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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zameriava na vypracovanie návrhu marketingovej stratégie 

a odporúčaní pre spoločnosť Petit Press, a.s., ktorá vlastní zľavový agregátor 

Zľavy.sme.sk.. Prvá časť práce popisuje jednotlivé ciele práce. Druhá kapitola sa 

zameriava na teoretické východiská práce, ktoré sú potrebné pre lepšie pochopenie tejto 

problematiky. Tretia kapitola práce je zameraná na aplikáciu týchto poznatkov pri 

analýze marketingového mixu a prostredia, v ktorom agregátor pôsobí, zároveň 

popisuje aj marketingový výskum realizovaný medzi zákazníkmi agregátora. Na 

základe zistených údajov a skutočností sú v poslednej kapitole práce predstavené 

konkrétne návrhy na úpravu a zlepšení marketingovej stratégie agregátora SME. 

ABSTRACT 

This master‘s thesis is focused on drafting a marketing strategy proposal and 

recommendation for Petit Press, a.s., which owns a discount aggregator Zľavy.sme.sk. 

The first part of the thesis describes the individual aims of the work. The second chapter 

focuses on the theoretical background of the work that is needed to better understand 

this issue. The third chapter is focused on the application of this knowledge in the 

analysis of the marketing mix and the environment in which the aggregator operates, 

and also describes the marketing research realized among customers of the aggregator. 

Based on the data and facts, the last chapter of the thesis presents specific proposals for 

adjusting and improving the marketing strategy of aggregator SME. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
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ÚVOD 

Marketing je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Ovplyvňuje naše nákupné 

správanie a rozhodovanie, mení nás na zákazníkov. Dnes sa s ním stretávame takmer 

na každom kroku a spoločnosti bez neho fungujú len s veľkými ťažkosťami. Práve to je 

dôvod, prečo je táto diplomová práca zameraná na marketing spoločnosti Petit Press, 

a.s., konkrétne jeho časť, ktorým je agregátor zliav Zľavy.sme.sk. Zľavové agregátory 

začali vznikať so vznikom zľavových portálov a ako z názvu vyplýva, jedná sa 

o agregovanie zliav na jednom mieste na webe. Zľavové agregátory teda nie sú 

konkurenciou pre zľavové portály, ale sú ich partnerom. Pomáhajú im propagovať ich 

ponuky na webe a pre zákazníkov prinášajú jednoznačnú pridanú hodnotu v tom, že 

nemusia prehľadávať viacero portálov, ale všetky ponuky nájdu jednoducho pod jednou 

strechou.  

Diplomová práca sa teda sústreďuje nielen na analýzu súčasnej marketingovej stratégie 

agregátora SME, ale zároveň na základe marketingového výskumu a analýzy 

všeobecného a odborového okolia formuluje niekoľko odporúčaní pre budúce 

smerovanie agregátora. Hoci sa zľavové portály a agregátory stále tešia celkom veľkej 

obľube, v posledných rokoch pomaly, ale isto klesajú. Preto je hlavným cieľom tejto 

práce analyzovať možné príležitosti a súčasný stav agregátora na slovenskom trhu a na 

základe týchto zistení navrhnúť kroky pre rozvoj marketingovej stratégie, ktorá by 

oživila a opätovne podnietila záujem zákazníkov o zľavové ponuky. 
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY 

SPRACOVANIA 

1.1 Vymedzenie problému 

Diplomová práca sa zameriava na zľavový agregátor SME, ktorý pôsobí na Slovensku 

už od roku 2011. Hoci agregátor je známy ako najväčší na trhu a medzi zákazníkmi 

považovaný za jeden z najspoľahlivejších, aktuálny problém tkvie v tom, že 

v súčasnosti nemá stanovenú žiadnu konkrétnu marketingovú stratégiu. Hoci sa 

agregátor snaží o určité marketingové aktivity, neinvestuje do samotného marketingu 

žiadne peniaze, respektíve  nevyužíva žiadne platené reklamy, čo môže byť jedna 

z príčin, prečo má záujem zákazníkov o zľavové ponuky v súčasnosti klesajúcu 

tendenciu. Klesajúci charakter zliav sa prejavuje v nižšom počte návštev zákazníkov na 

webe, z ktorého zároveň plynú nižšie predaje a menšia propagácia zo strany zľavových 

portálov, ktoré s agregátorom spolupracujú. Absencia marketingovej stratégie však nie 

je neriešiteľný problém, preto je potrebné dôkladne zanalyzovať súčasný stav 

agregátora a konkurencie a navrhnúť vhodné marketingové prostriedky na zlepšenie 

propagácie agregátora, ktoré mu zabezpečia prísun nových zákazníkov a s tým spojené 

výnosy z predaja a propagácie jednotlivých ponúk.  

1.2 Cieľ práce a čiastkové ciele práce 

Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav marketingovej stratégie 

zľavového agregátora Zľavy.sme.sk a jeho pozíciu na trhu. Na základe týchto analýz 

bude hlavným výstupom návrh riešení a požiadaviek vedúcich k zlepšeniu 

marketingovej stratégie agregátora. 

Prvým čiastkovým cieľom diplomovej práce je dôkladne zanalyzovať súčasnú situáciu 

zľavového agregátora SME pomocou známych analýz ako je SLEPTE analýza, 

Porterova analýza piatich konkurenčných síl, analýza agregátora podľa marketingového 

mixu a SWOT analýza. 

Druhým čiastkovým cieľom práce je zamerať sa na faktory, ktoré ovplyvňujú 

zákazníkov zľavového agregátora SME pri nákupe pobytov na Slovensku a sformulovať 
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odporúčania pre budúce smerovanie agregátora s ohľadom na dané prostriedky plynúce 

zo zistení z realizovaného marketingového výskumu. 

Tretím čiastkovým cieľom je tvorba návrhov na zlepšenie marketingovej stratégie 

agregátora, zameranej najmä na návrh marketingovej komunikácie a tým zvýšenie 

konkurencieschopnosti podniku.  

1.3 Metódy a postupy spracovania 

Ako už bolo popísané vyššie, hlavná časť práce bude zameraná na analýzu agregátora 

ako takého, ale aj jeho konkurencie a celkového trhu. Z týchto analýz bude potom 

zostavený plán konkrétnych návrhov pre marketingovú stratégiu. Samotná práca bude 

štruktúrovaná do troch častí. Prvou časťou sú Teoretické východiská práce, kde bude 

skúmaná odborná literatúra, ktorá bude slúžiť ako základ pre vypracovanie 

nasledujúcich častí práce. Druhá časť sa bude zameriavať na analýzu súčasného stavu 

agregátora. To zahŕňa jednotlivé metódy pre určenie analýz vonkajších a vnútorných 

faktorov, akými sú SLEPTE analýza, Porterova analýza a analýza pomocou 4P. Všetky 

analýzy následne vyústia do SWOT analýzy. Súčasťou tejto kapitoly bude aj 

marketingový výskum prevedený pomocou štruktúrovaného dotazníka medzi 

zákazníkmi agregátora, ktorý sa zameriava na zistenie záujmu zákazníkov o newsletter 

a propagáciu pobytov na sociálnej sieti Facebook. Tretia časť, Vlastné návrhy riešenia, 

bude zameraná na jednotlivé návrhy pre marketing zľavového agregátora.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto kapitola diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami práce, ktoré sú 

potrebné na spracovanie analýzy súčasného stavu podniku a následného výskumu 

a návrhov riešenia pre management spoločnosti. V prvej časti sa zameriava na stratégiu 

podniku a strategickú analýzu, následne je rozobratý marketing a marketingový mix, 

spôsoby marketingového výskumu a vyhodnocovanie získaných výsledkov.  

2.1 Podstata stratégie a strategickej analýzy 

Každá spoločnosť si musí pre svoje fungovanie stanoviť nejakú stratégiu. Niečo, čo 

chce v rámci svojho pôsobenia dosiahnuť, určiť si kroky, akými bude svoj cieľ a víziu 

napĺňať, získať konkurenčnú výhodu na trhu. Avšak problém nastáva vtedy, keď 

spoločnosť nie je schopná stratégiu definovať, zvolí si nevhodné spôsoby 

implementácie, prípadne nedostatočne motivuje svojich zamestnancov, aby sa aktívne 

a vedome podieľali na napĺňaní stratégie. Je to situácia, s ktorou sa v súčasnosti potýka 

veľa spoločností. Ako píše Phillips vo svojom článku o tom, čo je to stratégia, vedúci 

výkonní zamestnanci zvyčajne raz ročne sformulovali veľké vyhlásenia, ktoré mali 

malý alebo žiadny vplyv na ľudí v organizácii poskytujúcich tovary a služby, pričom 

takýto spôsob strategického plánovania môže mať hrozivý dopad na spoločnosť. Ďalej 

tvrdí, že zvyčajne sa spoločnosti tak sústreďujú na to, aby veci robili správne, až si 

zabúdajú určiť, či v prvom rade vôbec robia správne veci. Často sa stáva, že ľudia v tej 

istej organizácii majú rozdielne pohľady na to, čo znamená poslanie, ciele či stratégia (L 

D Phillips, 2011).  

2.2 Stratégia 

Pohľadov na definíciu stratégie spoločnosti je veľa. Michael E. Porter definuje stratégiu 

ako vytvorenie jedinečnej a hodnotnej pozície na trhu zahŕňajúcej rozličnú skupinu 

aktivít, pričom strategický positioning má za úlohu vybrať práve také aktivity, ktoré sú 

odlišné od konkurencie (Porter, 1996). Ďalej Johnson a Scholes ju definujú ako 

„kombinaci směřování a dosahu působnosti organizace během dlouhé doby: tím je 

dosaženo zvýhodnění organizace prostřednictvím uspořádání zdrojů uvnitř měnícího se 

prostředí za účelem splnění potřeb trhu a očekávání investorů.“ (Johnson, 2000, s. 10) 
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Stratégia sa však dá definovať aj omnoho jednoduchšie, napríklad Phillips vo svojom 

článku spomína, že stratégia je o tom, čo robiť a prečo, nie ako alebo kedy (L D 

Phillips, 2011).  

