bude 

konat v dubnu 2019 v Chicagu. Je třeba rozhodnout, zda účast na obou přinese 

odpovídající výsledky, protože je nutné brát v úvahu poměrně vysoké náklady na tyto 

akce. Případně po účasti na jednom z těchto veletrhů jej analyzovat, zjistit jeho přínos  

a pro příště zvolit druhou destinaci, protože se oba veletrhy pořádají každé 2 roky 

střídavě, v sudé roky Modex a v liché roky ProMAT.  

Náklady jsou na oba veletrhy podobné. V porovnání s německým veletrhem jsou 

nákladnější z důvodu dopravy exponátů a osob do vzdálenější destinace. Z tohoto 

důvodu je třeba stanovit rozpočet 1 000 000 Kč na jeden veletrh. Tento rozpočet nemusí 

být přesný, protože firma nemá zkušenosti s účastí a ceny všech potřebných služeb se 

mohou do nejbližšího termínu konání změnit.  

3.2.3 Rusko 

Ruský trh je také zajímavý, ale z dosavadních firemních poznatků nemá takový 

potenciál jako jiné příležitosti. Proto účast na veletrhu v Rusku by neměla mít vysokou 

prioritu. Společnost Hannover Messe pořádá veletrh CeMAT také v ruském hlavním 

městě Moskvě. Nejbližší se bude konat v roce 2018.  

Náklady na vystavování jsou vyšší než v Německu a zároveň nižší než v USA.  

Z důvodu velké administrativní náročnosti je snazší zvolit nákladnější přepravu 
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exponátů letecky, oproti silniční nebo železniční dopravě. Rozpočet pro tento veletrh je 

určený na 750 000 Kč. Stejně jako při akcích v Německu a USA se do rozpočtu počítají 

všechny činnosti, které s veletrhem souvisí, jako je příprava stánku, pronájem výstavní 

plochy, doprava exponátů a osob, ubytování, catering a další.  

3.2.4 Shrnutí  

Vzhledem k časové náročnosti příprav, poměrně vysokým nákladům vystavování  

a personálním kapacitám je reálné vystavovat na jednom veletrhu za rok.  

Podle informací z obchodního oddělení má největší potenciál trh v USA. Dle interních 

odhadů je perspektivnější veletrh ProMAT v Chicagu, nicméně další se koná až v roce 

2019. Veletrhu Modex v Atlantě v roce 2018 se firma nejspíše účastnit nebude, protože 

ve stejném roce se koná veletrh CeMAT v německém Hannoveru, na kterém je účast 

pro firmu téměř povinná. Účast na ruském veletrhu CeMAT v roce 2018 je málo 

pravděpodobná, reálnější bude spíše až v následujících letech.    

3.3 Propagace produktů a značky 

Usek napájecích zdrojů často vyrábí své produkty pod značkou odběratelů. Je to logické 

v případě společnosti Allgäu Baterie, která je nejvýznamnějším odběratelem a má 

významný podíl na tržbách úseku napájecích zdrojů. Nicméně obchodní oddělení je 

benevolentní i ve vztahu k novým zákazníkům a nabízí jim výrobu pod jejich vlastní 

značkou. Pro vstup na trhy v Severní Americe, zejména v USA, by tento přístup 

nemusel být tím nejlepším řešením. Úsek by měl v tomto směru pracovat na budování 

značky AXIMA a přesvědčit odběratele, že právě produkty pod touto značkou poskytují 

požadovanou kvalitu a funkčnost. Pokud výrobky uspějí pod vlastním logem u prvních 

zákazníků, bude to mít pozitivní vliv na budoucí obchodní příležitosti. Američtí 

zákazníci požadují vysokou kvalitu a je důležité, aby si tuto kvalitu a úroveň dalších 

služeb spojili se značkou AXIMA. Z krátkodobého hlediska se jeví výhodnější vyrobit  

a prodat více kusů pod různými značkami, ale z dlouhodobého hlediska je podle mého 

názoru přínosnější vybudovat dobrou image značky. Možnost objednávat výrobu 

produktů pod svým vlastním logem by mělo mít pouze několik málo zákazníků, kteří 

mají určitý podíl na ročních tržbách úseku. Nastavení hranice je možné dále upřesnit, 

podle mého názoru by se hranice měla pohybovat okolo 15 % z celkových ročních tržeb 

