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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je analýza současného stavu komunikačního mixu 

společnosti FITPOWER s.r.o., která se zabývá prodejem potravinových doplňků a fitness 

potřeb. Práce je rozdělena na tři části. První teoretická část popisuje teoretické poznatky 

k danému tématu na základě odborné literatury, které budou dále použity při analýze 

současného stavu společnosti. Ve třetí části navrhuji změny vedoucí ke zlepšení 

současného komunikačního mixu společnosti. 

 

 

Abstract 

The subject of the bachelor thesis is the analysis of the current state of the communication 

mix of the company FITPOWER s.r.o., which deals with the sale of food supplements 

and fitness equipment. The work is divided into three parts. The first theoretical part 

describes the theoretical knowledge of the topic on the basis of professional literature, 

which will be further used in analyzing the current state of the company. In the third part 

I propose changes to improve the current state of the company's communication mix. 
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ÚVOD 

Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral komunikační mix podniku. Toto 

téma jsem si vybral, protože mě oblast marketingu vždy zajímala. V bakalářské práci 

budu zkoumat společnost FITPOWER s.r.o., se kterou se mi povedlo navázat spolupráci 

a mám s touto společností velmi kladné osobní zkušenosti. Společnost se zabývá 

prodejem potravinových doplňků a fitness potřeb pro sportovce a pro lidi, kteří se snaží 

žít zdravým životním stylem. 

 

Komunikační mix, jakožto podsložka marketingového mixu je v dnešní době podstatnou 

součástí každého výrobního i nevýrobního podniku. Nejrůznější reklamní předměty, 

televizní, či internetové reklamy nebo pouliční prodejci nás obklopují v každodenním 

životě. Jsou to však velmi důležité prvky, díky kterým nás podniky zaujmou a pomáhají 

nám při rozhodování, kde si produkt koupíme. Právě proto je kvalitní komunikační mix 

pro podnik velmi důležitý. Z toho důvodu se zaměřím na analýzu komunikačního mixu 

mé vybrané společnosti a vytvořím návrhy vedoucí ke zlepšení. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první teoretické části popisuji důležitou 

teorii, zpracovanou podle odborné literatury. Vysvětlím zde, co to je marketing, 

marketingový a komunikační mix, a dále také popíši jednotlivé analýzy. V druhé 

analytické části bude provedena analýza mikroprostředí, makroprostředí, a také zde 

zjistím pomocí přístupu SWOT analýzy silné a slabé stránky společnosti, dále také 

příležitosti a hrozby. Od výsledků SWOT analýzy se nám bude odvíjet třetí návrhová 

část, kde se pokusím navrhnout určitá zlepšení, která povedou ke zvýšení povědomí o 

společnosti, a také ke zlepšení celkového komunikačního mixu. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Velmi důležitou součástí mé bakalářské práce je stanovení cílů a popsání použitých 

metod, které mi pomohou k dosažení stanovených cílů. 

 

Cíle práce 

Hlavním cílem této práce bude zhodnocení současného stavu komunikačního mixu 

v podniku a následné navržení takových změn, které povedou ke zlepšení komunikačního 

mixu a k celkovému zvýšení povědomí o společnosti. Tyto změny by měly vést také 

k získání nových zákazníků. 

 

Mezi dílčí cíle patří popsání základní marketingové teorie, analýza marketingového a 

komunikačního mixu, dále také zhodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí, 

či hrozeb.  

 

Metodika řešení 

Metody a postupy zpracování byly předem určeny, aby byly vhodně splněny určené cíle. 

Teoretická východiska jsou získána formou literární rešerše.  

Dále je zanalyzován současný stav marketingové komunikace ve společnosti. Potřebné 

informace mi bude poskytovat přímo majitel společnosti. Následně je použita analýza 

mikroprostředí, pro analýzu konkurenčního prostředí je zvolen Porterův model pěti sil. 

Dále použiji analýzu makroprostředí. Výše uvedené analýzy jsou shrnuty ve SWOT 

analýze, která poukazuje na silné a slabé stránky i příležitosti a hrozby podniku 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce podrobně popíšu základní principy a termíny z oblasti 

marketingu. Bude zde popsáno několik analýz, které později použiju v analytické části 

práce.  

 

1.1 Marketing 

Marketing je možné definovat mnoha způsoby, záleží na různých odbornících, či 

asociacích. S marketingem se setkáváme každý z nás. Je podstatnou součástí úspěchu 

v podnikání mnoha firem. Je to soubor činností, které mají za cíl uspokojit potřeby 

zákazníků, ale také dosáhnout požadovaných cílů podniku. K dosažení požadovaných 

cílů se používají marketingové nástroje, principy a metody, tedy marketingový mix. 

Nejdůležitější tedy je porozumět potřebám zákazníka a poskytnout mu produkt, který 

splní jeho očekávání. Podle pana Kotlera je marketing „naplňování potřeby se ziskem“. 

(Kotler, Keller, 2007) 

 

1.2 Definice marketingu 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují prostřednictvím tvorby nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.“ (Kotler, Keller, 2007) 

 

„Marketing je nejefektivnější způsob řízení organizace, který zabezpečuje optimální 

uspokojování potřeb a zájmů producentů i konzumentů.“ (Vaňák a Nahodil, 2007) 

 

Definice marketingu se dá rozlišit na společenskou a manažerskou. Manažerská definice 

zní „umění prodeje výrobků“. Prodej je však pouhým vrcholem marketingové pyramidy. 

Peter Drucker se k tomuto tématu také vyjádřil a tvrdí: „Lze předpokládat, že vždy bude 

existovat potřeba něco prodávat. Cílem marketingu je však učinit prodávání čímsi 

nadbytečným. Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu 

výrobek nebo služba padla jako šitá na míru a prodávala se sama. V ideálním případě by 
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měl marketing vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí 

je učinit výrobek nebo službu dostupnými.“ (Kotler, Keller, 2007) 

 

„Marketing je tak základní, že nemůže být považován za separátní funkci. Je to 

kompetentní obchodní činnost viděná z hlediska jejího konečného výsledku – z hlediska 

zákazníka.“ (Kašík a Havlíček, 2009) 

 

Definice pana McCartyho jen potvrzuje výše uvedené definice. Jeho definice marketingu 

zní takto: „Marketing je mnohem víc, než jen prodej a reklama.“ (McCarthy a Perreault, 

1995) 

 

1.3 Význam marketingu 

Marketing je klíčem k úspěchu každého podnikání, každého obchodu. Mnoho lidí si často 

zaměňují s reklamou a propagací. Ty jsou však jen pouhou součástí marketingu. Často se 

od marketingových schopností odvíjí finanční úspěch podniku. Pokud není dostatečná 

poptávka po výrobcích a službách, díky nimž by podnik generoval zisky, ztrácí 

podnikatelské funkce svůj význam. V dnešní době má mnoho společností svého 

marketingového ředitele. Je to velmi potřebné, jelikož jsou tito lidé ve společnosti stejně 

důležití jako finanční ředitelé a lidé na stejné úrovni. Marketingový ředitel se svým 

týmem řeší velmi těžká rozhodnutí, například za jakou cenu se bude produkt prodávat, 

kolik společnost investuje do propagace a reklamy, a také na kterých místech se bude 

produkt prodávat. Kvalitní marketingové oddělení ve společnosti je pro společnost velmi 

přínosné, protože nezáleží jen na tom, jak kvalitní a dobrý produkt vyrábíte, ale také na 

tom, jak ho dokážete prodat zákazníkům. Navíc s přibývající konkurencí a příchodem 

nových zákazníků se mění i strategie prodeje, tudíž je potřebné na takovou situaci vhodně 

reagovat (Horáková, 2003). 

 

1.4 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí obklopuje společnost a neustále se mění. Podnik jako 

ekonomický subjekt můžeme vnímat jako živý organismus, který však nemůže fungovat 

samostatně. Je ovlivňován mnoha vnějšími faktory. Jejich působení ovlivňuje mnoho 
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věcí, například jak dlouho bude podnik existovat, jaké bude nabízet produkty, za jakou 

cenu bude produkt prodávat. Vliv vnějších faktorů mají také vliv na volbu distribučních 

cest, či na komunikaci se zákazníky. Také mají vliv na volbu marketingových cílů a 

strategií, kterými společnost dosáhne požadovaných cílů. Marketingové prostředí 

představuje pro společnost nové příležitosti ke zlepšení, ale také hrozby. Marketingoví 

manažeři by měli včasně zanalyzovat vliv prostředí na společnost a tím zlepšit prosperitu 

podniku. Pokud tohle manažeři nedokážou, zvýší se tím riziko na neúspěch podniku. 

Marketingové prostředí se neustále mění, přicházejí noví zákazníci, kteří mají jiné 

požadavky, nové technologie a nové produkty. Z tohoto důvodu je důležité dobře 

reagovat a být flexibilní, protože úplným odpojením se od prostředí by mohl nastat i 

naprostý zánik podniku (Horáková, 2003). 

 

Aby podnik dokázal rychle reagovat na změny marketingového prostředí lépe než 

konkurence a dosahoval svých cílů, využívá marketingové nástroje, postupy a principy. 

Veškeré podnikatelské problémy však nejdou vyřešit pouze použitím marketingových 

nástrojů. Nelze říct, že existuje nějaký univerzální postup, či princip. Je zapotřebí, aby se 

každý podnik rozvíjel sám, vzhledem k podmínkám, ve kterých se nachází. Marketingová 

činnost podniku tedy představuje dlouhodobou realizaci veškerých plánovaných aktivit 

(Foret, 2008). 

 

Marketingové prostředí můžeme rozdělit na dvě části, a to na makroprostředí a 

mikroprostředí. 
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Obr. 1: Makroprostředí a mikroprostředí 

(Zdroj: vlastní zpracování podle Horáková, 2003) 
 

1.4.1 Makroprostředí 

Marketingové makroprostředí můžeme nazývat také jako globální makroprostředí. 

Skládá se z šesti složek faktorů, které podnik ovlivňují z vnějška. Faktory působí přímo i 

nepřímo na všechny podnikové aktivity (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). Podnik 

nemůže tyto faktory žádným způsobem kontrolovat, proto jsou označovány za faktory 

nekontrolovatelné. Mohou přinášet nové příležitosti, ale také hrozby, které představují 

pro firmu velké riziko (Kotler, 2007). Je potřebné, aby firma brala tyto faktory na vědomí 

a snažila se využít jejich klady co nejlépe a nejrychleji pro svůj prospěch a další rozvoj. 

Takovým způsobem si firma může zajistit velkou konkurenční výhodu a tím efektivně 

plnit přání a požadavky svých zákazníků (Horáková, 2003). 

 

Faktory, které ovlivňují makroprostředí: 

• demografické, 

• ekonomické, 

• politicko-právní, 

• přírodní, 

• technologické, 
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• ostatní (Horáková, 1992). 