2.3 Strategická analýza 

Súčasťou vytvorenia novej alebo úpravou existujúcej stratégie je v prvom rade 

strategická analýza. Zaoberá sa pochopením problému funkcie stratégie v organizácii. 

V podstate hovorí o tom, aké zmeny nastávajú v prostredí, v ktorom firma pôsobí a ako 

ju a jej aktivity tieto zmeny ovplyvnia. Preto je úlohou strategickej analýzy sformulovať 

kľúčové vplyvy na súčasný a budúci vývoj spoločnosti (Johnson, 2000, s. 17).  

Strategická analýza zahŕňa viacero oblastí, všeobecne ju možno rozdeliť na analýzu 

vonkajšieho (externého) a vnútorného (interného) prostredia, pričom vonkajšie 

prostredie sa rozlišuje na obecné a odborové okolie (Mallya, 2007, s. 40). Graficky je 

celkové prostredie ovplyvňujúce pôsobenie firmy na trhu zobrazené na Obr. 1. 

 

Obr. 1: Podnikateľské okolie spoločnosti  

(Zdroj: Mallya, 2007, s. 40) 

2.3.1 Analýza obecného okolia 

Pri analýze obecného okolia organizácie sú skúmané trendy zahraničného a národného 

(domáceho) prostredia, ktoré spoločne na firmy pôsobia. Je dôležité sa zamerať aj na 

medzinárodný rozmer, pretože udalosti v zahraničí môžu ovplyvňovať aj domáci trh. 
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Napriek tomu nie všetky spoločnosti si tento fakt uvedomujú a zameriavajú sa len 

na domáce prostredie. Toto prostredie je najvhodnejšie popísať pomocou SLEPTE 

analýzy (nazývaná aj PEST, SLEPT alebo PESTLE). Tento prístup identifikuje 

kľúčové trendy a vplyvy, zaujíma sa o to, aké vonkajšie vplyvy budú na rôzne 

organizácie pôsobiť a aké tam budú odlišnosti. Jedná sa o vonkajšie sily, ktoré 

ovplyvňujú spôsob, akým je vymedzený problém, akceptovateľnosť cieľov, 

životaschopnosť alternatívnych stratégií na dosiahnutie týchto cieľov, v skutočnosti 

vlastne každý aspekt strategického pohľadu (L D Phillips, 2011). Analýza SLEPTE 

zahŕňa široký súbor vplyvov okolia na organizáciu. Často však, i keď je možné 

predpovedať určitý trend, nie je jasné, aký bude jeho vplyv na danú organizáciu. 

V takomto prípade je prínosná už len samotná identifikácia vplyvov, ktorá podniku 

umožňuje, aby bol na určité potenciálne zmeny pripravený (Mallya, 2007, s. 41-42).  

Analýza SLEPTE vychádza zo začiatočných písmen jednotlivých vonkajších faktorov, 

ktoré spoločnosť ovplyvňujú. Jednotlivé faktory sú nasledovné: 

• Sociálne faktory -  medzi tieto faktory patria napríklad demografické údaje ako 

pohlavie, vek, príjem, rodinný stav či životný štýl alebo životná úroveň 

obyvateľstva; 

• Legislatívne faktory – existuje veľa zákonov, právnych noriem a vyhlášok, 

ktoré nielen vymedzujú priestor pre podnikanie, ale upravujú aj samotné 

podnikanie, preto môžu významne ovplyvniť rozhodovanie o budúcnosti 

podniku. Patrí sem napríklad občiansky zákonník, zdravotný a bezpečnostný 

zákon, daňové zákony, úprava GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

a podobne; 

• Ekonomické faktory - podnik je pri svojom rozhodovaní do určitej miery 

ovplyvnený vývojom makroekonomických trendov ako HDP, inflácia, úroková 

miera, nezamestnanosť a podobne. Miera ekonomického rastu ovplyvňuje 

úspešnosť podniku na trhu tým, že priamo vyvoláva rozsah príležitostí, ale 

súčasne aj hrozieb, pred ktoré sú podniky postavené; 

• Politické faktory – súvisia s legislatívnymi faktormi, môžu ovplyvňovať 

podnikateľskú pozíciu a prostredie v krajine, patrí sem napríklad stabilita vlády, 

stabilita politického prostredia danej krajiny, vzťah krajiny s ostatnými 
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krajinami, ekonomická politika vlády, pozícia vlády ohľadne marketingovej 

etiky a iné; 

• Technologické faktory - podnik sa pohybuje vždy v nejakom spoločenskom 

prostredí a nestojí izolovaný, preto zmeny v tejto oblasti môžu náhle a veľmi 

dramaticky ovplyvniť okolie, v ktorom sa podnik nachádza. Predvídavosť 

vývoja smeru technického rozvoja sa môže stač významným činiteľom 

úspešnosti podniku, preto treba brať do úvahy tempo technologického rozvoja, 

nezameriavať sa na nevhodné inovácie, aké substitúty by mohli nahradiť 

produkty firmy následkom inovácie, nové pracovné metódy a techniky alebo 

komunikačné či distribučné prostriedky, či bude technológia prínosná 

a podobne; 

• Environmentálne faktory – každé prostredie alebo krajina má v oblasti 

životného prostredia svoje odlišné priority, preto je potrebné analyzovať 

ekologické podmienky v danom prostredí, akými je napríklad ochrana životného 

prostredia, obnoviteľné zdroje energie, spracovanie odpadu a recyklácia a iné 

(Mallya, 2007, s. 42-48). 

2.3.2 Analýza odborového (konkurenčného) okolia 

Predpokladom úspešného rozvoja podnikovej stratégie je analýza podniku samotného. 

Veľký význam tu zaujíma postavenie podniku v skúmanom podnikateľskom prostredí. 

Aby zostavený strategický plán zahŕňal prostriedky chrániace podnik pred vplyvom 

týchto faktorov, musí tvorca strategického plánu dobre rozumieť tomu, ako tieto faktory 

pôsobia a ako môžu ovplyvniť podnik v jeho konkrétnej situácii (Mallya, 2007, s. 49). 

Podľa Portera je stupeň konkurencie v odbore závislý na tom, aká je vyjednávacia sila 

zákazníkov, vyjednávacia sila dodávateľov, hrozba substitútov, hrozba vstupu nových 

konkurentov a najmä existujúci konkurenti na trhu (Porter, 1980). Tento model, 

nazývaný aj Porterov model piatich konkurenčných síl, je graficky zobrazený na 

nasledujúcom Obr. 2. Táto analýza nadväzuje na obecnú analýzu prostredia, s tým, že 

sa bližšie zameriava na konkurentov, ktorí už na trhu pôsobia, na to, aké sú bariéry 

vstupu do odvetvia, ako firmu ovplyvňujú dodávatelia a zákazníci a či existujú nejaké 

substitúty, ktoré firmu dokážu priamo ohroziť. Je dôležité zdôrazniť, že aby bola 
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analýza piatich konkurenčných síl čo najhodnotnejšia, je treba ju prevádzať skúmaním 

vplyvov na súčasné alebo konkurenčné prostredie individuálnej strategickej obchodnej 

jednotky. Ak by bola analýza na obecnejšej úrovni, škála vplyvov prostredia bude 

veľmi široká a zníži hodnotu analýzy (Johnson, 2000, s. 101). 

 

Obr. 2: Porterov model piatich konkurenčných síl  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Mallya, 2007, s. 49) 

Hrozba vstupu nových konkurentov do odvetvia závisí od v súčasnej dobe 

prítomných bariér vstupu, spojených s reakciou súčasných konkurentov na trhu, ktorú 

nový konkurent môže očakávať. Ak sú bariéry vstupu vysoké a/alebo nováčik môže 

očakávať ostrú odpoveď na jeho vstup do odvetvia od existujúcich konkurentov, hrozba 

vstupu je nízka (Porter, 1980). V typických prípadoch sa jedná o bariéry vstupu ako 

úspory z rozsahu výroby, kapitálové požiadavky na vstup, ktoré závisia od použitej 

technológie, cenové zvýhodnenie nezávislé na veľkosti, čo súvisí s ťažkým vstupom 

na trh, ak je tam už zavedený prevádzkovateľ, ktorý trh dobre pozná, má dobré vzťahy 

s dodávateľmi a vie, ako sa preniesť cez tržné a prevádzkové problémy, ďalej napríklad 

legislatíva ako patenty, regulácia trhu a podobne. Bariéry vstupu sa líšia od typu 

priemyslu a produktu či trhu, čiže nie je možné generalizovať, ktoré sú dôležitejšie. 

Existujúci 
konkurenti
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nových 
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Vyjednávacia 
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Hrozba 
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Dôležité je však určiť, ktoré bariéry existujú (ak vôbec), do akej miery môžu znemožniť 

vstup do odvetvia a celkové postavenie organizácie v tejto sieti (Johnson, 2000, s. 101-

102). 