úseku. 
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3.3.1 Propagace systému AXINET 

Se systémem řízení nabíjecích stanic AXINET seznamují zákazníky pouze obchodní 

zástupci. Informace o systému se musí objevit na webových stránkách. Jeho pozice by 

měla být stejná jako pozice výrobkových řad nabíječů. Stránka tohoto produktu by měla 

obsahovat jasný popis systému a jeho vlastností. Předvést jeho funkčnost, například 

formou prezentace a praktické ukázky z nabíjecí stanice na videu. Dále přehledně 

prezentovat modularitu a zobrazit možnosti systému. Na stránce by se měl objevit  

i prospekt ke stažení, standardně ve formátu PDF. To vše by mělo být podtrženo 

moderním a čistým designem celého webu. Nejdůležitější je obsah stránek v anglické 

jazykové verzi a zároveň jeho existence v české a německé verzi. V souvislosti s novým 

umístěním na webové stránky, by bylo vhodné provést analýzu klíčových slov  

a investovat do PPC reklamy prostřednictvím služby AdWords společnosti Google, 

protože právě vyhledávač Google je celosvětově nejpoužívanější. PPC reklama by se 

měla týkat konkrétně systému AXINET. 

Informace o sytému AXINET, nových verzích a nových vlastnostech a funkčnostech by 

se měly pravidelně objevovat na webových stránkách v sekci Aktuality. Společně s tím 

by se měl odeslat informační e-mail současným i vybraným potenciálním zákazníkům  

a obchodním partnerům, kteří produkty AXIMA prodávají.  

Rozpočet pro online propagaci je stanoven na 25 000 Kč. 

Následující obrázek č. 13 představuje logo společně s moduly systému AXINET. 
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Obrázek č. 13: logo AXINET 

(Zdroj: AXIMA, 2016) 

3.4 Online propagace 

Současné webové stránky úseku jsou nepřehledné, částečně neaktuální a jejich design 

už pomalu přestává odpovídat moderním trendům. Proto je potřeba vytvořit stránky 

nové. Neznamená to začínat od úplného začátku, velká část obsahu by byla využitelná 

pro nové stránky, které by dostaly přehlednější strukturu a modernější design. Úpravy 

by se odehrávaly v těsné spolupráci se stávající firmou, která stránky udržuje  

a marketingem. Stránky musí být responzivní s čistým designem, který bude 

respektovat firemní grafický manuál. Zásadní změna by se projevila v záložce Produkty, 

která by se rozdělila na základní řady nabíječů, systém AXINET a příslušenství.  

V následujícím obrázku č. 13 je navrženo schéma rozložení produktových řad  

a produktů. 
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Obrázek č. 14: Struktura sekce produkty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ostatní stránky by se obsahově příliš neměnily. Vznikla by záložka O nás, která by 

obsahovala základní informace o úseku a o celé společnosti. Záložka Kontakty by byla 

doplněná o mapu a další podstatné informace jako je např. IČ.  

Web by se měl skládat z hlavní stránky a záložek: 

• Produkty, 

• Aktuality, 

• Ke stažení, 

• O nás, 

• Kontakt, 

• Partnerská sekce. 

Tyto záložky s příslušným obsahem musí existovat v české, anglické a německé verzi 

stránek. Výjimkou je Partnerská sekce, která existuje pouze v anglické verzi, ale pro 

jednoduchost a přehlednost je tato jazyková verze dostatečná a není třeba vytvářet další. 