 

Demografické faktory – díky tomu, že předmětem zájmu velké části marketingu je 

spotřebitel, jsou pro marketing velkým zdrojem informací demografické studie. Mezi 

nejdůležitější charakteristiky populace patří rozsah, věková struktura, prostorové 

rozmístění, vzdělání, a dále také charakteristiky trendů ve vývoji porodnosti a úmrtnosti, 

migrační tendence, změny v modelu rodiny a stylu života apod. Demografické 

charakteristiky jsou velmi důležitým nástrojem, který se užívá při konstrukci odhadu 

maximální velikosti trhu daného výrobku nebo služby. Pokud nastanou nějaké velké 

změny demografických charakteristik, nese to obvykle marketingové důsledky 

(Horáková, 1992). 

 

Ekonomické faktory – jsou to hlavně ti, kteří mají dopad na kupní sílu spotřebitelů, ale 

také na strukturu jejich výdajů. Kupní síla spotřebitele je dána jeho současným příjmem, 

cenami, úsporami nebo možnostmi získat úvěr. Proto by měli marketingoví pracovníci 

sledovat vývoj právě ekonomických charakteristik, mezi které patří vývoj reálných a 

nominálních mezd, vývoj životních nákladů, index spotřebitelských cen, míra 

nezaměstnanosti, výše úspor připadajících na jednoho obyvatele, míra inflace nebo fáze 

hospodářského cyklu. Tyto faktory významně ovlivňují kupní sílu obyvatelstva. V této 

době jsou skupiny obyvatel, které mají problém finančně zajistit své životní základní 

potřeby, ale na druhou stranu jsou zde skupiny lidí, které si mohou dovolit pravidelně 

utrácet za kvalitní a prémiové zboží. Proto je v dnešní době důležité, aby se vytvořila 

nová strukturalizace spotřebitelů, podle toho, v jaké jsou příjmové skupině. Díky tomu 

by se vytvořila a nabídla kupní příležitost pro každou skupinu zvlášť (Horáková, 1992). 

 

Politicko-právní faktory – při svém fungování musí podnik respektovat zákony a ostatní 

právní předpisy, které mají za úkol regulovat způsoby komunikace se spotřebiteli a 

dodavateli. Díky těmto předpisům jsou výrobci povinni poskytovat předepsané informace 

o produktu, které vymezují závazky firmy vůči spotřebiteli, společnosti, státu, životnímu 

prostředí a zaměstnancům. Činnost podniku je také usměrňována tlakem občanských, 

politických, zájmových a dalších formálních i neformálních seskupení. Vnitrostátní i 
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mezinárodní politické faktory mohou tedy výrazně změnit situaci na trhu (Horáková, 

1992). 

 

Přírodní faktory – jsou to faktory, které ovlivňují firmu prostřednictvím přírodních 

podmínek. Zahrnuje to především zdroje, které tvoří nutné vstupy do výrobních procesů 

firmy. Marketingové aktivity ovlivňují jejich dostatek, respektive nedostatek. Hlavní 

omezení vyplývají z klimatických či geografických poměrů, nerostného bohatství země, 

půdních poměrů atd. Marketingoví pracovníci by neměli zapomenout na současné 

tendence ve vývoji přírodního prostředí, mezi které patří hlavně nedostatek přírodních 

zdrojů, vysoké energetické náklady, nebo rostoucí znečištění životního prostředí 

(Horáková, 1992). 

 

Technologické faktory – jsou jednou z nejhlavnějších složek vnějšího prostředí. Mění 

se velmi rychle. Je mnoho věcí, které se nyní běžně používají, ale dříve neexistovaly. 

Nové technologie vytvářejí nové trhy a nové možnosti podnikání. Technologický pokrok 

v současnosti je velmi dynamický. V dnešní době se setkáváme s rychlým tempem 

technologických změn, širokými možnostmi, vysokým rozpočtem určeným na vědu a 

výzkum, ale také se zvýšenými regulačními zásahy. Neustále zrychlující tempo 

technologických inovací má za následek kratší životní cyklus produktů uvedených na trh, 

jelikož výrobky jsou neustále zdokonalovány a technologicky převyšovány konkurencí 

(Kotler, Armstrong, 2004). 

 

Ostatní faktory – kromě těchto obecných vnějších činitelů, je firma v neustálém 

kontaktu s dalšími hospodářskými organizacemi, a to například s dodavatelskými 

organizacemi, přepravními, skladovacími a obchodními organizacemi. Firma také 

spolupracuje s reklamními agenturami a s institucemi, které poskytují všemožné služby, 

například služby finanční a poradenské. V neposlední řadě se firma setkává s 

konkurenčními organizacemi a dalšími vnějšími činiteli (Horáková, 1992). 
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1.4.2 Mikroprostředí 

Do marketingového mikroprostředí spadá jako hlavní prvek vlastní podnik s jeho 

zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, veřejností, konkurencí a dále s marketingovými 

zprostředkovateli. Na všech těchto složkách je podnik závislý a nefungoval by bez těchto 

složek. Na rozdíl od makroprostředí, můžeme složky v mikroprostředí snadněji měnit, 

například vyměníme dodavatele, přijmeme nového zaměstnance nebo změníme své 

odběratele (Boučková, 2003). 

 

Hlavními faktory mikroprostředí jsou: 

• podnik, 

• zákazníci, 

• dodavatelé, 

• marketingoví zprostředkovatelé, 

• veřejnost, 

• konkurence (Boučková, 2003). 

 

Podnik – je hlavní složkou mikroprostředí. Hlavním cílem podniku je, aby správně 

fungoval, plnil přání svých zákazníků tím, že bude vyrábět, či prodávat zboží, o které 

budou mít zákazníci zájem. Zároveň by měl podnik plnit své vlastní cíle a neustále se 

rozrůstat (Boučková, 2003).  

 

Zákazníci – jsou jedním z hlavních složek mikroprostředí, které ovlivňují podnik. Za 

zákazníky jsou označování spotřebitelé, organizace na průmyslovém trhu a vláda 

vyhlašující státní zakázky. Trh můžeme rozdělit na trh spotřebitelů, mezinárodní trh, 

výrobní trh, vládní trh a trh zprostředkovatelů. Pro podnik je zákazník velmi důležitým 

bodem, bez kterého by podnik neexistoval. Je důležité, aby firma reagovala na každý trh 

rozdílně, jelikož i každý trh je rozdílný. Podnik musí reagovat na změny prostředí a snažit 

se uspokojit přání svých zákazníků (Zamazalová, 2009). 

 

Dodavatelé – zprostředkovávají pravidelný přísun všech podstatných zdrojů, které 

podnik potřebuje ke své činnosti. Jedná se o polotovary, suroviny, materiály, hotové 
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výrobky, ale například i energie, internetové připojení atd. Zdroje dodávají v požadované 

kvalitě, dohodnuté ceně, požadovaném množství apod. Na kvalitách dodavatelů závisí 

nejen spokojenost podniku takového, ale také spokojenost zákazníků (Boučková, 2003). 

 

Marketingoví zprostředkovatelé – jsou zařazeni ve skupině speciálních dodavatelů. 

Jsou to externí společnosti, které poskytují marketingové služby, výzkum nebo 

marketingové plány pro firmy (Zamazalová, 2009). 

 

Veřejnost – v mikroprostředí jsou to určité zájmové skupiny, které ovlivňují podnikové 

aktivity nepřímo. Můžeme je rozdělit na 4 skupiny a to následovně: 

1. hromadné sdělovací prostředky (TV, internet, rádia) 

2. neziskové organizace (nadace, církve, charity) 

3. nátlakové a zájmové skupiny (ochránci přírody a zvířat) 

4. místní obyvatelé (lidé, kteří žijí v nejbližším dosahu podniku). 

 

Konkurence – patří sem všechny podniky, které na trhu nabízejí stejné, podobné nebo 

nahrazující produkty. Neexistuje jednotný návod, jak se vypořádat s konkurencí, který by 

mohly používat všechny podniky. Konkurentů může být neomezené množství. 

Marketingoví pracovníci musí pečlivě sledovat situaci na trhu, své konkurenty a včasně 

na to správně reagovat. Je lepší, pokud firma své konkurenty dokonale zná a uspokojí 

potřeby zákazníků lépe než oni (Foret, 2012). 

 

1.5 Porterova analýza 5 sil 

Porterova analýza hovoří o pěti základních činitelích, které podniku určují strategickou 

pozici. Jde o způsob analýzy odvětví a jeho rizik. Metoda spočívá v prognóze vývoje 

konkurenčních situace v určitém odvětví na základě odhadu možného chování 

následujících subjektů a objektů na daném trhu a rizika hrozícího podniku z jejich strany 

(Analýza pěti sil 5F, 2017). 

Mezí pět základních činitelů řadíme dodavatele, potencionální konkurenci, konkurenci v 

odvětví, substituty a zákazníky.  
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                          (Zdroj: vlastní zpracování, podle Kotler, Keller, 2007) 

 

1.6 Marketingový mix 

Marketingový mix je jeden z nejčastěji používaných nástrojů v marketingovém řízení. 

Obsahuje vše podstatné, co podnik využívá pro udržení svých zákazníků, ale také co 

rozhoduje o úspěchu či neúspěchu podniku na trhu.  

 

Rozšířený marketingový mix obsahuje tyto nástroje: 

1. Product (produkt) 

2. Price (cena) 

3. Place (místo) 

4. Promotion (propagace) 

5. People (lidé) 

6. Physical evidence (materiální prostředí) 

7. Process (procesy). 

 

Obr. 2: Porterův model 
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Nástroje se dělí na nástroje "4P" a "7P". Nástroje "4P" obsahují základní ideální prvky, 

které podnik může využít k namixování své nabídky (Foret, 2011). 

 

Tab. 1: Nástroje marketingového mixu  

(Zdroj: vlastní zpracování, podle Foreta, 2O11) 

4P 7P 

PRODUKT PRODUKT 

CENA CENA 

MÍSTO MÍSTO 

PROPAGACE PROPAGACE 

 

LIDÉ 

MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

PROCESY 

 

 

1.6.1 Produkt 

Je velice podstatnou složkou marketingového mixu a je základem každého podnikání. Z 

marketingového hlediska v sobě produkt zahrnuje veškeré výrobky a služby, které podnik 

nabízí. Rozumíme ním tedy vše, co podnik nabízí spotřebitelům k uspokojování jejich 

hmotných i nehmotných potřeb (Kotler, 2004). 

 

Produkt rozdělujeme na 3 základní úrovně a to následovně: 

• jádro, 

• reálný produkt, 

• rozšířený produkt (Foret, 2008). 
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Obr. 3 Tři základní složky produktu 

(Zdroj: vlastní zpracování, podle Foreta, 2008) 
 

Jádro je to, co si zákazník koupí a má z toho užitek, uspokojuje to jeho potřeby, pro které 

byl produkt vyroben.  

Reálným produktem označujeme kvalitu, funkčnost či design.  

V rozšířeném produktu se nachází nadstandartní služby poskytované zákazníkům, jedná 

se například o instalaci produktu, poradenství, výhodné financování, dopravu zdarma, 

prodlouženou záruku atd. 