Hrozba substitútov môže byť rôzna, typickým príkladom je substitúcia produktu za 

produkt, ako napríklad e-mail namiesto faxu či poštových služieb. Kľúčové otázky, 

ktorými je potrebné sa zaoberať, sú, či substitút vytvára alebo nevytvára hrozbu 

zaostávania firemného produktu alebo služby, prípadne či poskytuje vyššie hodnotený 

prínos alebo hodnotu, ďalej jednoduchosť zámeny produktu pre odberateľa, obvykle 

určená jednorazovými nákladmi odberateľa pre uskutočnenie takejto zmeny a do akej 

miery môže byť riziko takejto zmeny redukované zvýšením nákladov za zmenu, 

napríklad prostredníctvom nových produktov alebo zvýhodnení vyhovujúcich potrebám 

zákazníka. Jednoducho povedané, substitút používa iné technológie na výrobu, nie je 

rovnaký ako ponúkaný produkt, ale pre zákazníka má rovnaký alebo podobný úžitok, 

ako má zákazník z produktu danej firmy, pretože rieši jeho potreby (Johnson, 2000, s. 

105).  

Vyjednávacia sila dodávateľov bude vysoká, ak náklady na zmenu dodávateľa budú 

vysoké, pretože napríklad výrobné procesy sú závislé na špeciálnom druhu dodávaného 

produktu , alebo pokiaľ je produkt veľmi špecifického druhu. Ďalej bude vysoká, ak je 

silná obchodná značka dodávateľa, čo vedie k vysokým nákladom na zmenu 

(predávajúci nemusí fungovať bez určitej značky), alebo ak existuje možnosť integrácie 

dodávateľov v prípade, že nebude dosiahnuté daných cien a teda ani marže. Dá sa teda 

povedať, že vyjednávacia sila dodávateľov bude vyššia vtedy, ak existuje na trhu len 

málo dodávateľov, ktorí s firmou  môžu spolupracovať, pretože neexistuje náhrada 

(Johnson, 2000, s. 104).    

Vyjednávacia sila odberateľov bude vysoká, ak existuje alternatívny zdroj dodávok, 

pretože požadovaný produkt dodáva väčšie množstvo dodávateľov, ak existuje 

koncentrácia odberateľov, zvlášť ak je vysoký objem nákupov, prípadne ak náklady na 

komponenty alebo na materiál majú vysoký podiel na celkových nákladoch, pretože 

odberatelia budú s veľkou pravdepodobnosťou „obzerať obchody,“ aby nakúpili čo 

najvýhodnejšie, a teda „tlačiť“ dodávateľa. Teda sila odberateľov je vysoká, ak majú 

kupujúci veľa alternatív, a nízka, ak má len málo možností (Johnson, 2000, s. 102-104). 
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Existujúci konkurenti sú hlavným determinantom konkurencieschopnosti na trhu. 

Jedná sa o typickú rivalitu na trhu, ktorá využíva taktiky ako cenová súťaž, reklamný 

súboj, predstavenie produktov či nadštandardný zákaznícky servis a záruka. Rivalita sa 

vyskytuje preto, že jeden alebo viacero konkurentov cíti nátlak alebo vidí príležitosť na 

zlepšenie pozície na trhu. Zvyčajne tieto súťaživé ťahy jedného z konkurentov majú 

vplyv na ostatných konkurentov v odvetví a tí môžu podnecovať odvetné opatrenia 

alebo úsilie zabrániť týmto krokom, z čoho teda vyplýva, že spoločnosti sú vzájomne 

závislé (Porter, 1980). Rivalita je najvyššia na trhoch, kde sú konkurenti približne 

rovnakej veľkosti, zato najstabilnejšie sú také trhy, na ktorých vládne jedna dominantná 

organizácia. Taktiež ju môže ovplyvniť miera rastu trhu, ak trh rastie, organizácia môže 

predpokladať dosiahnutie vlastného rastu prostredníctvom rastu na trhu, ak je trh už 

vyspelý, svoj rast dosiahne jedine ukrojením podielu ostatných konkurentov na trhu. 

Dôležitá je taktiež diferenciácia produktu, pretože ak sú produkty rovnaké, existuje len 

málo vecí, ktoré by zákazníkov mohli odradiť od prechodu ku konkurencii (Johnson, 

2000, s. 106). 

2.3.3 SWOT analýza 

Analýza SWOT môže byť veľmi užitočným spôsobom sumarizácie mnohých 

predošlých analýz a ich kombinovaním s kľúčovými výsledkami analýzy okolia. 

Cieľom tejto analýzy je teda identifikovať, do akej miery je súčasná stratégia 

spoločnosti a jej špecifické silné a slabé stránky relevantná a schopná vyrovnať sa so 

zmenami, ktoré nastávajú v obchodnom prostredí. Zároveň môže byť využitá 

k stanoveniu existujúcich možností ďalšieho využitia unikátnych zdrojov. SWOT je 

skratkou pre silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), príležitosti 

(opportunities) a hrozby (threats) (Johnson, 2000, s. 161).  

Táto metóda stavia do protikladu zmienené faktory (SW, OT), ktoré môžeme relatívne 

jednoducho porovnať a vyhodnotiť. Takto rozdelené faktory zastupujú práve interné 

(SW) a externé (OT) prostredie firmy, preto sa niekedy táto analýza nazýva aj  Interná-

Externá Analýza (SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats), 

1996). Okrem toho sa dá na túto analýzu pozrieť ešte iným spôsobom, a to konkrétne 

porovnať silné stránky s príležitosťami a slabé stránky s hrozbami. Prvá kombinácia 

(SO) dáva prehľad o zdrojoch firmy, ktoré sú potrebné k plánovaniu budúceho stavu. 
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Druhá kombinácia (WT) dáva prehľad o už existujúcich problémoch a aj tých budúcich. 

Znalosť problémových oblastí firmy a ich kritické zhodnotenie sú pre firmu kľúčovými 

informáciami, s ktorými dokáže pracovať, určiť si na ich základe možné riziká a tvorbu 

plánu nutných zásahov (Rais, 2007, s. 39-41). Grafické zobrazenie SWOT analýzy je 

pre lepšiu prehľadnosť znázornené na Obr. 3 nižšie.  

 

Obr. 3: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa SWOT analýza, 2008) 

Užitočným prístupom pri pohľade na samotné príležitosti je pozrieť sa na silné stránky 

firmy a samých seba sa opýtať, či firme otvárajú príležitosti, prípadne sa pozrieť na 

slabé stránky firmy a opäť sa opýtať, či by sme ich odstránením mohli získať nejakú 

príležitosť. Pri analyzovaní príležitostí a hrozieb je zas vhodné sa pozrieť na SLEPTE 

analýzu, aby firma neprehliadla vonkajšie faktory, ktoré ju môžu ovplyvniť (SWOT 

Analysis (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats), 1996).  

Keď firma zostaví jednotlivé analýzy a zistí, že existuje priestor na zlepšenie, prípadne 

nájde odchýlky od očakávaného stavu alebo jednoducho nemá na trhu také postavenie, 

aké by bolo žiaduce, môže sa začať sústreďovať na realizáciu konkrétnej zmeny vo 

firme. V tomto bode je dôležité sa zamerať na marketingovú stratégiu, pomocou ktorej 

dokáže zvýšiť povedomie o svojej značke, prilákať nových zákazníkov alebo posilniť 

svoju pozíciu medzi konkurenciou. Na zostavenie vhodnej marketingovej stratégie je 

žiaduce vychádzať z vykonaných analýz, kedy firma dokáže využiť svoje silné stránky, 
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cieliť na príležitosti, na ktoré poukázala strategická analýza, pripraviť sa na potenciálne 

hrozby a najmä byť si vedomá svojich slabých stránok, aby na nich mohla pracovať 

a premieňať ich na príležitosti na zlepšenie (Kotler, 2012, s. 80-82). Ďalšia kapitola 

diplomovej práce sa teda bude zaoberať práve marketingom a nastavením 

marketingovej stratégie spoločnosti za použitia vhodných marketingových nástrojov.  

2.4 Marketingové prostredie 

Kotler a Keller charakterizujú marketing ako umenie a vedu pri výbere cieľových trhov 

a získavaní, udržiavaní a rastu zákazníkov prostredníctvom vytvárania, poskytovania a 

komunikácie prvotriednej hodnoty zákazníka. Zároveň je to spoločenský proces, 

prostredníctvom ktorého jednotlivci a skupiny získavajú to, čo potrebujú a chcú 

prostredníctvom vytvárania, ponúkania a voľnej výmeny výrobkov a služieb s ostatnými 

(Kotler, 2012, s. 5). Americká marketingová asociácia tvrdí, že marketing je aktivita 

organizácie a súbor procesov pre vytváranie, komunikovanie, poskytovanie a zmenu 

ponuky, čo prináša hodnotu zákazníkom, partnerom a spoločnosti ako celku (Janouch, 

2014, s. 17).  

Základom tejto definície je poskytovanie hodnoty, iné tvrdia, že je potrebné sa sústrediť 

na uspokojovanie potrieb a prianí zákazníkov. Marketing má prinášať zákazníkom 

hodnotu, ale zároveň aj firme zisk  plynúci zo spokojnosti zákazníkov. Cieľom firmy 

tak musí byť poskytovanie kvalitných produktov alebo služieb za prijateľnú cenu, 

v správny čas, na správnom mieste a správnym spôsobom (Janouch, 2014, s. 17).  

Marketing však nie je len o predávaní. Peter Drucker tvrdí, že cieľom marketingu je 

poznať a pochopiť zákazníka tak dobre, že mu výrobok alebo služba vyhovuje a 

predáva sa sám. V ideálnom prípade by mal byť dôsledkom marketingu zákazník, ktorý 

je pripravený na nákup. Všetko, čo by bolo potom potrebné urobiť, je sprístupniť 

produkt alebo službu (Drucker, 1986, s. 49).  