Cílem stránek je obsáhnout podstatné informace o produktech a činnostech ÚNZ a tyto 

informace podávat zákazníkovi přehledně a dostupně.  
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Dále by bylo dobré u dodavatelské firmy zadat SEO analýzu a návrhy na zlepšení 

postavení v žebříčcích vyhledávačů, respektive vyhledávače Google. 

Po provedení těchto změn by měly další kroky směřovat k průběžné údržbě, tzn. 

zveřejňování aktualit, článků a aktualizace informací. Inspirací pro budoucí design 

mohou být konkurenti nebo zákazníci. Například firmy IBG Česko a HOPPECKE mají 

moderní webové stránky. 

Společnost Sovanet odhadla cenu těchto úprav na 50 000 Kč bez DPH. Zajišťovat 

činnosti spojené s úpravami webových stránek bude marketingové oddělení v těsné 

spolupráci s dodavatelem těchto služeb, firmou Sovanet. Tyto změny mají přinést vyšší 

návštěvnost webových stránek, snazší orientaci na nich, poskytovat aktuální a relevantní 

informace pro stále i potenciální zákazníky. Tím přispívají ke zviditelnění firmy a jejích 

produktů (Sovanet, 2017). 

3.5 Public relations a direct marketing 

Tato část se zaměřuje na změny v PR direct marketingu. Marketingové oddělení by 

mělo být aktivnější ve tvorbě PR článků. Články by se základně rozdělovaly na dvě 

skupiny.  

První skupina by obsahovala krátké zprávy, které by se zveřejňovaly v sekci Aktuality 

a vybrané by mohly směřovat k zákazníkům formou newsletteru, a to v papírové nebo 

elektronické podobě. Ideálně by měly být napsány v české, anglické a německé 

jazykové verzi. Důraz je opět kladen na anglickou verzi. Obsah těchto krátkých článků 

by byl zejména o vylepšeních a nových verzích softwaru. Návrh nové podoby, která by 

se měla stát standardem, je vidět na následujícím obrázku č. 15. Frekvence novinek 

bude záviset na inovacích, produktových novinkách a dění ve firmě, které je vhodné 

zveřejnit, optimálně by měla vycházet alespoň 1 novinka za měsíc. Tuto činnost zajistí 

oddělení marketingu. Obchod a vývoj budou poskytovat náměty na témata pro tyto 

novinky a konzultovat jejich zpracování.   
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Obrázek č. 15: návrh Newsletteru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tyto zprávy se také zveřejní prostřednictvím účtu na profesní sociální síti LinkedIn.  

Druhou skupiny by tvořily obsahově bohatší články. Jednalo by se často o případové 

studie jednotlivých aplikací firemních produktů u koncových zákazníků. Případové 

studie by měly mít tyto náležitosti, místo a datum aplikace, zkušenosti zákazníků  

a rozhovor se zástupcem firmy, hlavní přínos produktů, fotografie z místa působení, 

specifikace použitých typů, stručný popis daného provozu a další relevantní informace. 

Tyto články by měly také ideálně existovat ve třech jazykových verzích a zveřejňovat se 

na webových stránkách úseku. Dalším médiem pro zveřejnění by měly být české  

i zahraniční časopisy a servery se zaměřením na vnitropodnikovou logistiku  

a elektrotechniku. 

Servery zabývající se logistikou a elektrotechnikou vhodné pro inzerci článků: 

• www.systemylogistiky.cz, 

• www.logistika.ihned.cz, 
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• www.elektroprumysl.cz, 

• www.logisticsmgmt.com, 

• www.logisticsbusiness.com. 

Časopisy pro inzerci: 

• AZelektro, 

• Elektro, 

• Elektroprůmysl, 

• Bodo's Power Systems (německý).  

Formou newsletteru lze informovat o všech novinkách a produktových inovacích. 

Příkladem můžou být nové funkce displeje, nové nabíjecí křivky, tipy v oblasti údržby 

baterií a další. Úkolem je jednoduše a poutavě informovat zákazníky stálé i potenciální. 