 

1.6.1.1 Životní cyklus výrobku 

Životní cyklus produktu má svá základní stádia vývoje, které mají své specifické 

možnosti a nároky. Životní cyklus má obvykle 4 fáze.  
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Obr. 4 Životní cyklus produktu 

(Zdroj: vlastní zpracování podle Foreta, 2012) 
 

Fáze zavádění – vzniká při uvedení nového produktu na trh. V této fázi lidé produkt 

zatím neznají, proto jsou příjmy z prodeje velmi malé a zisk nulový. Je důležité se tedy 

zaměřit především na jeho propagaci a dále můžeme produkt zdokonalovat nebo opravit 

nějaké nedostatky (Foret, 2012) 

 

Fáze růstu – je spojená s růstem prodeje a díky vyššímu zájmu po produktu se nám 

zvyšují tržby. Obvykle se v této fázi začínají vyskytovat konkurenční produkty, které jsou 

levnější, protože konkurenční firmy nemusely vynaložit finanční prostředky na propagaci 

produktu, jelikož ho lidé už znají (Foret, 2012). 

 

Fáze zralosti – je velmi důležitá pro úspěch firmy. Snížili se náklady na propagaci 

produktu a zároveň tržby z prodeje dosáhly maxima. Na trhu je stále více konkurenčních 

výrobků, tudíž nastává zlevňování a tím je výrobek dostupnější pro mnohem více lidí 

(Foret, 2012). 

 

Fáze úpadku – je klesající fáze cyklu. Na trhu jsou nové, modernější výrobky. Je 

doporučeno produkt zlevnit a postupně stahovat z trhu. Dále by měl následovat vývoj 

nového produktu, který už má za sebou fázi zavedení a začíná růst (Foret, 2012). 
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1.6.2 Cena 

Cena je jedinou složkou marketingového mixu, která přináší příjmy. Závisí na ní to, zda 

si zákazník produkt zakoupí, či nikoliv. Stanovení ceny produktu je pro podnik velmi 

stěžejní činnost. Mnoho společností často počítají pouze své náklady, ale nedokáží včasně 

reagovat na změny, ke kterým dochází poměrně často.  

 

1.6.2.1 Způsoby stanovení ceny produktu 

Cena založená na nákladech (Nákladově orientovaná cena) 

Je to nejčastěji aplikovaná metoda, která se používá pro určení ceny produktu, 

jelikož je snadné získat podklady pro její výpočet. Používají se zde kalkulační 

vzorce, kterými vyčíslíme náklady na výrobu a distribuci (Foret, 2012). 

 

Cena na základě poptávky (Poptávkově orientovaná cena) 

• Základem je odhad objemu prodeje a určení dopadu změny ceny na výši poptávky 

(Foret, 2012). 

 

Cena na základě cen konkurence (Konkurenčně orientovaná cena) 

• Využívá se v případě srovnatelných produktů, jaké nabízí konkurence. Tato 

metoda se používá nejčastěji pokud s výrobkem vstupujeme na zahraniční trh 

(Foret, 2012). 

 

Cena podle marketingových cílů firmy 

• Cena se stanovuje podle toho, čeho chce firma v budoucnu dosáhnout. Pokud 

podnik bude chtít maximalizovat prodej, zvýšit podíl na trhu a zlikvidovat 

konkurenci, tak zvolí nižší cenu. Pokud bude chtít firma maximalizovat zisk a 

dosáhnout lepšího image firmy, zvolí cenu vyšší (Foret, 2012). 
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Ceny podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem 

• Cena vychází ze zákazníkových znalostí hodnoty produktu. Touto metodou 

dosáhneme spokojenosti zákazníka. Cenu se snaží firmy nastavovat tak, aby co 

nejvíce odpovídala hodnotě, jakou zákazník produkt ocení (Foret, 2012). 

 

Vyšší cena produktu neznamená automaticky i vyšší kvalitu. Kvalita je zákazníky 

vnímána rozdílně. Základním hlediskem pro určení ceny produktu je obrat, zisk, celková 

image, konkurence atd. Existuje mnoho faktorů, které přímo ovlivňují konečnou cenu. 

Můžeme sem zařadit například náklady, poptávku, zákony, strategii firmy, konkurenční 

cíle apod. (Foret, 2012) 

 

1.6.3 Místo 

Schéma distribučních cest zahrnuje dvě roviny. Jedná se o průmyslové a spotřebitelské 

trhy. Cesty umožňují zákazníkovi mít produkt dostupný ve správný čas na správném 

místě v požadované kvalitě a v požadovaném množství. Distribuční cesty jsou rozdílné 

pro každý určitý produkt, protože pro každý produkt může být nejvýhodnější jiná 

distribuční cesta. Vždy by měla být zvolená distribuční cesta nejvhodnější pro obě strany 

(Boučková, 2003). 

 

Distribuční cesta A – jedná se o přímou cestu, která spojuje přímo výrobce a spotřebitele. 

Výrobce i spotřebitel jsou v úzkém kontaktu (Boučková, 2003). 

Distribuční cesta B – cesta je složena ze tří prvků. Produkt jde od výrobce do 

maloobchodu a z maloobchodu ke spotřebiteli (Boučková, 2003).  

Distribuční cesta C – jedná se o dvouúrovňovou cestu zahrnující dva mezičlánky 

spotřebitele a výrobce. Zboží jde od výrobce přes maloobchod a velkoobchod až ke 

spotřebiteli. Tato cesta se využívá na průmyslových i spotřebitelských trzích. Používá se 

tam, kde je potřeba uspokojovat větší množství lidí (Boučková, 2003).  

Distribuční cesta D – je to nejdelší distribuční cesta, prostředníkem je agent, který má 

za úkol vyhledání potencionálních zákazníků (Boučková, 2003). 
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1.6.4 Propagace 

Možnosti propagace produktu podrobněji popíšu v následující kapitole s názvem 

„komunikační mix“. 

 

1.7 Komunikační mix 

Komunikační mix, nebo také marketingová komunikace je velmi důležitou součástí 

marketingového mixu. Je chápán jako sada nástrojů, které slouží ke komunikaci 

s potencionálním zákazníkem a vede k dosažení cílů, které si podnik sám stanovil. Cílem 

komunikačního mixu je informovat veřejnost, zákazníky nebo i své obchodní partnery a 

udržovat s nimi kladné vztahy. Můžeme rozlišovat dvě základní formy komunikace 

(Boučková, 2003). 

 

Osobní komunikace – probíhá pouze v malém počtu osob. Výhodou zde je osobní 

kontakt, který vede k vyšší důvěře. Osoby jsou nuceny ihned reagovat, a tím získává 

druhá strana okamžitou zpětnou vazbu, kterou může využít ve svůj prospěch. Nevýhodou 

je časová náročnost a nákladnost (Boučková, 2003). 

 

Masová komunikace – nebo také neosobní komunikace. Slouží ke sdělování informací 

široké veřejnosti a velkým skupinám lidí. Zde není možnost okamžité zpětné vazby 

(Boučková, 2003). 

 

Hlavními nástroji komunikačního mixu jsou: 

- Reklama, 

- podpora prodeje, 

- public relations, 

- osobní prodej, 

- přímý marketing (Foret, 2008). 
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1.7.1 Reklama 

Reklama je jeden z nejstarších a nejúčinnějších nástrojů komunikačního mixu. Reklamou 

se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představení a propagace produktů. Reklama 

bývá zprostředkována obvykle nějakou reklamní agenturou (Horáková, 1992). Reklamu 

chápeme tedy jako propagaci podniku či produktu, která má přilákat nové zákazníky. 

Reklama musí splnit svůj cíl a účel, pro jaký byla vytvořena. Cíl reklamy můžeme 

stanovit na tři způsoby, a to na informativní reklamu, připomínací reklamu a 

přesvědčovací reklamu (Kotler a kol., 2007). 

 

Informativní reklama – je velmi často používanou reklamou, hlavně při zavádění 

nových produktů. Reklama popisuje a zviditelňuje funkce produktu a informuje trh o ceně 

produktu. 

Přesvědčovací reklama – se používá při rostoucí konkurenci mezi podniky. Má za úkol 

přesvědčit zákazníka o tom, že daný produkt je nejlepší a nejlevější na trhu. 

Připomínací reklama – se aplikuje na vyzrálé produkty, kvůli tomu, aby na ně zákazníci 

nezapomněli. Můžeme zde uvést například reklamu na Coca-Colu. (Kotler a kol., 2007). 

 

Reklama se nejčastěji vyskytuje v tisku, na internetových stránkách, v časopisech, 

katalozích, kině, televizi, na billboardech, ale také například v rozhlasu (Horáková, 

1992). 

 

1.7.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je v dnešní době stále více používaný nástroj. Tento nástroj nutí kupující 

k okamžitému nákupu a dává jim důvod, proč si tento produkt zakoupit. Pokud je nástroj 

použit vhodně, je velmi účinný a lze jej zaměřit přímo na cílové spotřebitele (Dastidar, 

2017). 

Lidé slyší na slevové akce, akce 1+1 zdarma, ale také chtějí něco vyhrát. Tyto akce mají 

za následek to, že lidé začnou velmi rychle nakupovat. Můžeme sem dále zařadit 

spotřebitelské soutěže, loterie, vzorky, kupóny, bonusy, výstavy, veletrhy, ale také 

splátky s výhodným úrokem (Horáková, 1992). 
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1.7.3 Public relations 

Public relations neboli vztahy s veřejností definujeme jako oboustrannou komunikaci 

firmy s vazbou na veřejnost. Komunikace s veřejností je pro podnik velmi důležitá, 

protože se tím budují vzájemné vztahy. Hlavním cílem PR je omezení negativních ohlasů 

na činnost podniku. Můžeme sem zařadit pozitivní svědectví nezávislého subjektu, 

semináře, příspěvky na dobročinné účely, ale také výroční zprávy (Horáková, 1992). 

 

1.7.4 Osobní prodej 

Je to velmi důležitá složka komunikačního mixu. Osobní prodej se uskutečňuje formou 

ústní konverzace, mezi obchodníkem a zákazníkem. Cílem je představit daný produkt se 

záměrem uskutečnit prodej. Oba subjekty mohou odhadnout záměry druhého účastníka a 

své chování přizpůsobit dané situaci. Zkušený obchodník dokáže zpravidla upravit 

obchodní taktiku tak, že zákazníky získá pro koupi. Osobní prodej vyvíjí na zákazníka 

velký tlak. Typickým příkladem je kamenná prodejna (Horáková,1992). 