Súbor úloh, ktoré sú potrebné na úspešné riadenie marketingu, zahŕňa vypracovanie 

marketingových stratégií a plánov, zachytenie marketingových poznatkov, prepojenie 

so zákazníkmi, budovanie silných značiek, formovanie trhových ponúk, poskytovanie a 

komunikovanie hodnoty a vytváranie dlhodobého rastu. Na začiatku je potrebné 

identifikovať potenciálne dlhodobé príležitosti vzhľadom na skúsenosti z trhu a 
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základné kompetencie. Bez ohľadu na to, aké smerovanie si firma zvolí, musí 

vypracovať konkrétne marketingové plány, ktoré špecifikujú marketingovú stratégiu 

a taktiku (Kotler, 2012, s. 26-28). Marketingová stratégia bude detailne rozobratá 

v nasledujúcej podkapitole.  

2.4.1 Marketingová stratégia  

„Ciele ukazujú, čo chce podnikateľská jednotka dosiahnuť. Stratégia je herný plán, ako 

sa tam dostať“ (Kotler, 2012, s. 50)1. 

Kľúčovými zložkami procesu marketingového riadenia sú nápadité, kreatívne stratégie 

a plány, ktoré môžu riadiť marketingové aktivity. Vytvorenie správnej marketingovej 

stratégie v priebehu času si vyžaduje kombináciu disciplíny a flexibility. Firmy musia 

dodržiavať stratégiu, ale aj ju neustále zlepšovať (Kotler, 2012, s. 33).  

Kotler tvrdí, že podniky majú jedinečnú stratégiu, pokiaľ si vymedzili jasný cieľový trh 

a potreby, vytvorili pre tento trh špecifickú a úspešnú hodnotovú ponuku a vytvorili 

jedinečnú sieť, pomocou ktorej dodávajú túto hodnotovú ponuku cieľovému trhu. 

Takéto firmy sú ťažko napodobiteľné vďaka jedinečnosti kombinácie ich 

podnikateľských postupov a činností. Ak má firma rovnakú stratégiu ako konkurencia, 

tak nemá žiadnu stratégiu. Zároveň ak má odlišnú stratégiu, ktorá je ale ľahko 

napodobiteľná, je takáto stratégia slabá. Jedno z najlepších pravidiel, ako postupovať pri 

vytváraní stratégie, je snažiť sa zistiť, čo sa páči cieľovým zákazníkom – a toho robiť 

viac, rovnako ako zistiť, čo sa im nepáči – a toho robiť menej. Znamená to tráviť čas na 

trhu a sledovať, na čom skutočne záleží (Kotler, 2003, s. 130-131). Základné typy 

marketingových stratégií sú pomenované podľa marketingového mixu a rozdeľujeme 

ich nasledovne: 

• produktová stratégia - zaoberá sa produktami, ich zachovaním alebo rozvojom, 

• cenová stratégia - týka sa stanovenia ceny jednotlivých produktov, 

• distribučná stratégia – zaoberá sa výberom distribučných kanálov, 

rozhodovania o druhu týchto kanálov a počte ich členov, 

                                                 
1 Vlastný preklad z originálu: „Goals indicate what a business unit wants to achieve; strategy is a game 

plan for getting there.“ 



 

22 

 

• komunikačná stratégia - rozhoduje o tom, ako bude zložený komunikačný 

mixu a zahŕňa tvorbu mediálneho mixu (Bartáková, 2007, s. 36). 

Vzhľadom na to, že diplomová práca sa zameriava na návrh komunikačnej 

marketingovej stratégie, v rámci teoretických východísk bude bližšie charakterizovaný 

len tento typ stratégie, a to konkrétne v kapitole Komunikačný mix a komunikačná 

stratégia. 

Všetky marketingové stratégie sú postavené na segmentácii, targetingu a positioningu 

(STP). Spoločnosť objavuje rôzne potreby a skupiny na trhu, zameriava sa na tie, ktoré 

dokáže uspokojiť, a potom umiestni svoje ponuky tak, aby cieľový trh rozpoznal 

výrazné ponuky a obrazy spoločnosti (Kotler, 2012, s. 275). 

2.4.2 Segmentácia, targeting a positioning 

Nie každý zákazník má rád to isté. Preto obchodníci začínajú rozdelením trhu na 

segmenty – tento proces sa nazýva segmentácia. Identifikujú a profilujú odlišné 

skupiny kupujúcich, ktorí môžu preferovať alebo vyžadovať rôzne zmesi produktov a 

služieb tým, že skúmajú demografické, psychologické a behaviorálne rozdiely medzi 

kupujúcimi. Tržný segment teda pozostáva zo zákazníkov, ktorí majú podobné potreby 

a želania. Existuje päť základných predpokladov, ktoré by segmenty mali spĺňať: 

• Merateľnosť – merať veľkosť, kúpnu silu a charakteristiky segmentov; 

• Významnosť – segmenty sú dostatočne veľké a ziskové, ideálne čo najviac 

homogénne; 

• Prístupnosť – segmenty je možné efektívne dosahovať a obslúžiť ich;  

• Odlišnosť – segmenty sú koncepčne rozlíšiteľné a reagujú odlišne na rôzne 

prvky a programy marketingového mixu; 

• Akcieschopnosť – segmenty by mali byť také, aby na ne bolo možné utvárať 

také marketingové programy, ktoré umožnia pritiahnutie a obsluhovanie 

jednotlivých segmentov trhu (Kotler, 2012, s. 10, 214, 232). 

Úlohou marketéra je identifikovať primerané množstvo a povahu tržných segmentov. 

Po ich identifikovaní sa firma rozhodne, ktoré segmenty predstavujú najväčšie 
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príležitosti - ktoré sú jej cieľovými trhmi. Na týchto zákazníkov potom musí zacieliť 

reklamu a marketingovú stratégiu – tento proces sa nazýva targeting. Pre každú z nich 

spoločnosť rozvíja ponuku na trhu, ktorá v mysliach cieľových zákazníkov umiestňuje 

tak, že prináša niektoré centrálne výhody – a to je positioning. Positioning je aktom 

navrhovania ponuky a image firmy, ktorý zaujíma osobitné miesto v myslení cieľového 

trhu. Cieľom je umiestniť značku do myslí zákazníkov tak, aby firma maximalizovala 

potenciálny zisk (Kotler, 2012, s. 10, 214, 276). 

2.5 Marketingový mix 

„Medzi základné marketingové pojmy patrí marketingový mix, bez ktorého by nebolo 

možné marketing v praxi efektívne aplikovať a bez ktorého by samotný marketingový 

manažment stratil svoj význam. Marketing sa totiž usiluje o to, aby podnik ponúkal 

produkt, ktorý zodpovedá požiadavkám a potrebám zákazníkov, kvôli čomu je 

nevyhnutné prispôsobovať nielen výrobky a služby, ale aj ich cenu, spôsob predaja, 

marketingovú komunikáciu, dizajn, balenie a ďalšie faktory. Optimálna „skladba" 

marketingových prvkov v podobe marketingového mixu umožňuje dosahovanie cieľov 

organizácie, pričom jeho jednotlivé prvky by nemali byť využívané izolovane, práve 

naopak - integrovane a koordinovane. Prostredníctvom marketingového mixu je 

vyjadrený aj vzťah organizácie voči jej zákazníkom, sprostredkovateľom, ale i ďalším 

určovateľom trhu (Bartáková, 2007, s. 20-21).“ 

Z uvedeného vyplýva, že marketingový mix  je súbor marketingových nástrojov, 

pomocou ktorých organizácia dosahuje svoje ciele. Marketingový mix či inak nazývaný 

aj 4P je charakterizovaný ako súbor nástrojov, pomocou ktorých môže marketing 

ovplyvňovať cieľový trh. Medzi tieto nástroje patrí výrobok (product), cena (price), 

distribúcia (place) a marketingová komunikácia (promotion) (Bartáková, 2007, s. 21).  

Produkt je chápaný nielen ako samotný výrobok alebo služba (tzv. jadro produktu), ale 

tiež všetky faktory, ktoré rozhodujú o tom, ako produkt uspokojí potreby a očakávania 

zákazníka, akými sú napríklad sortiment, kvalita, dizajn, obal, značka, záruky, služby 

a podobne (Bartáková, 2007, s. 21). Pri rozvoji správneho produktu alebo služby pre 

zákazníka je vhodné odpovedať si na otázky, ako napríklad čo očakáva zákazník od 

produktu alebo služby, ako a kde ho použije, aký je názov produktu a či je chytľavý 
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alebo jednoducho zapamätateľný, ako sa odlišuje od produktu či služby našej 

konkurencie, prípadne aké vlastnosti musí mať, aby uspokojoval potreby zákazníka 

alebo naopak, ktoré sú už zbytočné (Acutt, 2015). 

Cena je hodnota produktu vyjadrená v peniazoch. Okrem samotnej ceny, za ktorú sa 

produkt predáva, zahŕňa aj zľavy, termíny a podmienky platenia a iné (Bartáková, 2007, 

s. 21). Cena vždy tvaruje vnímanie produktu v očiach zákazníka. Nižšia cena môže 

u zákazníka evokovať nižšiu kvalitu produktu, pretože ju porovnáva s konkurenciou. 

Ani príliš vysoké ceny nie sú vhodným nástrojom, prevážia aj pridanú hodnotu 

produktu, pretože zákazníkom prídu ich peniaze cennejšie. Je teda vhodné preskúmať 

ceny konkurencie a na ich základe formovať vlastnú cenu (Acutt, 2015).  