Vytvoření a rozeslání takovéhoto sdělení nevytváří žádné další náklady, stejně tak jako 

zveřejnění na vlastních webových stránkách nebo oznámení na sociální síti. Tudíž 

každou významnější novinku je třeba zpracovat, zveřejnit na webu, na síti LinkedIn  

a poslat o ní zprávu prostřednictvím e-mailu správné skupině kontaktů. 

Rozsáhlejší PR články by měly vznikat jednou za 1 až 2 měsíce, cca 8–10 za rok. 

Inzerovat by se měly vždy alespoň na jednom z oborových serverů a v jednom tištěném 

časopise v zemi, kde je možnost očekávat nové zakázky. Frekvence publikací vychází  

z množství zajímavých aplikací, podstatných inovací a bere ohled na relativně 

nákladnou inzerci.  

Další vhodnou formou pro budování povědomí o firmě je sociální síť LinkedIn. Úsek 

svůj profil má. Ovšem sleduje ho pouze malý počet uživatelů. V rámci toho by bylo 

přínosné využít placené inzerce na této síti a zvýšit frekvenci příspěvků. 

Obsah příspěvků musí být zajímavý a pokud možno co nejstručnější, tak aby zaujal, ale 

nezabral čtenáři příliš času. Mohou to být krátké příspěvky doplněné o fotografii, 

odkazy na externí články nebo např. videa z výroby či testování produktů.   

Placená inzerce musí být cílena na daný okruh uživatelů z oblasti logistiky  

a elektrotechniky, tedy potenciální partnery i koncové zákazníky. Těmto uživatelům by 

se zobrazoval požadovaný obsah. Platba za tyto služby je na principu PPC, tedy platba 
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za klik nebo za zobrazení. V tomto případě není inzerce nijak omezená a je jí možné 

kdykoliv upravit, přerušit nebo i ukončit. Důležité je analyzovat výsledky inzerce. 

Konkrétně tuto propagační akci je vhodné hodnotit každý týden.  

Kvantitativně lze uvádět exaktní hodnotící kritéria. Hodnotícími kritérii jsou počet 

kliků, zobrazení v nový sledující profil, sdílení statusů a navázaní kontaktů. Nově 

kontaktovaní lidé poptávají produkty a z toho je snazší měřit procento realizovaných 

objednávek. Každý tento parametr je možné porovnávat s náklady vynaloženými na tuto 

reklamu na sociální síti.  

Druhý pohled lze označit za kvalitativní, společnost tím buduje povědomí o značce  

a produktech. Informování stávajících i potenciálních partnerů nebo zákazníků  

o novinkách, inovacích ve výrobě i inovacích výrobků, účastí na veletrzích,  

o sponzoringu atd. Takovéto aktivity přispívají k vytváření dobrého jména firmy  

a informování veřejnosti o vývoji produktů a firmy jako celku. Dává tak najevo, že 

výrobky jsou technicky vyspělé a zaměstnanci pracují podle moderních postupů se 

soudobými technologiemi. Důraz je kladen na to, aby vyspělý výrobek vznikal  

v moderním provozu. 

Rozpočet stanovený pro PR je 70 000 Kč.  

Články bude psát marketingové oddělení s frekvencí 1 článek měsíčně. Dávat náměty  

a kontrolovat odbornou správnost bude vedoucí oddělení vývoje. Témata by měla 

především pocházet z oblasti vlastního vývoje hardwaru a softwaru. Tento krok povede 

ke zvýšení povědomí o produktech, společnosti a značce. Přispěje k budování dobrého 

jména a články budou vypovídat o schopnostech vyvíjet a vyrábět vlastní kvalitní 

produkty.  

3.6 Podpora prodeje 

Nástroje používané v oblasti podpory prodeje na průmyslovém trhu jsou především 

reklamní předměty,  rabaty,  vzorky a podpora výstav partnerů. 