 

1.7.5 Přímý marketing 

Jedná se o přímou komunikaci s individuálně vybranými zákazníky s cílem vybudovat 

dlouhodobé kladné vztahy. Výhodou je pohodlnost a rychlost. Zákazník si může koupit 

produkt přes internetový obchod a nemusí tak podléhat prodejcům (Kotler a kol., 2007). 
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1.8 SWOT analýza  

Analýza SWOT se používá ke zjištění základního stavu podniku. Je to běžně používaná 

metoda pro analýzu a lokalizaci zdrojů i prostředí organizace. Analýza se provádí ve 

čtyřech regionech. Analýza zjišťuje silné stránky podniku, slabé stránky podniku, dále 

také příležitosti a hrozby. Hlavní výhodou SWOT analýzy je její jednoduchost, díky tomu 

se používá v mnoha společnostech. Existují zde ale i drobné nedostatky, neboť analýza 

vytváří nepřesný seznam faktorů, protože se spoléhá na subjektivní vnímání pracovníků 

organizace, kteří se podílejí na tvorbě SWOT analýzy. Analýza se provádí za pomocí 

brainstormingu. Cílem analýzy je zjištění aktuálního stavu podniku a vhodně reagovat na 

dané výsledky (Boonyarat, 2016). 

Její název je složen z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých částí. 

S – Strenghts (silné stránky). 

W – Weaknesses (slabé stránky). 

O – Opportunities (příležitosti). 

T – Threats (hrozby) (Jakubíková, 2013). 

 

Tab. 2: SWOT analýza  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Jakubíková, 2013) 

Vnitřní 

prostředí 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

Skutečnosti přinášející 

výhody firmě i 

zákazníkům 

Věci, které firma 

nedělá správně, ve 

kterých jsou jiné firmy 

lepší 

Vnější 

prostředí 

O – Příležitosti T – Hrozby 

Skutečnosti, které 

mohou zvýšit 

poptávku nebo 

spokojenost zákazníků 

Trendy, události, které 

mohou snížit poptávku 

nebo zvýšit 

nespokojenost 

zákazníků 
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1.9 Shrnutí 

V teoretické části práce jsem popsal základní termíny z oblasti marketingu, a dále také 

jednotlivé analýzy. Teoretické znalosti budou použity ve druhé, tedy analytické části 

práce, kde budu analyzovat mikroprostředí, makroprostředí, konkurenci pomocí 

Porterova modelu pěti sil, současný komunikační a marketingový mix, a také SWOT 

analýzu. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Obsahem druhé kapitoly bude představení podniku a analýza současného stavu podniku, 

pomocí různých marketingových nástrojů, jako je analýza makroprostředí, 

mikroprostředí, dále také analýza komunikačního a marketingového mixu, ale i SWOT 

analýza a Porterova analýza pěti sil. 

2.1 Základní charakteristika společnosti 

Společnost FITPOWER s.r.o. je čistě českou společností zabývající se prodejem 

potravinových doplňků a fitness vybavení především pro sportovce. Jedná se především 

o sportovní výživu, zdravou výživu, fitness oblečení a nejrůznější fitness doplňky. 

Společnost byla založena v roce 2012, jedná se tedy o poměrně mladou společnost. 

Hlavní, sklad a prodejna se nacházejí v Uherském Hradišti, další prodejny můžeme najít 

ve Zlíně, Uherském Brodě a v Hodoníně. Společnost provozuje také internetový obchod 

na doméně www.fitness4u.cz. Komunikační mix bude navržen pouze pro prodejny. 

 

2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost FITPOWER s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 18. dubna 2012. 

Jedná se tedy o společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 200 000 Kč. 

Obchodní firma: FITPOWER s.r.o. 

Obchodní název: FITNESS4U 

Počet zaměstnanců: 20 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 18.4.2012 

Sídlo: Praha 9 – Černý Most, Marešova 643/6, PSČ 198 00 

Identifikační číslo: 24293504 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Spisovná značka: C 193890 vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona (htttp://rejstrik-firem.kurzy.cz) 

 



 33 

2.1.2 Strategie společnosti a cíle do budoucna 

Společnost FITPOWER s.r.o. si zakládá na širokém sortimentu nabízeného zboží, na 

kvalitě produktů, které dodává, velmi rychlém vyřizování objednávek. Dále se společnost 

snaží uspokojovat přání svých zákazníků a mít s nimi kladný vztah, stejně jako se svými 

dodavateli. Hlavním cílem do budoucna je zvýšení počtu spokojených zákazníků, a to 

především zákazníků kamenných prodejen. 

 

2.1.3 Stručná historie společnosti 

2012 – společnost zapsána do obchodního rejstříku, otevření Hlavní prodejny 

v Uherském Hradišti. 

 

2014 – otevření nové prodejny ve Zlíně, spuštění internetového obchodu. 

 

2015 – splacen základní kapitál 200 000 Kč.  

 

2016 – otevření nových prodejen v Uherském Brodě a Hodoníně. 

 

2.1.4 Organizační struktura společnosti 

Společnost FITPOWER s.r.o. má jednoho majitele, pana Ing. Filipa Novotného, který je 

zároveň i jednatelem společnosti. Ředitelkou společnosti je paní Kristýna Šťastná, která 

má na starosti vedoucí prodejen a zbytku týmu, jako jsou účetní nebo vedoucího skladu, 

který se stará o své podřízené, tedy skladníky a řidiče. Na každé prodejně jsou 3 

zaměstnanci, z toho jeden je vedoucí prodejny. Zaměstnanci prodejny mají na starosti 

prodej a odborné poradenství zákazníkům. 
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Obrázek 5 Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracováni po konzultaci s majitelem) 

 

2.2 Analýza makroprostředí 

Makroprostředí neboli vnější prostředí má na společnost určitý vliv, který společnost 

nemůže ovlivnit, ale může na něj vhodně a včasně reagovat. Společnost FITPOWER s.r.o. 

nejvíce ovlivňují demografické, ekonomické, a také technologické faktory. 

 

2.2.1 Demografické faktory 

Česká republika měla k 30.9.2017 celkem 10 597 473 obyvatel, kde průměrný věk 

dosahoval 42 let a 59,5 % obyvatel bylo ekonomicky aktivních. Počet obyvatel ve 

Zlínském kraji dosahuje počtu 583 093 obyvatel z toho je 387 757 obyvatel 

v produktivním věku. Jedním z nejzásadnějších faktorů je nezaměstnanost, která má 

negativní dopad na společnost. Pokud se míra nezaměstnanosti zvyšuje, klesá tím 

poptávka po službách a zboží. Nezaměstnaní lidé investují své prostředky pouze do 

nejnutnějších potřeb.  
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Graf 1 Nezaměstnanost v letech 2008-2017 v ČR (%) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Český statistický úřad)  

 

V grafu je znázorněna nezaměstnanost v letech 2008-2017 vyjadřující podíl 

nezaměstnaných osob v rozmezí věku 15-64 let, určená pro celou Českou republiku. 

Z grafu je patrné, že míra nezaměstnanosti má od roku 2013 klesající tendenci. Dalším 

faktorem souvisejícím se společností FITPOWER s.r.o. je neustále se zvyšující životní 

úroveň obyvatelstva, která souvisí s neustále klesající nezaměstnaností. Velmi se také 

zvyšuje množství lidí, kteří provozují nejrůznější sportovní aktivity a mají také zájem o 

potravinové doplňky, které jím pomohou k dosažení lepších výsledků. 

 

2.2.2 Ekonomické faktory 

Jde o jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje chod společnosti. 

K nejvýznamnějším ekonomickým faktorům řadím vývoj HDP, míru inflace, a také vývoj 

mezd. 
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• Vývoj HDP v České republice 

HDP je peněžitým vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených 

v daném období na určitém území. Používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. 

Měříme ho jako roční tempo růstu HDP země. V grafu můžeme vidět meziroční vývoj 

HDP uvedený v procentech. Z grafu je patrné, že hospodářská recese nastala v roce 2009 

a negativně to ovlivnilo všechna odvětví. Od roku 2013 je zaznamenán růst, který 

pokračuje až do roku 2015. V letech 2015–2016 je zaznamenán pokles na hodnotu 2,5 %. 

Do roku 2018 je předpovídán růst. 

 

 
Graf 2 Vývoj HDP v České republice 

(Zdroj: zpracováno Český statistický úřad) 

 

• Míra inflace v České republice 

V následujícím grafu můžeme vidět průměrnou roční míru inflace od roku 2005, která 

silně kolísá. Největší nárůst a následný pokles můžeme zpozorovat mezi lety 2007–2009, 

kde míra inflace vzrostla z 2,8 % na 6,3 % a následně poklesla v roce 2009 na hodnotu 1 

%. 
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Graf 3 Průměrná meziroční míra inflace 

(Zdroj: zpracováno dle Český statistický úřad) 

 

• Vývoj hrubých měsíčních mezd 

Následující graf zobrazuje průměrnou hrubou měsíční mzdu uvedenou po jednotlivých 

čtvrtletích od roku 2014 po 2. čtvrtletí roku 2017. Můžeme vidět, že průměr hrubých 

měsíčních mezd se neustále navyšuje. To je velmi pozitivní, protože s nárůstem mezd 

roste zájem o produkty a služby a lidem se navyšuje životní úroveň. 
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Graf 4 Průměrné hrubé měsíční mzdy 

(Zdroj: zpracováno dle Český statistický úřad) 
 

2.2.3 Technologické faktory 

Technologie jdou neustále dopředu. Pro konkurenceschopnost je nesmírně důležitý 

pokrok technologií také ve společnosti. Společnost FITPOWER s.r.o. používá mnoho 

technologií, které jsou zásadní pro provoz internetového obchodu, prodejen, ale také pro 

celkový provoz společnosti. Jedná se o hardwarové zařízení, jako jsou EET pokladny, 

mobilní telefony nebo notebooky a stolní počítače, ale také o softwarové vybavení. 

K softwarovému vybavení zařazuji především účetní program „Altus Vario“, který 

umožnuje spravovat účetnictví, sklad, faktury atd. Dále se jedná o program Skype, který 

je společně s emailem využíván pro komunikaci s dodavateli a zaměstnanci. Je velmi 

důležité postupně obnovovat a aktualizovat hardwarové a softwarové vybavení, právě 

díky neustále rostoucímu technologickému pokroku.  

 

2.3 Analýza mikroprostředí 

V mikroprostředí můžeme nalézt faktory, které může společnost do určité míry ovlivnit 

sama. Mezi tyto faktory řadíme podnik, zákazníky, dodavatele, marketingové 

zprostředkovatele, veřejnost a konkurenci. 
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2.3.1 Podnik 

Společnost FITPOWER s.r.o. funguje na své relativně krátké působení velmi dobře. 

Hlavní předností společnosti je široký sortiment dodávaného zboží, které jí zajišťuje 

stabilní a silnou pozici na trhu v oblasti potravinových doplňků. Společnost disponuje 20 

zaměstnanci, kteří jsou pravidelně proškolováni, aby dokázali zákazníkům dobře poradit 

a navrhli jim to nejvhodnější řešení. 

 

2.3.2 Zákazníci 

Společnost FITPOWER s.r.o. se soustředí hlavně na koncového zákazníka, nedodává své 

zboží dalším společnostem, které soustředí se pouze na prodej potravinových doplňků. 