Distribúciou (ako ekvivalent sa uvádza aj miesto) sa rozumie, kde a ako sa bude 

produkt predávať. Zahŕňa distribučné cesty, dostupnosť distribučnej siete, predajného 

sortimentu, zásobovania a dopravy (Bartáková, 2007, s. 21). Pri distribúcii je potrebné 

sa zamerať na základné otázky ako kde budú zákazníci hľadať náš produkt alebo službu, 

bude to nákupné centrum, kamenný obchod alebo skôr online? V čom môžeme byť 

lepší ako konkurencia, či je možné získať viac distribučných ciest a podobne (Acutt, 

2015).  

Marketingová komunikácia (alebo aj propagácia) je prostriedok dialógu medzi 

organizáciou a zákazníkmi, ale i medzi organizáciou a prostredím ako takým. 

Organizácia pomocou marketingových komunikačných nástrojov, akými je reklama, 

podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, priamy marketing a osobný predaj, informuje, 

presviedča, či ovplyvňuje svojich zákazníkov (existujúcich, ale aj potenciálnych). Inak 

povedané, prostredníctvom nich organizácia presadzuje svoje marketingové ciele na 

trhu (Bartáková, 2007, s. 21-22). Marketingová komunikácia je bližšie popísaná 

v kapitole 2.6 Komunikačný mix a komunikačná stratégia. 

Existuje veľké možností vnímania marketingového mixu. Od začiatku boli voči 

klasickej podobe marketingového mixu výhrady, firmy chceli napríklad pridať ďalšie P 

ako obal (packaging), pýtali sa, kde zabudli služby a podobne (Kotler, 2003, s. 69). Je 

však pravda, že vzhľadom na šírku, zložitosť a bohatosť marketingu už jednoznačne 

tieto 4P nestačia. Moderný marketing si prispôsobil 4P a uprednostňuje používanie 
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nástrojov, ktorými sú ľudia (people), procesy (processes), programy (programs) a 

výkonnosť (performance):  

Ľudia odzrkadľujú čiastočne interný marketing a skutočnosť, že zamestnanci majú 

rozhodujúci význam pre marketingový úspech. Marketing bude len taký dobrý ako 

ľudia vo vnútri organizácie. Odzrkadľuje tiež skutočnosť, že obchodníci musia vidieť 

spotrebiteľov ako ľudí, aby viac rozumeli ich životu, a nie len preto, že nakupujú a 

konzumujú výrobky a služby. Procesy odzrkadľujú všetku kreativitu, disciplínu a 

štruktúru, ktorú prináša marketingové riadenie. Obchodníci sa musia vyhnúť ad hoc 

plánovaniu a rozhodovaniu a zabezpečiť, aby moderné marketingové nápady a 

koncepcie zohrávali primeranú úlohu vo všetkom, čo robia. Ďalšia dôležitá sada 

procesov usmerňuje firmu v tvorivých nápadoch a prelomových produktoch, službách a 

marketingových aktivitách. Programy odrážajú všetky aktivity spoločnosti zamerané 

na spotrebiteľov. Zahŕňajú staré 4P, ako aj celý rad iných marketingových aktivít, ktoré 

sa nemusia hodiť do starého pohľadu na marketing. Výkonnosť sa snaží zachytiť 

rozsah možných výsledných opatrení, ktoré majú finančné a nefinančné dôsledky 

(ziskovosť rovnako ako značka a rovnosť zákazníkov) a dôsledky mimo samotnej 

spoločnosti (sociálna zodpovednosť, právna, etická a spoločenská zodpovednosť) 

(Kotler, 2012, s. 25-26). 

Okrem toho sa často marketingový mix interpretuje aj ako 7P, ktoré rozširuje základné 

prvky 4P o ďalšie tri, a to konkrétne o ľudí (people), procesy (process) a materiálové 

vybavenie (physical environment/evidence) (Bartáková, 2007, s. 23).  

Ľudia sú v koncepte 7P vlastne zamestnanci podniku. V tomto prípade sú dôležitými 

práve preto, že doručujú produkt alebo službu zákazníkom. Je nevyhnutné zamestnať 

správnych zamestnancov, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní a schopní poskytovať 

vynikajúci servis, či už spojený so zákazníckou podporou, komunikáciou so 

zákazníkmi, ale aj s procesom vytvárania produktu či služby ako takej. Úplne 

najideálnejším stavom v organizácii je, keď zamestnanci veria produktu/službe, pretože 

sú s ním sami spokojní a tým pádom dokážu byť pre firmu omnoho užitočnejší, sú 

efektívnejší, úprimnejší, prejavujú väčšie nadšenie a prispievajú myšlienkami, ktoré 

podnik rozvíjajú a zlepšujú. V podstate sú ľudia najlepšou internou konkurenčnou 

výhodou spoločnosti, ktorá dokáže ovplyvniť pozíciu podniku na trhu (Acutt, 2015).  



 

26 

 

Procesy a systémy ovplyvňujú vykonávanie služby. Je dôležité sa uistiť, že podnik má 

dobre prispôsobené procesy, ktoré minimalizujú náklady. V podstate ide o akýkoľvek 

proces v podniku, napríklad celkový predajný systém a spôsoby platenia, distribučné 

kanály či akékoľvek systematické procedúry a kroky, ktoré zaisťujú efektívne 

fungovanie podniku (Acutt, 2015). 

Materiálové vybavenie (alebo fyzické atribúty) sa vzťahuje na to, ako sú biznis a jeho 

produkty vnímané na trhu. Pri firmách poskytujúcich služby môže byť fyzickým 

atribútom to, že služba bola doručená. Konceptom môže byť práve branding, čiže 

značka, teda to, čo si zákazník dokáže predstaviť, keď sa povie názov podniku alebo 

produktu. Cieľom je dosiahnuť, aby si zákazník dokázal predstaviť náš podnik ako prvý 

okamžite, keď je požiadaný, aby označil všeobecne značku v obore (napríklad keď sa 

povie fast food, ako prvý príde na um McDonald’s). Tento prvok 7P je vlastne fyzický 

dôkaz o existencii biznisu a jeho ustálenej pozícii na trhu (Acutt, 2015).   

Súčasný marketingový mix je možné využiť aj ako internú analýzu spoločnosti, 

v prípade tejto diplomovej práce bude jeho  koncept využitý ako interná analýza 

agregátora.   

2.6 Komunikačný mix a komunikačná stratégia 

„Podstatou marketingovej komunikácie je nielen informovať, oboznamovať zákazníkov 

s výrobkami, ich úžitkovými vlastnosťami, oblasťou použitia a pod., ale aj vedieť 

počúvať zákazníkov, poznať ich potreby a požiadavky a vhodným spôsobom na ne 

reagovať“ (Bartáková, 2007, s. 186). 

Marketingová komunikácia (jedna z častí 4P) pozostáva z nástrojov, ktoré sa nazývajú 

aj komunikačný mix. Autori Rajčák a Rajčáková vo svojej knihe tvrdia, že „ide o 

aktivity, ktoré okrem informovaní o výrobku a presviedčaní o výhodnosti jeho nákupu 

môžu tiež smerovať k nadviazaniu kontaktu, vzťahov a spolupráce so spotrebiteľom a 

partnermi“ (Rajčák, 2012, s. 19). Podľa nich medzi nástroje komunikačného mixu patrí: 

• osobný predaj – priama forma obojstrannej komunikácie, umožňuje produkt 

nielen predať, ale tiež vytvárať pozitívne vzťahy s obchodným partnerom či 

zákazníkom, vhodný nástroj na získavanie rýchlej spätnej väzby,  
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• reklama – najznámejší a najčastejšie používaný nástroj marketingovej 

komunikácie, firmy ju využívajú na ovplyvnenie zákazníkov pri kúpe tovaru 

prostredníctvom médií (najčastejšie rozhlas, televízia, noviny, internet 

a podobne),  

• podpora predaja – úzko súvisí s reklamou, avšak predstavuje konkrétny motív 

nákupu, zvyšuje nákupné správanie spotrebiteľa, typickou podporou predaja sú 

zľavy, kupóny, rôzne ceny, súťaže a podobne,  

• priamy marketing – cieľom je zacieliť a vytvoriť priamy kontakt s cieľovou 

skupinou (zákazníkmi), je špecifický okamžitou spätnou reakciou, zaraďujeme 

sem napríklad telemarketing, online marketing, teleshopping a iné,  

• vzťahy s verejnosťou (public relations PR) – pôsobí na širšiu verejnosť, ako len na 

konkrétnu cieľovú skupinu, je možné ich chápať ako predprípravu k nákupu 

v budúcnosti (Rajčák, 2012, s. 19-27).  

Kotler okrem týchto piatich prvkov zaraďuje do komunikačného mixu ešte ďalšie tri 

prvky, a to konkrétne: 

• podujatia a zážitky – spoločnosťou sponzorované činnosti a programy určené na 

vytvorenie denných alebo so značkou súvisiacich interakcií so zákazníkmi, 

zahŕňajúce šport, umenie, zábavu a vytvárajú podujatia, rovnako ako aj menej 

formálne aktivity, 

• interaktívny marketing - online aktivity a programy určené na zapájanie 

zákazníkov a priamo alebo nepriamo zvyšujú povedomie o firme, zlepšujú jej 

obraz alebo zabezpečujú predaj produktov a služieb 

• marketing typu word-of-mouth - ústna, písomná alebo elektronická komunikácia 

medzi ľuďmi, ktorá sa vzťahuje predávanie skúseností s nákupom alebo 

použitím produktov či služieb (Kotler, 2012, s. 478). 