Je zvykem, že obchodní zástupci čas od času obdarují své významné zákazníky 

nějakým reklamním předmětem, standardně například USB flash diskem s logem 

společnosti a nahranými marketingovými materiály. Téměř povinností je před Vánoci 
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rozesílat drobné dárky společně s přáními. Takovým darem je zpravidla láhev 

kvalitního vína.  

V tomto navrhuji provést změnu. Vzhledem k sortimentu se jeví jako vhodný reklamní 

předmět powerbanka ve tvaru a designu hlavního produktu, nabíječe FLEXIS. V tomto 

případě je vhodné zvolit vyšší kapacitu a dbát na kvalitu. Je důležité, aby tento reklamní 

předmět splňoval kvalitativní požadavky. Snadno by se mohlo stát, že by si zákazník 

spojil jinak kvalitní produkt s nekvalitním reklamním předmětem, a to by mělo přesně 

opačný efekt než je žádoucí. Cena powerbanky na míru s kapacitou  

4000 mAh se pohybuje okolo 400 Kč/ks s minimálním odběrem 100ks, a to je i počet, 

který by byl objednán. Následující obrázek představuje grafický návrh od společnosti 

iNET Solutions s.r.o., zobrazuje powerbanku v designu nabíječe FLEXIS (iNET 

Solutions, 2017). 

 

Obrázek č. 16: Powerbanka design FLEXIS 

(zdroj: iNET Solutions, 2017) 

Rabaty jsou v kompetenci obchodních zástupců. Ti se při jednání o ceně drží daných 

vnitropodnikových pravidel, s ohledem na individuální obchodní případy dojde  

k výsledné dohodě.  

Spolehlivým partnerům společnost poskytuje vzorky produktů, které následně využívají 

pro prezentaci na veletrzích nebo pro praktickou ukázku přímo u koncových zákazníků. 
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Existuje sada modelů nabíječů a PC, která se používá pro ukázku systému AXINET. Je 

to vhodný způsob, jak v krátké době výstižně předvést všechny přednosti a funkce 

systému.  

3.7 Osobní prodej 

Oblast obchodu mezi firmami je typická nižším počtem zákazníků a bližšími vztahy. 

V tomto případě se jedná o interakci mezi obchodním zástupcem ze strany dodavatele  

a nákupčím, projektantem nebo manažerem aplikace ze strany odběratele. Prakticky 

pokaždé se jedná o komunikaci mezi několika málo lidmi. Nezáleží pouze na kvalitě 

produktu, termínu dodání nebo ceně, ale i na kvalitě komunikace a vztahů mezi 

obchodním zástupcem a zákazníky, které má na starost. Obchodní zástupce musí nejen 

dobře znát svůj produkt a ovládat cizí jazyky, ale musí být i zdatný vyjednavač  

a psycholog.  

Nachází se zde i prostor pro průběžné zlepšování, proto navrhuji v rámci osobního 

prodeje následující kroky:  

Prvním krokem je pokračovat v jazykových kurzech pro obchodní zástupce i v případě, 

že by byla ukončena podpora ze strany fondů EU. Převážná část zákazníků sídlí mimo 

ČR a jazykem pro komunikaci je němčina nebo angličtina. Z tohoto důvodu je důležité 

průběžně zlepšovat a udržovat úroveň znalostí cizích jazyků zaměstnanců, kteří jsou 

v kontaktu se zákazníky, a to v osobním, v telefonickém nebo prostřednictvím 

elektronické korespondence. Školení může zajišťovat stávající firma Skřivánek s. r. o. 

Cena výuky je součástí dohody mezi společností AXIMA spol. s r. o. a Skřivánek  

s. r. o. a není veřejná. Obvyklá cena individuální výuky angličtiny a němčiny se 

pohybuje kolem 300 Kč bez DPH za vyučovací hodinu, ta má délku 45 minut. Školení 

by se týkalo 2 zaměstnanců, a to konkrétně u jednoho kurzy angličtiny, u druhého kurzy 

němčiny, v počtu 2 vyučovacích hodin za týden.   