Společnost dodává své zboží také do fitness centra ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště. Pro společnost je zásadní dobrý vztah se zákazníkem. 

 

Na následujícím grafu můžeme vidět procentuální podíl zákazníků dle věku. Z tohoto 

grafu vyplívá, že největší skupinou kupujících jsou lidé ve věku 21–35 let. V tomto věku 

jsou lidé nejvíce sportovně aktivní.  

Druhou největší skupinou jsou zákazníci ve věku 15-20 let, což je zapříčiněno tím, že 

mladí lidé, kteří se snaží žít zdravým životním stylem a věnují se nejrůznějším sportovním 

aktivitám, chtějí dosahovat lepších i rychlejších výsledků, k čemuž jím určitě potravinové 

doplňky pomohou. Procentuální podíl zákazníků v tomto věku však nedosahuje tak 

vysokých hodnot, protože potravinové doplňky jsou pro ně vysoce nákladnou položkou. 

Zhruba 15 % zákazníků ve věku od 46 let a výše nakupují především kloubní výživy a 

vitamíny. Jedná se spíše o zákazníky, kteří nepotřebují dosahovat vysokých sportovních 

výkonů, ale chtějí udělat jen něco pro své zdraví. 
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Graf 5 Procentuální podíl zákazníků dle věku 

(Zdroj: databáze společnosti) 

 

Následující graf č. 6 zobrazuje poměr zákazníků, kteří se pravidelně věnují sportovním 

aktivitám vůči zákazníkům nesportovcům. Přibližně 84 % tvoří sportovně aktivní 

zákazníci a jen 16 % tvoří lidé, co nesportují. Jedná se zejména o zákazníky vyššího věku. 

 

 
Graf 6 Procentuální podíl sportovců a nesportovců 

(Zdroj: databáze společnosti) 
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V posledním grafu znázorňují procentuální podíl kupujících na internetovém obchodu a 

kupujících v kamenných prodejnách. Zde jednoznačně převládá počet zákazníků 

nakupujících na internetovém obchodu http://fitness4u.cz, a to v poměru 73 % ku 27 %. 

Je to dáno tím, že společnost vynakládá velké prostředky do online marketingu. Proto se 

také budu soustředit na návrh komunikačního mixu pouze pro kamenné prodejny, kde 

komunikační mix zaostává. 

 

 
Graf 7 Podíl zákazníků internetového obchodu a kamenných prodejen v % 

(Zdroj: databáze společnosti) 

 

2.3.3 Dodavatelé 

Společnost FITPOWER s.r.o. má 17 dodavatelů. Společnost odebírá zboží zejména přímo 

od výrobců zboží. Zboží odebírá z České republiky, ale také ze zahraničí, například 

z Maďarska, Rakouska a Holandska. Zboží je dodáváno přes přepravní společnosti přímo 

na hlavní sklad nacházející se v Uherském Hradišti. K největším dodavatelům zařadím 

Nutrend s.r.o., který dodává veškeré vyráběné produkty značky Nutrend.  
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2.3.4 Marketingoví zprostředkovatelé 

Společnost FITPOWER s.r.o. si najímá externí společnost PROGRAMIA s.r.o., která se 

zabývá tvorbou internetových obchodů a stránek. Tato společnost tedy spravuje 

internetové stránky společnosti FITPOWER s.r.o a jejich následnou propagaci. Dále je 

najímán externí pracovník určený pro správu facebookového profilu a instagramu.  

 

2.3.5 Veřejnost 

Veřejnost nahlíží na potravinové doplňky velmi různorodě. Jsou lidé, kteří vnímají 

doplňky jako nezdravé chemické výrobky. Počet takových lidí se ale neustále snižuje, 

vzhledem k lepší informovanosti. Jsou ale i lidé, kteří vnímají doplňky jako něco, co jim 

umožní dosahovat lepších i rychlejších výsledků, budou se cítit lépe a budou žít celkově 

zdravěji.  

 

2.3.6 Konkurence 

Konkurence bude podrobněji zpracována v následující kapitole „Porterova analýza pěti 

sil“. 

 

2.4 Porterova analýza pěti sil 

V této kapitole se budu věnovat Porterové analýze pěti sil, pomocí které zanalyzuji 

současnou situaci společnosti FITPOWER s.r.o. na trhu. 

 

2.4.1 Konkurenti v odvětví 

Na trhu v dnešní době působí mnoho společností, které se zabývají prodejem 

potravinových doplňků. Společnosti působí po celé české republice. Společnost 

FITPOWER s.r.o.se nachází přímo v centru Uherského Hradiště na Mariánském náměstí. 

Prodejny ve Zlíně, Uherském Brodě i Hodoníně, jsou umístěny také přímo v centru 

daného města. Do přímé konkurence spadají v našem případě všechny prodejny 

s potravinovými doplňky v daných městech a v celém Zlínském kraji. V Uherském 

Hradišti bych zmínil společnost Fitnessgym s.r.o., která se nachází asi 500 metrů od naší 

prodejny Fitness4u. Společnost Fitnessgym s.r.o. je na trhu jen dva roky, ale může být 
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určitou hrozbou, jelikož se nachází přímo u autobusového nádraží v Uherském Hradišti, 

kde se vyskytuje mnohem vyšší počet potenciálních zákazníků.  

 

Ve Zlíně bych zmínil prodejnu značky NUTREND, jež patří mezi nejprodávanější značky 

v České republice. Prodejna se nachází v obchodním centru Zlaté jablko, což je velmi 

strategické místo pro prodejnu, vzhledem k počtu lidí navštěvující toto obchodní centrum. 

Dále bych sem zařadil prodejnu Vitaland, která má zastoupení po celé České republice.  

V Uherském Brodě je jediná prodejna potravinových doplňků, a to prodejna společnosti 

FITPOWER s.r.o., což je pro naši společnost velmi výhodné. Město Hodonín spadá do 

Jihomoravského kraje, ale je v těsné blízkosti Zlínského kraje. V Hodoníně se nachází 

opět prodejna NUTREND. 

Společnost FITPOWER s.r.o. se řadí v oblasti internetového prodeje mezi přední české 

prodejce. V České republice je obrovské množství internetových obchodů, které nabízejí 

stejné produkty. Mezi hlavní konkurenty patří internetový e-shop http://aktin.cz, 

http://fitness007.cz, a dále také e-shop http://roonie.cz. Jedná se o největší internetové 

obchody na území České republiky zabývající se prodejem doplňků. Většina prodejen 

nabízí stejné nebo velmi podobné výrobky od mnoha výrobců, což je pro ně nevýhodou, 

protože zákazník ví, že si produkt může koupit na mnoha místech od kteréhokoliv 

prodejce potravinových doplňků. 

 

2.4.2 Potenciální noví konkurenti 

Riziko vstupu nových konkurentů na trh je velmi vysoké. Existuje sice mnoho již 

zavedených společností, ale jedná se o silné konkurenční prostředí. Internetový obchod 

společnosti FITPOWER s.r.o. má velmi silnou pozici na trhu a není zde riziko vstupu 

nových konkurentů tak vysoké, jako u kamenných prodejen. V dnešní době, kdy se 

navyšuje počet sportovně aktivních lidí, roste počet zájemců o tyto produkty. Dá se tedy 

očekávat nárůst nových prodejců a prodejen. 
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2.4.3 Hrozba vstupu substitutů 

Riziko substitučních výrobků je poměrně malé, protože společnost nabízí velmi širokou 

škálu zboží. Hrozbou je spíše to, že zákazníci budou nakupovat zboží u konkurence, než 

aby využili nějaký substituční produkt.  

 

2.4.4 Dodavatelé 

Společnost má 17 dodavatelů, jedná se o dodavatele české, ale také rakouské, holandské, 

či maďarské. Společnost má se svými dodavateli již silně vybudované vztahy. Společnost 

odebírá zboží přímo od výrobců daného zboží. Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně 

vysoká, jelikož určují společnosti minimální cenu, za kterou lze jejich zboží prodávat. Je 

zde možnost najít jiného dodavatele, nákupní cena by však nebyla tak výhodná.  

 

2.4.5 Odběratelé 

Společnost se soustředí na koncového zákazníka, tudíž hlavním odběratelem je koncový 

zákazník. Jejich vyjednávací síla je vysoká, protože se mohou rozhodnout, ve které 

prodejně požadované zboží nakoupí. Je velmi důležité udržovat dobrý vztah se svými 

zákazníky. Není zde příliš vysoké riziko toho, že společnost nebude mít k dispozici 

požadované zboží. Hlavní riziko vidím v cenové rivalitě mezi konkurenty, nebo v jiných 

výhodách poskytovaných zákazníkovi. Více informací výše. 

 

2.5 Analýza marketingového mixu společnosti 

Společnost FITPOWER s.r.o. je zanalyzována z hlediska 4P na produkt, cenu, distribuci 

a propagaci. 

 

2.5.1 Produkt 

Společnost se zabývá prodejem potravinových doplňků neboli suplementů mnoha typů a 

značek. Dále nabízí sportovní oblečení a nejrůznější fitness doplňky. Společnost se ale 

především soustředí na prodej potravinových doplňků, které tvoří 95 % všech prodaných 

produktů. Z potravinových doplňků bych zmínil aminokyseliny, kloubní výživy, 
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kreatiny, iontové nápoje, proteinové nápoje, sacharidové nápoje, spalovače tuků, 

vitamíny a minerály, ale také například sušené maso.  

V následujícím grafu můžeme vidět procentuální podíl všech prodaných suplementů za 

celou dobu fungování společnosti. Nejvíce žádaným produktem jsou proteinové nápoje, 

které dosahují hodnot 43 %. Je to způsobeno tím, že proteinové nápoje jsou základem pro 

každého, kdo chce budovat svalovou hmotu. Je to základ každé suplementace. Na druhém 

místě jsou spalovače tuků, které jsou oblíbené především mezi ženami. Velmi nízkých 

hodnot dosahují sacharidové nápoje, které nejsou moc oblíbené, jelikož se dají lehce 

nahradit přirozenou stravou. Aminokyseliny dosahují 14 % a označil bych je za oblíbený 

produkt. Aminokyseliny jsou potřebné pro ochranu svalových vláken a slouží jako 

prevence před zraněním. Jsou tedy oblíbené u většiny sportovců (http://fitness4u.cz, 

2018). 

 
Graf 8 Procentuální podíl prodaných suplementů dle typu 

(Zdroj: databáze společnosti) 

 

V následujícím grafu znázorňuji procentuální podíl nejprodávanějších suplementů dle 

výrobců. Na prvním místě se jednoznačně umístila česká značka Nutrend, což je 

způsobeno právě vyráběním suplementů v České republice. Značka Nutrend je velmi 

známá, jelikož sponzoruje mnoho významných sportovců v České republice. Na druhém 
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místě se nachází suplementy od značky Scitec, což je způsobeno velmi dobrým poměrem 

cena/kvalita. Suplementy Scitec patří mezi nejchutnější suplementy na trhu. Pěti procent 

dosahuje česká značka Czech virus, která je na trhu necelé 4 roky. Nabízí velmi kvalitní 

suplementy, ale patří také mezi nejdražší na trhu. 