Marketingové komunikačné aktivity prispievajú k zvyšovaniu hodnoty značky 

a podnecujú predaj mnohými spôsobmi: vytváraním povedomia o značke, vytváraním 

image značky v mysliach spotrebiteľov, vyvolávaním pozitívnych názorov na značku 

alebo pocitov a posilňovaním lojality spotrebiteľov (Kotler, 2012, s. 478). 
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2.7 Online marketing 

Internetový marketing (alebo online marketing) je spôsob, akým je možné dosiahnuť 

požadované marketingové ciele prostredníctvom internetu a zahŕňa, podobne ako 

klasický marketing, celý rad aktivít spojených s ovplyvňovaním, presviedčaním 

a udržiavaním vzťahov so zákazníkmi. Vznikol s rozvojom nových technológií 

a komunikačných prostriedkov. Takýto typ marketingu je navyše kontinuálna činnosť, 

pretože jeho podmienky sa neustále menia (Janouch, 2014, s. 20). V tejto diplomovej 

práci je dôležité sa jeho definíciou a fungovaním zaoberať preto, že samotný zľavový 

agregátor pôsobí len online, preto je potrebné zamerať návrh marketingovej 

komunikačnej stratégie práve na internetový marketing.   

Ciele marketingovej komunikácie na internete musia byť v súlade s marketingovými 

a s firemnými cieľmi obecne. Ciele marketingovej komunikácie je nutné ďalej členiť na 

ciele kampaní alebo ešte detailnejšie na ciele jednotlivých spôsobov a foriem kampane 

(reklama, podpora predaja atď.). Na základe plnenia stanovených cieľov je potom 

možné posúdiť úspešnosť marketingovej komunikácie (Janouch, 2014, s. 71).  

Marketingová komunikácia na internete má však veľký záber a možnosti. Ako už bolo 

spomínané, cieľom marketingu nie je predať produkt, ale pripraviť zákazníka k nákupu. 

Preto pomocou marketingovej komunikácie nesmie byť vyvíjaný na zákazníka len tlak, 

ale zároveň musí byť reflektovaná aj vzťahová stránka komunikácie. Preto je dôležité 

definovať základné okruhy cieľov smerom k zákazníkovi, ktorými sú informovať, 

ovplyvňovať (vytvoriť preferencie), donútiť k akcii a udržovať vzťah. Zároveň 

však musí firma myslieť aj na ciele smerom od zákazníka, ktorými sú získavanie 

informácií od zákazníkov (požiadavky, preferencie, spokojnosť a pod.) a najmä 

získavanie informácií o samotnom zákazníkovi (Janouch, 2014, s. 71-72). 

Čo sa týka marketingovej komunikácie prostredníctvom internetu, typický 

komunikačný mix, ktorý bol spomenutý v predošlej podkapitole, sa na tento typ 

marketingu nehodí. Niektoré zložky komunikačného mixu sa ani nedajú na internete 

vykonávať (ako napríklad osobný predaj či podujatia a výstavy a podobne). Podľa 

Janoucha je možné rozdeliť spôsoby marketingovej komunikácie na internete do štyroch 

hlavných kategórií (pričom každá z nich môže mať  viacero foriem): 
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• Reklama – napr. plošná reklama, PPC reklama; 

• Podpora predaja – partnerské či vernostné programy; 

• Public relations – články, diskusie, novinky, informácie, dotazníky, viral 

marketing; 

• Priamy marketing – e-mailing, online chat, webové semináre a workshopy 

(Janouch, 2014, s. 74-75). 

Jednotlivé formy online marketingovej komunikácie budú bližšie rozobraté 

v nasledujúcich podkapitolách. 

2.7.1 Reklama na internete 

Reklama je, ako už bolo vyššie zmienené, všeobecne jeden z najčastejšie využívaných 

prostriedkov marketingovej komunikácie. Zároveň patrí k najpoužívanejším spôsobom 

marketingovej komunikácie na internete a inzerenti za ňu čím ďalej utrácajú vyššie 

a vyššie čiastky (Janouch, 2014, s. 77). Potvrdzujú to aj prieskumy marketingových 

agentúr, ktoré zobrazujú vývoj výdajov na online reklamu za posledné roky na 

Slovensku (na Obr. 4). Podľa nich bola najdominantnejšou formou reklamy displayová 

reklama, ktorá sa podieľala až 44 percentami na celku, nasledujúcou bola reklama typu 

Paid for search, ktorá tvorila 23 % a na treťom mieste sa umiestnila videoreklama 

so 17 %. Čo je ešte dôležité spomenúť, v posledných rokoch zaznamenala nárast aj 

mobilná reklama, ktorá mala v roku 2017 podiel 37 % z celkových výdavkov na online 

reklamu a stále rastie (Orgoňová, 2018).  
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Obr. 4: Vývoj výdavkov do online reklamy v rokoch 2012–2017  

(Zdroj: Orgoňová, 2018) 

Hoci v grafe nie je zobrazený rok 2018, podľa odhadu brandžovej asociácie 

internetových médií IAB dosiahla internetová reklama v tomto roku hodnotu viac ako 

128 miliónov eur, pričom najväčší nárast príjmov z tohto typu reklamy bol 

zaznamenaný v druhom polroku 2018 (Orgoňová, 2019).  

Na začiatok je vhodné si rozlíšiť typy a formy online reklamy. Ako už bolo spomenuté, 

v posledných rokoch je najviac využívaná display reklama. Jedná sa o typ plošnej 

reklamy, najčastejšie je zobrazená graficky pomocou obrázkov, prípadne videí, ale aj 

textovo. Pri tomto type reklamy je najdôležitejší targeting. Je žiaduce si na začiatku 

zvoliť, na čo budeme cieliť, či na záujmy zákazníkov, na témy obsahových sietí (čiže 

konkrétne sekcie na webových stránkach), prípadne na weby ako také. Toto sú 

samozrejme spôsoby, ako získavať nových zákazníkov. Ak však chceme získať z webov 

ešte viac, je vhodné využívať aj remarketing alebo retargeting, pomocou ktorých spätne 

oslovíme už v minulosti získaných či oslovených zákazníkov (Bilinská, 2019).    

Najčastejšie sa v rámci display reklamy stretávame s reklamnými bannermi. Delíme ich 

podľa typu na statické bannery (obrázok vo formáte JPEG a pod.), animované bannery 

(pohyblivý formát GIF) a interaktívne (flash animácie). Rozmery môžu byť rôzne 

a s pribúdajúcim množstvom stránok, kde je možné takúto reklamu umiestniť, pribúda 

aj množstvo rôznych nových formátov bannerov. Pri banneroch je však dôležité si 

uvedomiť, že je často spomínaný termín „bannerová slepota“ – užívatelia sa s takouto 

reklamou stretávajú tak často, že ju z veľkej časti prakticky nevidia., respektíve 



 

31 

 

nevnímajú, jednoducho ignorujú čokoľvek, čo vyzerá ako reklama (Janouch, 2014, s. 

78-84). Stanovenie ceny takejto reklamy je veľmi náročné, nakoľko ju ovplyvňuje 

veľké množstvo rôznych premenných. Medzi najdôležitejšie je potrebné spomenúť 

konkurenciu, ktorá inzeruje na dané kľúčové slovo. Ďalej je to skóre kvality, ktoré 

odhaduje kvalitu kľúčových slov, zobrazovaných reklám a vstupných stránok. 

Samozrejme platí pravidlo čím vyššie skóre kvality, tým väčšia pravdepodobnosť nižšej 

ceny za preklik a vyšším pozíciám na webe. Skóre kvality ovplyvňuje hneď niekoľko 

premenných, konkrétne je to napríklad očakávaná miera prekliknutia (CTR), relevancia 

reklamy a skúsenosti so vstupnou stránkou. V neposlednom rade je to aj firmou 

nastavená maximálna cena za preklik, teda laicky to znamená to, že kto je ochotný 

platiť viac, dostane sa vyššie. Rovnako sem môže vstupovať aj sezónnosť, čiže 

rozdielne ceny v období, kedy sa zvyšuje dopyt po produktoch (napríklad Vianoce). 

Výsledná reálna cena prekliku teda závisí od množstva faktorov, ktoré sa úplne nedajú 

vopred predvídať, preto je vhodné, aby s jej nastavením pomáhal špecialista v danom 

odvetví (Digitalman, 2016). 

V súčasnosti je vhodné ale spomenúť narastajúci podiel natívnej reklamy v online 

marketingu. Súvisí to práve s ignorovaním všetkého, čo sa podobá na klasickú reklamu. 

Natívna reklama je reklama, ktorá je obsahovo, formátovo či vizuálne podobná webu, 

na ktorom sa zobrazuje, v ideálnom prípade kombinuje tieto všetky tri body, aby bolo 

možné využiť jej výhody na maximum. Jednoducho povedané, ide o takú reklamu, 

ktorú bežný užívateľ vidí, ale neuvedomí si ihneď, že sa jedná o reklamu, pretože 

vyzerá rovnako, ako iné odkazy na stránkach (Líška, 2018). Príklad natívnej reklamy je 

zobrazený na Obr. 5 nižšie, kde je možné vidieť, že posledný odkaz v zozname je práve 

reklama, ale vizuálne aj formátovo vyzerá rovnako, ako predošlé odkazy na články. 

Užívateľ na ňu teda klikne s oveľa väčšou pravdepodobnosťou, ako v prípade klasickej 

reklamy, ktorú už takmer ani nevníma.  
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Obr. 5: Príklad natívnej reklamy  

(Zdroj: Líška, 2018) 

Ďalším nástrojom online reklamy je PPC reklama. Skratka PPC znamená pay-per-click 

(platba za klik) a ako z názvu vyplýva, jedná sa o platenú reklamu, ktorá sa zobrazuje 

len tým užívateľom, ktorí hľadajú určité informácie pomocou vyhľadávačov, prípadne 

si prezerajú nejaký obsah a ponúka sa im reklama, ktorá s týmto obsahom nejako súvisí. 