Druhým návrhem v této oblasti by mělo být nasazení školení obchodních dovedností, 

které by mělo obchodníkům otevřít nové možnosti ve vyjednávání, které jsou často 

velmi náročné. Tato školení by provedla společnost Gradua – CEGOS vzhledem  

k pozitivním referencím od absolventů jejich kurzů. Vhodná pro obchodní zástupce by 

byla následující školení (Gradua-CEGOS, 2017): 
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• B2B prodej - budování vztahů a práce s firemními zákazníky – 3 539 Kč.  

• B2B prodej - techniky prodeje a vyjednávání – 6 789 Kč. 

• Obchodní vyjednávání - Zlatá pravidla obchodního vyjednávání – 7 079 Kč. 

Ceny jsou uvedeny za 1 osobu na 1 kurzu bez DPH. Celkové náklady na školení 2 

zaměstnanců jsou tedy  34 814 Kč, zaokrouhleně 35 000 Kč. Zúčastní se oba obchodní 

zástupci. Cílem je zlepšit jejich obchodní dovednosti a seznámit je s novými trendy  

v oblasti obchodních praktik (Gradua-CEGOS, 2017). 

3.8 Prezentační video 

Hlavním důvodem pro vytvoření prezentačního videa je potřeba prezentačního nástroje, 

který krátce představí společnost, její činnost a hlavní produkty přijatelnou formou pro 

diváka. Někteří konkurenti, například firma Hoppecke, mají profesionální a moderní 

prezentační video. Podle mého názoru je takové video vhodným prostředkem pro 

seznámení s firmou a vylepšením jejího image. Pokud je video dobře natočené ukazuje 

hned na první pohled, že firma je profesionální a lze od ní očekávat profesionální 

přístup jak ve výrobě a vývoji, tak i po obchodní stránce. 

Marketingové oddělení vytvoří bodový scénář a poté jej zkonzultuje s tvůrcem videa. 

Tím výrazně sníží náklady, časovou náročnost a ponechá si vliv na výsledný spot. 

Základní návrh činností by měl vypadat takto: 

• určení osoby – průvodce videem, 

• určení zajímavých procesů, 

• vymezení pohybu kamery, 

• vytvoření textu pro průvodce. 

Účast herce, nejlépe z řad zaměstnanců, je důležitá, protože video se tak stane 

osobnějším a nebude pouze o strohém povídání zpoza kamery. Dále se na videu musí 

prvky pohybovat pokud možno zajímavým způsobem, aby video upoutalo diváka. 

Příkladem z výroby může být SMD (surface mount device) osazování, kdy osazovací 

stroj přesně a rychle umisťuje jednotlivé součásti na desky plošných spojů. Tato část 

ukazuje profesionální přístup. Následuje určení pohybu kameramana. Úvodní část by 

mohla být natočena z dronu, který přelétá nad výrobním závodem, dále by následovaly 
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záběry z interiéru vývojového oddělení a výrobního závodu, kde bude představen 

proces výroby od nápadu vzniklého na vývoji až po finální výrobek. Zakončení videa 

by bylo vhodné několika málo větami, například v zasedací místnosti. Nakonec je nutné 

připravit text pro průvodce reklamním spotem. Nejvhodnější by bylo vytvořit 2 varianty 

tohoto videa. Jedna by byla formální a druhá jí podobná, ale pojatá humorně. Humornou 

variantu by mohli využívat zejména obchodní zástupci při svých prezentacích pro 

odlehčení atmosféry obchodních jednání. Video by mělo být krátké, výstižné a poutavé, 

nemělo by přesáhnout délku 2 minuty, mohly by se z něj vystříhat a používat jen 

jednotlivé části. Důležité také je vhodně zvolit hudbu, která spot podkresluje, protože 

ovlivňuje celkový dojem.  