 

Společnost FITPOWER s.r.o. nabízí celkem 10 758 variant všech produktů od celkových 

130 výrobců.  

 
Graf 9 Procentuální podíl prodaných suplementů dle výrobce 

(Zdroj: databáze společnosti) 

 

2.5.2 Cena 

Cena produktů je složena z nákupní ceny, odlišné marže pro každý produkt, a také z 15 

% DPH na potravinové doplňky nebo z 21 % DPH na ostatní produkty. Marže se 

stanovuje v rozmezí od 5-30 %. Někteří distributoři stanovují společnosti FITPOWER 

s.r.o. minimální prodejní ceny, za které musí produkty nabízet.  

Zákazníci mohou platit debetní kartou, hotově nebo převodem na účet. Při nákupu přes 

internetový obchod musí zákazníci zaplatit náklady na dopravu. Náklady na dopravu se 

liší pro každou přepravní společnost. U České pošty zákazník zaplatí za dopravu 59 Kč 

+ 30 Kč za dobírku, u PPL zaplatí 49 Kč + 30 Kč za dobírku, u DPD 69 Kč + 30 Kč za 
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dobírku. Zákazník může využít také službu Zásilkovna, za kterou zaplatí 49 Kč + 30 Kč 

za dobírku.  

V případě, že zákazník nakoupí nad 1500 Kč, dostane poštovné zdarma.  

 

2.5.3 Distribuce 

Jak jsem již zmiňoval, společnost se soustředí především na koncového zákazníka. 

Distribuce probíhá formou velkoobchod – maloobchod – koncový zákazník. Společnost 

nakupuje zboží od sedmnácti dodavatelů, kteří zasílají zboží přímo na sklad společnosti 

FITPOWER s.r.o. do Uherského Hradiště. Z hlavního skladu je zboží rozváženo řidiči do 

kamenných prodejen, kde už je zboží připraveno k prodeji. Prodej zboží se uskutečňuje 

tedy přes internetový obchod, nebo v kamenných prodejnách. Zákazníci si mohou zboží 

předem prohlédnout. Velkou výhodou je, že většina výrobců nabízí také vzorky neboli 

jednu dávku. Zákazník si tedy muže vyzkoušet například několik příchutí proteinového 

nápoje a poté si vybrat větší balení požadovaného produktu. Zboží, které je skladem, je 

doručeno do 3 pracovních dnů od zaplacení. Společnost využívá několik přepravců, aby 

si každý zákazník mohl vybrat podle svého.  

 

2.5.4 Propagace 

Propagaci se budu podrobněji věnovat v následující kapitole. 

 

2.6 Analýza komunikačního mixu společnosti 

Propagace společnosti FITPOWER s.r.o. je velmi důležitá k získání nových zákazníků. 

Je také velmi důležité komunikovat se svými zákazníky a informovat je o novinkách. 

Společnost vynakládá do propagace velké finanční prostředky. Většina prostředků je však 

určena pro online marketing a do propagace kamenných prodejen se příliš finančních 

prostředků nevkládá. Je to způsobeno tím, že společnost neví, jakým způsobem by měla 

kamenné prodejny propagovat. 



 48 

2.6.1 Reklama 

Společnost FITPOWER s.r.o. vlastní velmi silný internetový obchod. Je to způsobeno 

tím, že si najímá externí marketingovou společnost, která se stará o propagaci společnosti 

na internetu. V této oblasti online marketingu společnost využívá: 

• Facebook – společnost založila facebookovou stránku v roce 2010 pod názvem 

„Fitness4u.cz“, na které má již přes 29 000 sledujících. Facebook je pro 

společnost velmi důležitý, jelikož je to největší a nejsilnější sociální síť. Zákazník 

na facebookové stránce může najít nejrůznější informace, včetně otvírací doby, 

produktů atd. Zákazník může kdykoliv napsat zprávu přímo do společnosti, na 

kterou společnost odpovídá v pracovní dny obvykle do pár desítek minut. 

Facebook slouží společnosti také, jako zpětná vazba, lidé tam mohou zanechat 

svou recenzi s podrobným popisem. Společnost investuje do reklamy na 

Facebooku v průměru 15 000 Kč měsíčně.

 
Obrázek 6 Facebookový profil společnosti 

(Zdroj: http://facebook.com/fitness4u 
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• Instagram – v roce 2017 společnost založila také sociální síť Instagram, která se 

stává již populárnější než Facebook. Na instagramu disponuje společnost 2600 

sledujícími. Na Instagram jsou přidávány různé produkty, často s podrobným 

popisem.  

• Ostatní – dále je internetový obchod fitness4u.cz propagován ve vyhledávačích 

google.cz a seznam.cz, což v praxi znamená, že pokud zákazník napíše do 

vyhledávače klíčová slova jako „fitness Zlínský kraj, fitness doplňky atd.“, 

stránka fitness4u.cz bude nabídnuta hned na první stránce v předních pozicích. 

Společnost má také zaplacenou pozici na internetovém srovnávači heureka.cz, 

který je největším srovnávačem cen zboží v České republice. Dále jsou využívány 

služby Google AdWords, které se starají o propagaci společnosti nejrůznějšími 

reklamními bannery, na různých internetových stránkách.  

 

Jedinou prozatímní reklamou, která se týká přímo kamenných prodejen je banner 

umístěný nad kamennou prodejnou. Všechny prodejny jsou zařízeny ve stejném 

moderním stylu. Na výloze prodejen jsou nalepeny velké reklamní polepy, které 

upoutají pozornost. Společnost nemá žádné ostatní reklamní bannery rozmístěné 

po městech, ve kterých se nachází kamenné prodejny.  
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Obrázek 7 Kamenná prodejna v Uherském Hradišti 

(Zdroj: http://fitness4u.cz/kontakty) 

 

2.6.2 Podpora prodeje 

Hlavním nástrojem v oblasti podpory prodeje je poskytování slev. Zlevňují se především 

produkty, kterým končí expirační doba, nebo jsou nepříliš oblíbené například kvůli 

příchuti. Zlevňuje se také kvůli uvolnění skladových prostor a brzké dodávce nového 

zboží. Společnost dává vzorky produktů k objednávkám nad 1000 Kč zdarma. Při nákupu 

nad 1500 Kč přes internetový obchod je poskytnuta doprava zdarma. Zlevněné zboží je 

na internetových stránkách označeno textem „SLEVA“ nebo „VÝPRODEJ“. Můžeme 

sem také zařadit často prováděné soutěže, kdy společnost vylosuje 3lidi, kteří sdíleli 

Facebookovou stránku na svém profilu a následně jim zašle nějaký produkt zdarma.  

 

2.6.3 Public relations 

Společnost pořádá jednou ročně firemní akci pro své zaměstnance a jejich partnery. Tato 

akce upevňuje vztahy ve společnosti. 
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2.6.4 Přímý marketing 

Přímý marketing je využíván zasíláním reklamních e-mailů e-shopových zákazníků, kteří 

při své objednávce požádali o zasílání novinek a reklamních e-mailů. E-maily obsahují 

nejrůznější informace o aktuálních slevách, nových produktech, ale také o změnách 

otvírací doby atd. Zasílání e-mailů probíhá průměrně jednou týdně. Tato forma 

marketingu je účinná. Společnost vysledovala, že lidé nakupují dané produkty více, když 

jim jsou doporučeny e-mailem, jelikož by si sami nevšimli, že produkt je v určitém 

období zlevněn.  

 

2.6.5 Osobní prodej 

Osobní prodej je uskutečňován na kamenných prodejnách společnosti, kde je vždy 

připraven proškolený prodejce, který se snaží zákazníkům co nejlépe poradit podle svých 

zkušeností a zpětné vazbě jiných zákazníků. Všichni prodejci společnosti jsou zároveň 

aktivními sportovci a mají zkušenosti s produkty, které prodávají.  
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2.7 SWOT analýza 

Tabulka 3 SWOT analýza společnosti FITPOWER s.r.o. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky 

- Velmi silný e-shop 

- Široký sortiment produktů 

- Kvalitní produkty 

- Příznivé ceny 

- Vyškolený personál prodejen 

Slabé stránky 

- Nízká úroveň marketingové 

komunikace 

- Nedostatečná reklama kamenných 

prodejen 

- Vztahy s veřejností 

- Málo zákazníků kamenných prodejen 

Příležitosti 

- Zkrachování konkurence 

- Nové technologie výroby, umožňující 

zlevnění produktů 

- Vyšší zájem lidí o zdravý životní styl 

Hrozby 

- Růst cen ze stran dodavatelů 

- Vstup nových konkurentů na trh 

- Zhoršení ekonomické situace v Čr 

 

• Silné stránky – mezi nejsilnější stránky společnosti patří nepochybně internetový 

e-shop, na kterém se uskutečňuje převážná většina prodeje. Společnost investuje 

velké finanční prostředky do internetového obchodu a jeho propagace. Mezi další 

silné stránky patří také velmi široký sortiment produktů, kterým může konkurovat 

největším e-shopům v České republice. Vzhledem k tomu, že společnost zboží 

nakupuje přímo od výrobců a dodává ho přímo zákazníkům, může si dovolit 

prodávat zboží za velmi příznivé ceny. 

• Slabé stránky – mezi nejslabší stránky podniku řadím jednoznačně nedostatečný 

komunikační mix týkající se především kamenných prodejen umístěných 

v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Zlíně a Hodoníně. Nedostatky shledávám 

především ve špatné propagaci, ať už se jedná o malou reklamu, ale také v nulové 

vztahy s veřejností. Mnoho lidí žijících v městech a blízkém okolí, kde jsou 

umístěny prodejny, nemají ani tušení, že taková prodejna se v jejich okolí vůbec 

nachází.  
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• Příležitosti – příležitost shledávám především v tom, že se lidé začnou více 

věnovat zdravému životnímu stylu, spojeným se cvičením a zdraví prospěšnou 

stravou a budou se zajímat o toto téma více do hloubky. Příležitost také shledávám 

v nových technologiích, které mohou přijít na trh. Tyto technologie mohou 

umožnit vyrábět kvalitnější zboží nebo snížit náklady na výrobu. 

• Hrozby – internetový e-shop není příliš ohrožen kvůli silné pozici na trhu. 

Hrozbou však může být růst cen ze stran dodavatelů. Tato hrozba se týká ale 

mnoha e-shopů a prodejců potravinových doplňků, jelikož více z nich má stejného 

dodavatele. Hrozbou pro kamenné prodejny může být vstup nových konkurentů 

na trh, jelikož trh není v tomto směru ještě zcela nasycen. 