Ide o jednu z najúčinnejších foriem marketingovej komunikácie na internete, pričom jej 

účinnosť sa prejavuje v relatívne nízkej cene za preklik, ale vo veľmi presnom cielení 

na zákazníkov. Okrem toho, takýto typ reklamy sa zobrazuje vo vyhľadávačoch na 

prvých miestach, čím zabezpečuje najväčší prísun potenciálnych zákazníkov, keďže 

užívatelia zvyčajne klikajú na prvé odkazy, ktoré nájdu. Táto reklama je naviazaná na 

kľúčové slová (vo vyhľadávačoch podľa daných kľúčových slov zobrazuje okrem 

organického vyhľadávania aj príslušné reklamy – reklama vo vyhľadávacích sieťach), 

alebo užívateľovi, ktorý si prezerá web stránku s určitou tematikou, bude zobrazená 

reklama súvisiaca práve s danou tematikou (to sa nazýva reklama na obsahových 

sieťach alebo aj kontextová reklama). Najväčšou výhodou pre zadávateľa reklamy je 

však to, že samotné zobrazenie reklamy ho nič nestojí (ak neplatí aj za zobrazovanie). 
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Platí až vtedy, ak sa užívateľ preklikne na jeho web prostredníctvom sponzorovanej 

reklamy, prípadne niekedy môže platiť až za získaného zákazníka (čiže užívateľa, 

ktorého získal prostredníctvom tejto reklamy a on uňho nakúpil). Ďalšou z výhod PPC 

reklamy je aj to, že tieto kampane sa dajú neustále meniť a prispôsobovať podľa 

štatistík úspešnosti a ich vyhodnotenie je jednoduché. Na to, aby bola táto reklama 

skutočne účinná, je potrebné sa jej neustále venovať a prispôsobovať (Janouch, 2014, s. 

94-95). Tento druh reklamy je v diplomovej práci zahrnutý aj z dôvodu, že samotný 

zľavový agregátor s PPC reklamou už niekoľko rokov funguje, ibaže z opačného uhla 

pohľadu – zľavové portály si nastavia svoju kampaň na stránkach agregátora, ktorý 

následne podľa kombinácie viacerých faktorov zoraďuje jednotlivé ponuky na popredné 

miesta. Portály si teda platia za čo najvyššiu pozíciu zobrazovania svojich ponúk 

v rámci jednotlivých kategórií. Spôsob fungovania zľavového agregátora a spolupráce 

so zľavovými portálmi je bližšie popísaný v analytickej časti práce. 

2.7.2 Podpora predaja 

Podpora predaja je spôsob marketingovej komunikácie, ktorý má primäť zákazníka 

k nákupu. Takýchto foriem podpory predaja je veľa a sú rozmanité. V každom prípade 

je však ich zmyslom posilniť vzťah so zákazníkmi, ale najmä aby priviedli zákazníka 

k vykonaní transakcie a tým zvýšili predaje. Niektoré formy podpory predaja prinášajú 

zákazníkom okamžitý prospech (napríklad zľavy), iné majú dlhší účinok, ako napríklad 

vernostné programy či zbieranie bodov – vtedy si zákazník musí odmenu „zaslúžiť“ 

(Janouch, 2014, s. 135-136).   

Typickou formou podpory predaja sú zľavy. Vzhľadom na to, že sú základom business 

modelu zľavového agregátora, je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť. Najčastejšie 

sú ponúkané ako percento z pôvodnej ceny, je možné ich však vyjadriť aj v pevnej 

čiastke v eurách – podniky sa zvyčajne rozhodujú na základe toho, ktorá čiastka pôsobí 

ako vyššia zľava. Teda ak je zľava v eurách príliš malá, je vhodnejšie ju zobraziť 

v percentách a naopak, ak v eurách pôsobí dostatočne výrazne, prípadne je zaokrúhlená, 

môže na zákazníkov pôsobiť omnoho lepšie. Čo sa týka účinnosti zliav, názorov na 

tento problém je niekoľko. Stále existuje veľký počet zákazníkov, ktorí na slovo 

„zľava“ reagujú a zvyčajne ich sama o sebe privedie k nákupu, iní sú zdržanlivejší 

a poukazujú na rozdiely v kvalite (Janouch, 2014, s. 138-140).   
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So zľavami a zľavovými portálmi ako takými je často spájaný affiliate program. Jedná 

sa o partnerský program, ktorý poskytuje vopred dohodnutú službu za určitú províziu. 

Keď sa na affiliate program pozrieme z pohľadu firmy, ide v podstate o umiestňovanie 

produktov na vybrané stránky partnerov (tretích strán), ktorí vlastne firme poskytujú 

službu v propagovaní ich produktov, čo firme môže priniesť nových zákazníkov. Je 

však dôležité podotknúť, že sa jedná o formu podpory predaja len vo vzťahu firma – 

partner. Vo vzťahu firma – koncový zákazník sa jedná o reklamu. Takisto nie každý 

affiliate program má ako podmienku uskutočnený nákup, niekedy je možné vyplácať 

províziu aj za to, že partner na webové stránky firmy privedie nového zákazník, aj keď 

neuskutočnil transakciu (Janouch, 2014, s. 157). Pre zľavový agregátor je affiliate 

základným zdrojom príjmov, pretože spolupráca medzi ním a zľavovými portálmi 

(partneri agregátora) funguje práve prostredníctvom affiliate programu.  

Čo však zákazníka často dokáže osloviť, sú rôzne súťaže a ankety. Považuje ich za 

atraktívne, pretože mu môžu priniesť hodnotnú cenu, ktorú má šancu získať za 

jednoduchú aktivitu. Ankety sú výborným spôsobom získavania informácií 

o zákazníkoch, ich preferenciách a požiadavkách. Dôležité je poznamenať, že súťaže 

nemusia automaticky znamenať nárast nákladov, i keď sa hrá o nejakú cenu. Firma si 

môže ako podmienku súťaže nastaviť napríklad nákup určitého produktu a tým si 

zabezpečí potrebný kapitál na financovanie hlavnej ceny. V prípade ankiet a súťaží je 

možné vidieť prelínanie foriem online marketingovej komunikácie, môžu byť 

považované ako podpora predaja, tak aj ako forma public relations (Janouch, 2014, s. 

149). Tie sú bližšie špecifikované v nasledujúcej podkapitole.   

2.7.3 Public relations 

Public relations (ďalej len PR) alebo aj vzťahy s verejnosťou sa, ako z názvu vyplýva, 

zameriavajú na verejnosť. Tá predstavuje všetky subjekty, ktoré majú k firme a k jej 

aktivitám vzťah. To znamená, že nezastrešuje len zákazníkov, ale aj majiteľov, 

akcionárov, manažérov firiem, zamestnancov, novinárov a všetkých, ktorých sa činnosť 

podniku nejakým spôsobom dotýka, pretože firma by jednoducho mala udržovať dobré 

vzťahy so všetkými. Základom PR je publicita v médiách. Ako už bolo spomenuté, 

zameriava sa na budovanie povedomia o podniku a image značky. PR má oproti 

reklame či podpore predaja výhodu v získavaní viac informácií od zákazníkov, zisťujú 
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od nich názory na produkty, poskytované služby, preferencie a požiadavky zákazníkov, 

hodnotu, ktorú v produktoch zákazník vníma, ale tiež rôzne sociálne väzby ako 

príslušnosť ku komunite, preferencie priateľov s kolegov zákazníka a podobne. 

Základom pre PR sú v prvom rade webové stránky podniku, pretože tam bývajú 

presmerované odkazy z článkov, správ či diskusií. To má tiež pridanú hodnotu 

z hľadiska vyhľadávačov, pretože vďaka týmto aktivitám firma zvyšuje popularitu 

stránok a tým ich jednoduchšiu vyhľadateľnosť (Janouch, 2014, s. 167).  

K jednému z najúčinnejšiemu, čo je možné v rámci marketingu na internete urobiť, je 

informovať zákazníkov o novinkách a zaujímavostiach. Je to dobrá príležitosť, ako 

na seba upozorniť bez toho, aby to vyzeralo ako reklama. Najčastejšie sa nachádzajú na 

obecných spravodajských portáloch, portáloch s agregovanými správami či firemných 

webových stránkach, pričom ich účinok býva zvyšovaný sprievodnými článkami. 

Prostredníctvom nich firma zanecháva na internete stopu, ktorá sa prejavuje ako 

v lepších pozíciách vo vyhľadávačoch, tak vyšším záujmom potenciálnych zákazníkov 

– nielen že si zákazník uchová informáciu o produkte alebo firme, ale vďaka 

prepojeným odkazom sa dokáže kedykoľvek dostať na firemné webové stránky 

(Janouch, 2014, s. 168-170). Takéto prepojenie je z hľadiska zľavového agregátora 

zlavy.sme.sk veľmi výhodné, pretože spadá pod najčítanejší denník na Slovensku SME, 

to znamená, že je možné na agregátor jednoducho upozorniť (denník má svoju vlastnú 

doménu sme.sk, pod ktorou pôsobí aj agregátor, kde zverejňuje všetky články, správy 

a informácie). 