Video se umístí na webové stránky, hned na úvodní stránku, aby bylo nepřehlédnutelné. 

Dále se využije na veletrzích, kde se bude promítat na větším monitoru, v neposlední 

řadě jej mohou využívat obchodní zástupci při prezentaci společnosti zákazníkům. 

Cena takovéhoto spotu je velmi individuální. Zohledňuje kvalitu, délku, použitou 

technologii, techniku a následné zpracování natočeného materiálu. Pro představu o ceně 

videa jsem zvolil společnost Lionstudio, která jako jedna z mála udává alespoň 

orientační ceny na webu. Podle ceníku od Lionstudio lze základní firemní video natočit 

za 12 990 Kč bez DPH. Podle informací z článku na portálu marketingjournal.cz může 

cena dosáhnout až ke statisícům korun. Proto je stanoven rozpočet pro tvorbu tohoto 

videa 50 000 Kč bez DPH. S vědomím tohoto rozpočtu by mělo být osloveno několik 

firem, které by tento spot mohly vytvořit a následně vybrat nejlepší z nich na základě 

kvality jejich práce, referencí a také ceny  (Lionstudio, 2017, Marketingjournal.cz, 

2017).  

3.9 Shrnutí navrhovaných změn 

Všechny tyto aktivity a činnosti mají dopomoci ke zvýšení povědomí o značce  

a produktech úseku napájecích zdrojů firmy AXIMA. Jedná se o úpravu webových 

stránek, vytvoření nového vzoru newsletteru, zviditelnění systému AXINET, PR články 

v časopisech a na oborových serverech, zahraniční veletrhy, které přispějí k úspěchu na 

nových trzích, vylepšení podpory prodeje, školení v oblasti osobního prodeje  

a prezentační video. S každou z těchto činností se pojí náklady a časová náročnost. 

Odhadované náklady jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Náklady činností 

činnost náklady [Kč]

úpravy webu 50 000

online propagace 25 000

reklamní předměty 40 000

školení v prodeji 35 000

PR 70 000

prezentační video 50 000

veletrh v Hannoveru 600 000

veletrh v Chicagu 1 000 000

veletrh v Atlantě 1 000 000

veletrh v Moskvě 750 000

celkem 3 620 000  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na všechny marketingové činnosti jsou 3 620 000 Kč. Největší část 

rozpočtu se použije pro účast na veletrzích. Náklady by se mohly reálně snížit, pokud se 

firma nebude účastnit veletrhu v Moskvě a vynechá jeden z veletrhů v USA.  

Největší prioritou jsou pro firmu veletrhy, alespoň jeden v USA a veletrh v Německu. 

Druhé v pořadí je prezentační video, třetí úpravy webu a online propagace a následují 

ostatní bez rozdílu priorit. Management považuje částku za přijatelnou pokud se rozloží 

do minimálně 3 let. 

V následující tabulce č. 4 je uvedena očekávaná časová náročnost. 
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Tabulka č. 4: Časová náročnost 

činnost časová náročnost [dny]

úpravy webu 30

online propagace 5

reklamní předměty 15

školení v prodeji 5

PR článek 1

prezentační video 15

veletrh v Hannoveru 40

veletrh v Chicagu 40

veletrh v Atlantě 40

veletrh v Moskvě 40  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnosti týkající se webových stránek, online propagace, reklamních předmětů, školení, 

PR a vytváření videa je možné koordinovat současně. Časově nejnáročnější je úprava 

webových stránek, která je naplánovaná na 30 pracovních dnů. 

Příprava a realizace veletrhů je časově náročná a dle zkušeností je pro ni určeno 40 

pracovních dnů. Začít s přípravami by se mělo tedy 40 pracovních dnů před zahájením 

veletrhu. 