 

Shrnutí SWOT analýzy: 

Z provedené analýzy vyplívá, že společnost provozuje velmi silný internetový 

obchod, který je marketingově zvládnutý velmi dobře a neshledávám v něm žádné 

negativa. Naopak komunikační mix týkající se kamenných prodejen zcela jistě 

zaostává. V návrhové části se tedy budu věnovat návrhu na zlepšení 

komunikačního mixu pro kamenné prodejny, především pak pro hlavní prodejnu, 

která se nachází v Uherském Hradišti. Pokud se mé návrhy osvědčí, lze je 

aplikovat na ostatní prodejny v Uherském Brodě, Zlíně a Hodoníně. 

 

2.8 Shrnutí analytické části 

V analytické části byla představena společnost FITPOWER s.r.o. s obchodním názvem 

„Fitness4u.cz“, včetně charakteristiky, vizí do budoucna a stručné historii o společnosti. 

V další části jsem provedl analýzu mikroprostředí včetně Porterovy analýzy pěti sil. Dále 

jsem se zaměřil na analýzu makroprostředí a analýzu komunikačního mixu. V poslední 

fázi analytické části jsem provedl SWOT analýzu, kde jsem poukázal na silné a slabé 

stránky společnosti, dále na hrozby a příležitosti. SWOT analýza bude mým výstupem 

pro návrhovou část mé bakalářské práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce budu podrobně popisovat návrhy na zlepšení 

komunikačního mixu společnosti FITPOWER s.r.o., které povedou ke zvýšení povědomí 

o společnosti především ve Zlínském kraji, kde se nachází hlavní prodejna společnosti. 

Na základě předchozích analýz navrhuji ponechat stávající marketingové aktivity, které 

pouze doplním o mnou navrhované. Návrhy budu provádět přímo pro kamennou 

prodejnu v Uherském Hradišti, nikoliv pro e-shop, který je marketingově zvládnutý 

výborně a není potřebné cokoliv měnit. Pokud se mé návrhy osvědčí v Uherském 

Hradišti, společnost je může použít i pro další města, ve kterých jsou umístěny další 

prodejny. 

 

3.1 Propagace 

Zviditelnění je pro společnost velmi důležité, proto je kladen velký důraz na reklamu. 

 

3.1.1 Reklama na světelné tabuli  

Prvním návrhem na zviditelnění společnosti je umístění reklamy na světelnou tabuli na 

fotbalovém stadionu 1. FC Slovácko v Uherském Hradišti. Jedná se o světelnou tabuli, 

na které jsou zobrazeny informace o probíhajícím utkání, například aktuální čas utkání, 

skóre, jména střelců gólů atd. Je zde možnost vložit kdykoliv během utkání libovolnou 

reklamu nepřesahující 15 vteřin. Světelná tabule je situována nad tribunou hostů, tudíž je 

viditelná všemi domácími fanoušky. Během utkání je stadionu průměrně 5000 domácích 

fanoušků, tudíž je to ideální místo, kde se může zasáhnout reklamou tak velký počet lidí. 

Během utkání navrhuji zobrazit reklamu čtyřikrát, a to v 10., 35., 70. a 85. minutě. Délka 

reklamy by měla být 15 vteřin. Reklamu v poločase nenavrhuji, protože mnoho lidí 

odchází na občerstvení. Do reklamy doporučuji zakomponovat jméno společnosti, adresu 

a také například větu „Fitness4U.cz, největší výběr sportovní výživy v Uherském 

Hradišti.“ 
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Tabulka 4 Ceník reklamy na světelné tabuli 

(zdroj: hhtp://fcslovacko.cz, 2018) 

Počet reklam Cena 

2 5500 Kč/utkání 

4 7500 Kč/utkání 

6 9500 Kč/utkání 

 

K nákladům je potřeba připočíst také návrh designu reklamy, majitel společnosti je 

schopen zajistit návrh za 1500 Kč. Celkové náklady na pět fotbalových utkání jsou 39 000 

Kč (fcslovacko.cz, 2018). To jsou náklady na celý rok 2018.  

 

3.1.2 Poutače 

Poutače bych umístil na sloupy městského osvětlení v Uherském Hradišti. Poutače by 

byly umístěny strategicky na Tř. Maršála Malinovského, tedy na hlavním tahu mezi 

Kunovicemi, Uherským Hradištěm a Starým Městem. Průměrně tudy projede 23 413 

(sčítání dopravy, 2016) aut denně v obou směrech. Poutač by měl obsahovat logo 

společnosti, místo umístění prodejny, směrovou šipku a vzdálenost k prodejně.  
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Obrázek 8 Návrh poutače 

(zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Navrhuji rozmístit čtyři tyto poutače, dva ze strany od Kunovic a další dva ze strany od 

Starého Města. Na následující mapě je červenou barvou vyznačena Třída Maršála 

Malinovského, žlutou barvou návrh rozmístění poutačů a zelenou barvou je označena 

prodejna. 



 57 

 
Obrázek 9 Rozmístění poutačů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

 Cena výroby a návrhu v rozměrech 100 x 75 cm je 3200 Kč. Měsíční nájemné na jeden 

poutač je 400 Kč. Náklady celkem jsou tedy od července do prosince roku 2018 5600 Kč 

na jeden poutač, na 4 poutače budou náklady tedy 22 400 Kč (bel-uh.cz, 2018).  

 

3.1.3 Reklama formou letáků 

Letáky patří mezi levnější formy reklamy, ale dokážou oslovit dobře potencionální 

zákazníky. Letáky by byly roznášeny v okolí prodejny v Uherském Hradišti, ale také 

v centru města. Leták by zároveň sloužil jako 10 % sleva na libovolné zboží v prodejně. 

Sleva by byla uplatnitelná na celý jeden nákup. Leták musí na první pohled zaujmout, 

proto je design velmi důležitý a nechal bych ho vytvořit externím grafikem. Roznos by 

zajišťoval jeden brigádník, který by informoval veřejnost o aktuálně probíhající akci.  

Pro realizaci bych využil společnost Joker s.r.o., se kterou mám velmi dobré zkušenosti. 

Je zde možnost výběru papíru, grafického zpracování, a také typu tisku.  
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Tabulka 5 Ceník tisku letáků 

(Zdroj: http://joker-uh.cz, 2018) 

 

Počet výtisků A6 Cena 

100 ks 95 Kč 

1000 ks 920 Kč 

3000 ks 2700 Kč 

5000 ks 4450 Kč 

 

Cena grafického návrhu je 500 Kč (joker-uh.cz,2018). Zvolil bych variantu tisku 3000 

kusů letáků. Mzda brigádníka by byla 90 Kč/hodinu. Roznos by probíhal v červenci roku 

2018, a to třikrát týdně vždy od 11:00 do 18:00, což je doba, kdy se pohybuje v centru 

města nejvíce lidí. Náklady na mzdu brigádníka jsou za 13 dní v červenci 8190 Kč. 

Náklady na tisk a grafický návrh jsou 3200 Kč. Celkové náklady jsou tedy na reklamu 

formou letáků ve výší 11 390 Kč.  

 

3.1.4 Polep na automobil  

Společnost FITPOWER s.r.o. disponuje vozidlem Citroen Berlingo, které je používáno 

pro rozvoz zboží ze skladu na kamenné prodejny, ale také k převozu zboží na poštu. Na 

tento automobil bych umístil reklamu ve formě polepu. Tato reklama by byla zpracována 

včetně návrhu opět společností Bel s.r.o. sídlící v Uherském Hradišti. 
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Obrázek 10 Návrh polepu vozidla 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Cena výroby a instalace polepu včetně grafického návrhu je 40 000 Kč. Pokud by se 

společnost rozhodla automobil prodat, cena odstranění polepu je závislá na mnoha 

faktorech, ale pohybuje se průměrně okolo 4000 Kč (bel-uh.cz,2018). 

 

3.2 Public relations 

Vztahy s veřejností jsou pro společnost velmi důležité. Bohužel je příliš nevyužívá, tudíž 

zde uvedu několik návrhů. 

3.2.1 Sponzorství 

Společnost FITPOWER s.r.o. spolupracuje s úspěšným boxerským klubem ve Starém 

Městě. Boxeři se během roku účastní mnoha turnajů ve Zlínském kraji. Navrhuji tedy 

sponzorství klubu Fit-K.O. Staré Město. Společnost FITPOWER s.r.o. by poskytla 

potravinové doplňky v hodnotě 25 000 Kč na rok 2018 výměnou za reklamu na zádech 

boxerů během zápasu. Jednalo by se o nástřik obchodního názvu společnosti tedy 

„Fitness4U.cz“. Tato reklama je velmi účinná, jelikož se jedná o nevšední místo pro 

umístění reklamy. Další výhodou je, že boxeři jsou zcela jistě lidé, kteří potravinové 

doplňky sami používají a dá se předpokládat, že i diváci tohoto sportu jsou sami aktivními 
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sportovci. Je zde tedy příležitost oslovit více potenciálních zákazníků. Šablonu pro nástřik 

dokáže připravit i sám majitel, tudíž zde odpadají náklady na grafický návrh. K nákladům 

musíme připočíst také pět černých sprejů na tělo, jejichž cena je 100 Kč za kus. 

Celkové náklady tedy za pět sprejů a potravinové doplňky jsou 25 500 Kč. 

 

Dále navrhuji poskytnutí poukazů v hodnotě 400 Kč. Tyto poukazy by byly umístěny do 

tombol školních plesů v plesové sezóně roku 2018. Navrhuji za sponzorovat pět plesů 

vybraných majitelem společnosti. Do každé tomboly by byly vloženy tři poukazy. 

Vložení poukazů do tomboly má velkou výhodu oproti vložení potravinových doplňků, 

jelikož člověk, který si poukaz vylosuje bude muset přijít do prodejny a vybrat si zboží 

až tam. V prodejně se mu může zalíbit další zboží což je velká výhoda pro společnost. 

Náklady na pět plesů jsou tedy 6200 Kč. 

 

Celkové náklady na sponzorství by byly na rok 2018 ve výši 31 700 Kč. 

 

3.2.2 Charitativní seminář o posilování, stravě a potravinových doplňcích 

Seminář by probíhal ve fitness centru ve Starém Městě, kde jsou vhodné prostory a 

vybavení pro konání takového semináře. Jednalo by se o charitativní seminář pro 

začátečníky posilování a zdravého životního stylu. Seminář by trval tři hodiny. Obsahem 

semináře by bylo odborné předvedení základních cviků, dále by byly probrány základy 

správné a zdravé stravy, ale také vhodnosti použití potravinových doplňků. Seminář by 

byl veden jedním z trenérů fitness centra. Cenu za absolvování semináře navrhuji 300 Kč. 

Výdělek ze semináře bude darován dětskému domovu v Uherském Hradišti, protože si 

myslím, že dětem by mohly být nakoupeny různé sportovní pomůcky, které by sloužili 

k volnočasovým aktivitám. Je zde samozřejmě možnost zvolit i jiné místo, kde budou 

peníze potřebné a užitečné. Po konzultaci s majitelem fitness centra mohu říci, že nebude 

požadovat částku za pronájem fitness centra, jelikož by se jednalo o charitativní akci. 

