
 

 
 

Příloha č. 1: Leták kadeřnického salónu 

 
 
 

Nechte své vlasy hýčkat, 
přibližte se ke hvězdám! 

 

 

Studio Venuše 
 

KADEŘNICKÝ SALÓN 
 

                             
 
 

Moravské Budějovice * Náměstí Míru 32* G.S.M. 737 655 322* 
Tel.: 568 655 322 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

Příloha č. 2: Jednorázová poukázka na slevu a vizitka studia 
 

 
Jednorázová poukázka na slevu 

 

Studio VVVeeennnuuušššeee            ---111222%%%  

KADEŘNICKÝ SALÓN  
 

 
 

Moravské Budějovice * Náměstí Míru 32* 
G.S.M. 737 655 322* Tel.: 568 655 322 

 
JEDNORÁZOVÁ SLEVA  
NA VÁMI ZVOLENOU 

SLUŽBU (ÚKON) 
 

 
 

www.studiovenuse.cz 

 
 
 
 
 
 

Vizitka studia 
 

Studio VVVeeennnuuuššš eee 
KADEŘNICKÝ SALÓN  

         
 

Moravské Budějovice * Náměstí Míru 32* 
              G.S.M. 737 655 322* Tel.: 568 655 322 
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Příloha č. 3: Ceník inzerce ve zpravodaji Moravskobudějovického regionu 
 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 4: Ceník výlepu plakátů v Moravských Budějovicích 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 5: Ceník kadeřnických služeb 

 
CENÍK  

 
Stříhání na sucho - dámské 110,- 

Stříhání na sucho - dětské, pánské 90,- 

Stříhání na mokro 160,- - 210,- 

Mytí vlasů 40,- - 55,- 

Vodová  190,- 

Vodová s přefoukáním 250,- 

Vysušení difuzérem 85,- 

Vysušení vlasů 70,- 

Foukaná ondulace - krátké vlasy 170,- 

Foukaná ondulace - dlouhé vlasy 200,- - 270,- 

Barvení vlasů (vč. barvy) 300,- - 450,- 

Americké barvení (barva + melír) 480,- - 600,- 

Barvení přelivem 180,- - 220,- 

Nanesení vlastní barvy 100,- - 150,- 

Melír přes čepici 330,- - 390,- 

Melír do alobalu 390,- - 490,- 

Melír barevný (kombinace barev) 420,- - 580,- 

Trvalá - krátké vlasy 330,- 

Trvalá - dlouhé vlasy 400,- 

Trvalá gelová (6 - ti týdenní efekt) 380,- 

Pastelování vlasů 35,- 

Tužidlo 30,- 

Tužidlo barevné 65,- 

Gel, vosk 30,-  

Regenerace 50,- - 80,- 

Regenerace - zábal, maska 90,- - 145,- 

Lakování vlasů 30,- 

Drdoly, složité účesy 400,- - 650,- 

Stahování chemické barvy 200,- 

Žehlení vlasů 100,- 
 



 

 
 

Příloha č. 6: Marketingový průzkum – dotazník 

Dobrý den,  

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku.  

Týká se průzkumu o povědomí občanů o poskytování kadeřnických služeb v Moravských 

Budějovicích a o jejím využívání. Tento dotazník je anonymní. Výsledky výzkumu budou použity 

výhradně pro zpracování diplomové práce. Děkuji za Váš čas. 

Monika Stehlíková 

Odpovědi, s kterými se ztotožňujete, prosím zakroužkujte: 

 

1. Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena  

 

2. V jaké věkové hranici se pohybujete? 

a) 18 – 25 let 

b) 26 – 45 let 

c) 46 – 65 let 

d) více než 65 let 

 

3. Využili jste někdy služby kadeřnice v Moravských Budějovicích? 

a) ano 

b) ne  

 

4. Pokud ano, jak se kadeřnictví jmenovalo? 

a) Kadeřnictví EVA (Drahomíra Mafková) 

b) Kadeřnictví Jitka Hodečková 

c) Kadeřnictví Marie Coufalová 

d) Kadeřnictví JANA 

e) nepamatuji se, ale kadeřnictví se nacházelo v centru 

f) nepamatuji se, ale kadeřnictví nebylo v centru 

 

5. Jak jste byli spokojeni se službami kadeřnice? 

a) vynikající 

b) dobré 

c) ušlo to 

d) už nikdy více 



 

 
 

6. Jak často využíváte služeb kadeřnice? 

a) 1 x za měsíc 

b) 1 x za 3 měsíce 

c) 1 x za 6 měsíců 

d) nikdy 

 

7. Kolikrát za týden se nacházíte v centru Moravských Budějovic? 

a) každý den 

b) 3 x za týden 

c) 1 x za týden 

d) nikdy 

 

8. Přivítali byste v Moravských Budějovicích otevření nového kadeřnického salónu? 

a) určitě ano 

b) ano 

c) určitě ne 

d) ne 

 

9. Co byste uvítali od nového kadeřnického salónu? 

a) profesionálnější a kvalitnější služby spojené s příjemným prostředím salónu 

b) on-line objednávky 

c) slevové poukázky 

d) nákup profesionálních výrobků v kadeřnictví 

 

10. Pokud by se otevřel kadeřnický salón, byly již zavedeny slevové poukázky, přišli byste 

se přesvědčit o kvalitách kadeřnice? 

a) ano, určitě, potřebuji vyzkoušet něco nového 

b) ano, zvědavost by mě přilákala 

c) ano, slevy jsou pro mě lákadlem 

d) ne, momentálně nemám zájem 

e) ne, mám svoji stálou kadeřnici a nechci ji měnit 

 

 

 

      Děkuji za spolupráci a přeji Vám co nejpříjemněji prožitý den. 