Přínos návrhů spočívá zejména v přivedení nových zákazníků, kteří zvýší tržby za 

prodej vysokofrekvenčních nabíječů a k nim příbuzného sortimentu. Dále mají přispět  

k vytváření a udržování image a dobrého jména společnosti. Je žádoucí, aby společnost 

působila jako stabilní a spolehlivý partner pro své zákazníky. Hodnotit lze nejsnadněji 

náklady vynaložené na veletrhy na nových trzích. Jejich návratnost lze sledovat na výši 

tržeb a zisku právě na těchto trzích.   

Zajišťovat tyto činnosti bude marketingové oddělení v součinnosti s dodavateli,  

v některých případech ve spolupráci s obchodním oddělením a vývojovým oddělením. 

Průběžnou kontrolu těchto činností bude provádět vedoucí marketingu a informovat  

o průběhu činností vedoucího obchodu a následně ředitele úseku.  
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Rizika realizace je možné spatřovat v následujícím: 

• nedostatek finančních prostředků, 

• změna priorit financování, 

• špatná koordinace s dodavateli, 

• nesplnění očekávání.  

Následující tabulka č. 5 ukazuje časový plán realizace činností kromě veletrhů, jejich 

přípravy by měly začít vždy 40 pracovních dní před začátkem akce.  

Tabulka č. 5: Časový plán 

  1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 

úpravy webu   

online propagace                     

reklamní předměty                             

PR článek                             

prezentační video                             

školení v prodeji                             

 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při úspěchu na nových trzích, a to zejména v USA a Kanadě, lze odhadnout nárůst tržeb  

o 40–60 %, což znamená i nárůst zisku v podobné výši. Další návrhy nelze přímo 

vztahovat k růstu tržeb nebo zisku, protože jsou to aktivity komplexní, budou probíhat 

současně a nelze přesně označit jednu, která úspěch ovlivnila. Přínos lze spatřit  

v budování dobrého jména společnosti a povědomí o značce. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byl návrh nových činností a změn v marketingové 

komunikaci společnosti. Návrhy se týkaly úseku napájecích zdrojů společnosti AXIMA 

spol. s r. o., který vyrábí převážně vysokofrekvenční nabíječe trakčních baterií. 

Prostřednictvím analýz byl zjištěn současný stav marketingové komunikace a z toho 

vyplývající oblasti, které je potřeba zlepšit.  

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu a marketingové 

komunikace, vycházející z odborné literatury od světových i českých autorů, kteří jsou 

renomovanými odborníky v oblasti marketingu. Tyto teoretické poznatky byly následně 

aplikovány do praxe. Soustředil jsem se především na oblast komunikačního mixu, 

která má zásadní vliv na image každé firmy.  

Druhá, analytická část práce, zahrnuje představení společnosti, její strukturu, popis dle 

metody 7S. Stručně představený marketingový mix a podrobněji komunikační mix, to 

celé ukončeno SWOT analýzou, která shrnuje silné a slabé stránky úseku napájecích 

zdrojů, také příležitosti a hrozby vyplývající ze zjištěných informací. Na základě těchto 

analýz byly provedeny návrhy opatření, jejichž účelem je zlepšit současný stav. 

Třetí část popisuje navržené změny, které mají přispět ke zviditelnění produktů  

a značky AXIMA. Návrhy změn jsou rozděleny do několika oblastí. Online propagace 

zahrnuje modernizaci webových stránek a zavedení internetové reklamy. Změny  

v public relations představuje tvorba a publikace odborných článků. Veletrhy jsou stále 

místem setkávání zástupců firem, které mají zájem o navázání spolupráce. Změna  

v podpoře prodeje by se měla představit v podobě originálních reklamních předmětů  

a školení by mělo zajistit zlepšení obchodních dovedností. 

Navržené změny v této diplomové práci mají přispět k vylepšení současné pozice na 

trhu. Opatření jsou reálná, jasně definována a připravená k uskutečnění.   

Cíle diplomové práce proto byly dle zadání splněny. 
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