Náklady na tento seminář jsou 750 Kč, které tvoří náklady na mzdu pro přednášejícího 

trenéra. Důležité je ovšem dostatečně dopředu informovat širokou veřejnost o konání 

tohoto semináře.  
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3.3 Podpora prodeje 

Zaměřím se podrobněji na krátkodobé nástroje podpory prodeje.  

 

3.4 Ochutnávky produktů 

Ve dnech 29.6.2018 – 8.7.2018 se koná každoroční akce v Uherském Hradišti zvaná 

„Beachové léto“. Během této akce probíhají sportovní aktivity po celém městě. Navrhuji 

umístit stánek na Masarykovo náměstí, na kterém se koná nejsledovanější volejbalového 

utkání, které je součástí turnaje „Beachového léta“. Ve stánku by byly podávány 

osvěžující ochutnávky iontových nápojů, které jsou pro zdraví velmi prospěšné v horkém 

počasí, jelikož dobře zavodňují organismus. Stánek by byl umístěn pouze tři minuty od 

kamenné prodejny v Uherském Hradišti. Zvolil jsem tuhle lokaci, protože Masarykovo 

náměstí je centrem dění události „Beachové léto“ a sousedí hned s Mariánským 

náměstím, kde se nachází kamenná prodejna. Pronájem prodejního prostoru 2x2 metry 

stojí v tomto termínu na Masarykovém náměstí 1500 Kč na den. Stánek bych zde umístil 

na poslední tři dny této události, kdy se blíží finálové utkání turnaje a akci navštěvuje 

nejvíce lidí. Náklady na pronájem budou tedy 3500 Kč (město-uh.cz, 2018). Náklady na 

ochutnávky odhaduji na 750 Kč/den. Celkové náklady na ochutnávky jsou tedy 4250 Kč. 

Prodejním stánkem již společnost disponuje.  

 

3.4.1 Vzorky 

Naše společnost poskytuje vzorky pouze při objednávkách přesahující 1000 Kč. Navrhuji 

darování vzorku při útratě vyšší již než 100 Kč při nákupu v kamenných prodejnách. 

Myslím si, že to zákazníka vždy velmi potěší, když k produktu dostane něco navíc a příště 

se rozhodne jít zase do stejného obchodu, než aby šel ke konkurenci, která vzorky vůbec 

nedává. Zde nevznikají žádné náklady, jelikož jsou vzorky dodávány zdarma 

dodavatelem a společnost jich má na skladě přebytek. U objednávek přes e-shop navrhuji 

hranici snížit na 300 Kč.  
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3.5 Ekonomické zhodnocení nákladů 

Předběžný odhad nákladů je následovný: 

Tabulka 6 Ekonomické zhodnocení návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Rok 2018 Náklady 

Propagace  

Reklama na světelné tabuli 39 000 Kč 

Poutače 22 400 Kč 

Reklama formou letáků 11 390 Kč 

Polep na auto 40 000 Kč 

Public relations   

Sponzorství 31 700 Kč 

Charitativní seminář 750 Kč 

Podpora prodeje  

Ochutnávky 4 250 Kč 

Vzorky 0 Kč 

Celkové náklady 149 490 Kč 

  

Pokud se společnost FITPOWER s.r.o. rozhodne k uskutečnění těchto návrhů, náklady 

pro zbytek roku 2018 budou ve výši 149 490 Kč. Náklady včetně již realizovaných splňují 

rozpočet společnosti na rok 2018 a jsou tedy realizovatelné.   

 

3.6 Časový plán 

Komunikační mix společnosti by měl být promyšlený na několik měsíců až let dopředu. 

V následující tabulce je znázorněn časový plán navrhovaných marketingových aktivit.  
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Tabulka 7 Časový plán navrhovaných marketingových aktivit 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Aktivita/Kalendářní 

měsíc 

Červenec 

2018 

Srpen 

2018 

Září 

2018 

Říjen 

2018 

Listopad 

2018 

Prosinec 

2018 

Reklama na světelné 

tabuli 

      

Poutače       

Reklama formou 

letáků 

      

Polep na auto       

Sponzorství boxerů        

Poukazy do tomboly       

Charitativní seminář       

Ochutnávky       

Vzorky       

 

Reklamu na světelné tabuli navrhuji realizovat na měsíce září, říjen a listopad v roce 

2018, a to celkem na pět fotbalových utkání. V těchto měsících bývá na stadionu nejvyšší 

návštěvnost, jelikož to není období hlavních prázdnin, kdy je mnoho lidí vycestovaných 

pryč. Reklamu formou letáků navrhuji realizovat pouze v červenci. Pokud by byla tato 

marketingová akce úspěšná, je možno ji kdykoliv opakovat. U této marketingové akce je 

velmi snadné sledovat úspěšnost, podle počtu lidí, kteří přijdou s letákem nakoupit do 

kamenné prodejny. Polep na auto navrhuji realizovat v červenci, ale tato reklama bude 

působit po celý rok, to je také důvod, proč jsou políčka v tabulce časového plánu 

zabarvena pro všechny měsíce. U sponzorství boxerského klubu platí to stejné, co pro 

polep automobilu, čím dříve, tím lépe.  
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3.7 Zhodnocení návrhů a přínosy 

U výše uvedených návrhů nemůžeme bohužel přesně sledovat návratnost vložených 

finančních prostředků, proto je velmi důležité každou jednotlivou aktivitu podrobně 

sledovat, a také zjišťovat zpětnou vazbu například pomocí facebookových anket. 

 

 Finanční přínosy můžeme sledovat na celkových tržbách z prodejen a porovnat je 

s minulým rokem. Návratnost můžeme efektivně sledovat u roznosu letáků, zde 

analyzujeme, kolik lidí přijde využít procentuální slevu uvedenou na letáku přímo do 

prodejny. Tak se dá poměrně přesně určit, zda byla tato marketingová akce úspěšná. 

Optimistická varianta je, že by přišlo nakoupit z celkových 3000 rozdaných letáků 2000 

zákazníků, pesimistická varianta je, že přijde jen 300 zákazníků a reálná varianta je, že 

přijde 1200 potencionálních zákazníků. Pokud by tuto akci do konce roku 2018 využilo 

minimálně 700 lidí, tuto marketingovou aktivitu bych zopakoval i v budoucnu.  

 

Přínosy však nemusí být pouze finanční, podstatné je také zviditelnění a zvýšení 

povědomí o společnosti, především ve Zlínském kraji. Jelikož se podnik zaměřuje 

doposud na internetový prodej a zákazníky z celé České republiky, výše zmíněné návrhy 

pomohou k získání nových zákazníků kamenných prodejen a také ke zvýšení povědomí 

o společnosti ve Zlínském kraji. Mezi nejvíce nákladové položky patří reklama na 

světelné tabuli na fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti. Troufám si říci, že tato 

reklama bude pro společnost nejužitečnější, kvůli velkému počtu lidí zasažených touto 

reklamou. Velmi přínosný je také charitativní seminář, který nám zajistí díky práci 

novinářů skvělé povědomí o společnosti.  Výnosy z toho semináře navíc pomohou dětem 

z dětského domova k lepšímu životu.  

 

Celkovou úspěšnost návrhů můžeme také určit z procentuálního podílu zákazníků 

nakupujících přes internetový e-shop nebo v kamenných prodejnách. Nyní je podíl 73 % 

nakupujících přes e-hop a 27 % zákazníků nakupujících v kamenných prodejnách. 

Návrhy můžeme označit za úspěšné, pokud celkový podíl zákazníků nakupujících 

v kamenných prodejnách vzroste na 35 %. Návrhy jsem volil také podle konkurence, tak, 

aby nepoužívala stejné marketingové aktivity v dané lokalitě.  
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3.8 Rizika 

S výše uvedenými návrhy jsou spojena i určitá rizika. Jedná se především o riziko u 

roznosu letáků, které by přivedly jen minimální množství zákazníků, stejně také riziko 

při pořádání charitativního semináře. Může zde nastat to, že na seminář přijde velmi 

málo lidí a nebude o tento seminář zájem. Obě tyto aktivity však i v případě malého 

zájmu zcela jistě zvýší povědomí o společnosti, a navíc nejsou příliš nákladné. 

Samozřejmě u všech marketingových návrhů existuje riziko finanční, kdy společnost 

přijde o velké množství vynaložených finančních prostředků, aniž by se jí to do konce 

roku vyplatilo. Myslím si však, že pokud by se to společnosti nevyplatilo do konce roku 

2018, tak v dlouhodobém horizontu se to společnosti určitě navrátí, jelikož bude 

zasáhnuto touto marketingovou aktivitou velké množství potencionálních zákazníků a 

společnost bude zviditelněna. Navíc lze s jistotou říct, že zájem o potravinové doplňky 

neustále roste.  Po konzultaci s majitelem jsme usoudili, že návrhy jsou reálné a bude se 

o nich dále jednat.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného stavu komunikačního mixu a 

na základě zjištěných nedostatků navržení změn vedoucích ke zlepšení komunikačního 

mixu a celkovému zvýšení povědomí o společnosti. Změny by měly vést také k získání 

nových zákazníků. Zaměřil jsem se na zlepšení komunikačního mixu především pro 

kamenné prodejny, protože marketing internetového prodeje a online marketing 

společnosti je tvořen externí marketingovou společností a je na vysoké úrovni. Doporučil 

jsem stávající marketingové aktivity ponechat a pouze je doplnit o mnou navrhované.  

 

V první části práce jsem popsal základní teoretické poznatky, ve druhé části jsem 

představil společnost FITPOWER s.r.o., provedl analýzu mikroprostředí, 

makroprostředí, dále Porterovu analýzu pěti sil a SWOT analýzu, ze které jsem shrnul 

silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. V návrzích jsem vycházel z výsledků 

SWOT analýzy.  

 

Vzhledem k interním informacím společnosti se ukázalo, že většina zákazníků nakupuje 

přes e-shop, a to i ti, kteří bydlí v blízkosti kamenných prodejen. To ukázalo na to, že 

mnoho lidí zná společnost pouze jako internetový e-shop a nejsou si vědomi toho, že 

společnost disponuje kamennými prodejnami. Proto jsem se v návrzích zaměřil právě na 

tuto oblast. Všechny mnou uvedené návrhy by byly pro společnost velmi přínosné a 

zvýšily by povědomí o společnosti, a také přilákaly nové zákazníky. Všechny návrhy cílí 

na koncového zákazníka, na kterého se společnost soustřeďuje. Majitel nebyl schopen 

říci, kolik finančních prostředků může společnost uvolnit na vylepšení komunikačního 

mixu společnosti pro rok 2018, ale s výslednou částkou mých návrhů byl spokojen, tudíž 

jsem splnil rozpočet a návrhy jsou realizovatelné. Věřím, že má bakalářská práce bude 

pro společnost přínosná a využije některé z mých návrhů. 
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