PR články sú teda tiež jeden z dôležitých nástrojov marketingovej komunikácie na 

internete. Sú vhodným nástrojom na priamu interakciu so zákazníkmi, pretože takmer 

pod každým článkom je možné rozprúdiť diskusiu, kde zákazníci môžu vyjadriť svoj 

názor. Článok dokáže na zákazníkov pôsobiť okamžite, pokiaľ čitateľ klikne na odkaz 

v článku a dostane sa tak na firemné stránky, prípadne iné stránky, ktoré tam boli 

úmyselne pripravené. Ich výhodou je taktiež to, že sú spätne dohľadateľné, nestrácajú 

vplyv ani po dlhšom čase. Články je možné znovu pripomenúť aj napríklad pomocou 

PPC reklamy. Obecne je cieľom článkov zvýšiť povedomie o firme a jej produktoch, 

ovplyvňovať a pôsobiť na zákazníkov. Najideálnejšie je umiestňovať takéto články 

s odkazmi na vlastný web na weboch tretích strán, vtedy sú aj zákazníkmi vnímané 

dôveryhodnejšie, ako keď sa firma ospevuje vo vlastných člnkoch sama. Samozrejme 
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články na vlastných weboch sú taktiež vhodné, keďže zvyšujú atraktivitu webu 

a zaisťujú lepšiu pozíciu vo vyhľadávačoch, avšak je potrebné si dať pozor na to, aby 

takýto článok nepôsobil príliš chválenkársky, pretože to môže zákazníka v konečnom 

dôsledku odradiť (Janouch, 2014, s. 171-173).  

Sociálne médiá využívajú ľudia predovšetkým pre komunikáciu medzi sebou. Napriek 

tomu sa dajú veľmi efektívne využiť aj na marketingové účely. Cieľom marketingovej 

komunikácie pomocou sociálnych médií nemusí byť bezprostredne predaj, ale hlavne 

povedomie o firme, ktoré neskôr môže v predaj vyústiť. Zo skúseností mnohých firiem 

vyplýva, že marketingová komunikácia na sociálnych médiách naozaj funguje, avšak je 

to dlhodobý proces (Janouch, 2014, s. 187-188).  

Dôvodov, prečo využívať sociálne siete a médiá na marketingové účely je hneď 

niekoľko. Stručne sú zhrnuté v nasledujúcich odstavcoch.  

a) Image 

Aktívne pôsobenie firmy na sociálnych sieťach je výborným prostriedkom, ako sa 

priblížiť zákazníkom a priamo s nimi komunikovať. Pozitívne vzťahy s používateľmi 

sociálnych sietí zlepšujú image firmy, pretože priama komunikácia vyvolá v užívateľovi 

pocit, že svojou účasťou v skupine získava pridanú hodnotu v podobe čerstvých 

informácií a prístupu k novinkám (Frey, 2011, s. 55). 

b) Viral marketing 

Sociálne siete sú ideálnym miestom pre šírenie reklamných oznámení formou viral 

marketingu. Jedná sa o jeden z najlacnejších spôsobov reklamy, a to nenásilnou formou, 

prostredníctvom vtipných obrázkov alebo zábavných videí, ktoré používatelia 

sociálnych sietí dobrovoľne zdieľajú a rozširujú medzi sebou (Frey, 2011, s. 55). 

c) Public relations  

Prostredníctvom sociálnych sietí je možné uverejňovať aj PR články. Predpokladom je, 

že firma už má určitý okruh priaznivcov a čitateľov, ktorí sledujú jej profil. PR články 

by mali byť predovšetkým zaujímavé a mali by sa týkať nejakej aktuálne udalosti. Ak sa 

to firme podarí dosiahnuť, tak bude apelovať na city a hodnoty užívateľov a tým si získa 

ich podporu (Frey, 2011, s. 55). 
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d) Budovanie značky 

Kopa užívateľov trávi na sociálnych sieťach veľa voľného času. Ak budú po dlhšiu 

dobu vedome a podvedome vnímať existenciu firmy v podobe loga alebo sloganu, 

spomenú si na ňu, keď sa stretnú s jej produktmi v obchodoch alebo budú prechádzať 

okolo predajne. Pokiaľ bude reklama dostatočne zaujímavá a lákavá, zákazník si firmu 

časom sám nájde (Frey, 2011, s. 56). 

e) Loyalty marketing 

Loyalty marketing alebo podpora vernosti značke je beh na dlhú trať. Nie je jednoduché 

a väčšinou ani lacné vytvoriť funkčný a originálny férový program, ktorý prinúti 

zákazníkov k tomu, aby sa vrátili alebo ešte lepšie - aby nakupovali daný sortiment len 

v jednej firme. Sociálne siete však môžu pomôcť budovať a poskytovať klientom 

lojalitu bez toho, aby museli čokoľvek robiť. Stačí len v správny čas správnym 

spôsobom uverejniť novinky alebo zaujímavú akciu. V prípade, že už má firma 

vytvorený okruh svojich fanúšikov, vzbudí tým aspoň ich záujem a donúti ich 

opakovane navštevovať firemné webové stránky. Ďalším spôsobom, ako podporiť 

vernosť značky, sú diskusia a on-line riešenie problémov so zákazníkmi. U zákazníkov 

vzniká pocit spolunáležitosti a dôležitosti. Svoje pocity a dobré skúsenosti budú 

posúvať svojim známym a priateľom a vždy sa radi vrátia, pretože si budú istí, že firma 

bude ochotná pomôcť a poradiť im v prípade potreby (Frey, 2011, s. 56). 

f) Social data mining 

Pre úspešných obchodníkov sú informácie o zákazníkoch strategicky dôležité. Sociálne 

siete sú ideálnym zdrojom základných informácií a názorov zákazníkov. Ak firma 

vytvorí určitý okruh fanúšikov, ktorý má výpovednú hodnotu, môže pomocou 

štatistických metód získať dôležité údaje o spotrebiteľskom segmente daného produktu 

a na základe toho prispôsobiť marketingové kampane. Zistenie potrieb a požiadaviek 

zákazníkov môže byť tiež vhodnou inšpiráciou pri vývoji nových produktov alebo 

zlepšovaní produktov už existujúcich. Pokiaľ si nie je firma istá svojimi znalosťami 

alebo skúsenosťami, môže využiť možnosť rôznych školení v oblasti marketingu na 

sociálnych sieťach. Takéto školenia učia napríklad ako efektívne informovať o svojich 

produktoch, vytvárať materiály a texty pre sociálne siete, zvyšovať čitateľský zásah, 

vyhodnotiť úspešnosť kampaní, ako realizovať PPC kampane, ale aj to, akých chýb sa 
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vyvarovať a akú stratégiu zvoliť pri realizácii kampaní na sociálnych sieťach (Frey, 

2011, s. 56-57) 

Otázkou teda je, ako robiť marketing na sociálnych médiách tak, aby bol úspešný? 

Obecne platí, že z pohľadu firmy sú atribúty úspechu predovšetkým vášeň, emócie, 

nadhľad a sebakritika. Je teda dôležité budovať vzťah so zákazníkmi, ktorý neskôr môže 

vyústiť v predaj (Janouch, 2014, s. 190-192).  

2.7.4 Priamy marketing 

Priamy marketing sú všetky činnosti, pri ktorých prebieha komunikácia priamo medzi 

dvoma subjektami. V priamom marketingu je zákazník často oslovovaný adresne, 

pričom pri tomto type marketingovej komunikácie je dôležitá veľmi dobrá segmentácia 

zákazníkov, čo prispieva k účinnosti komunikácie práve vďaka možnosti sformulovať 

špeciálne ponuky priamo pre daný segment. Práve preto je najčastejšie využívanou 

metódou priameho marketingu e-mailing (e-mail marketing). Je veľmi účinný, zároveň 

ale vyžaduje obrovské úsilie na prípravu obsahu jednotlivých e-mailov. Medzi jeho 

najväčšie výhody patrí jednoduchá personalizácia, diferencovaný prístup, nízke náklady 

či jednoduché vyhodnocovanie úspešnosti. Samozrejme sú s ním spojené aj nevýhody, 

a to napríklad možnosť nedoručenia e-mailu (spadne do spamu), ak je zasielaný príliš 

často, zákazníka to môže obťažovať, technické problémy spojené s nezobrazovaním 

častí e-mailu. Na to, aby bol e-mailing kvalitný, je potrebné mať k dispozícii podrobné 

informácie o zákazníkoch, ideálne meno, adresa, telefón, e-mail, kraj, informácie 

o predošlých nákupoch a kampaniach, ktoré ho oslovili, akým spôsobom a s akým 

úspechom a podobne (Janouch, 2014, s. 204-205). Takéto dáta však môže byť 

problematické získať, zároveň pre účely zľavového agregátora sú najdôležitejšie najmä 

meno, e-mail a informácie týkajúce sa  uskutočnených nákupov. Čo je však v súčasnosti 

nutné v súvislosti so získavaním osobných údajov potrebné spomenúť, je právna úprava 

GDPR. Tá však bude bližšie rozobratá v analytickej časti diplomovej práce. 

Ciele e-mailingu vychádzajú z obecných cieľov marketingovej komunikácie. Niektoré 

maily sú zasielané jednoznačne s cieľom dosiahnuť okamžitý predaj, iné slúžia 

na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Na Obr. 6 sú zobrazené hierarchicky 

usporiadané základné ciele e-mailingu. Prvým dôležitým predpokladom po odoslaní 
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e-mailu je jeho doručenie, čo samo o sebe môže byť pre firmu prínosom, pretože to 

znamená, že existuje konkrétny zákazník a neodmieta doručenie e-mailu. Ďalej je 

potrebné pokúšať sa o vysokú čítanosť. Tá sa zisťuje ako situácia, kedy príjemca 

otvoril e-mail, k čomu sa používa meranie pomocou neviditeľného obrázku 

(vyhodnocovaniu účinnosti jednotlivých typov online marketingu sa podrobnejšie  

venuje podkapitola 2.7.5 Meranie online marketingu). Ak e-mail obsahuje link (odkaz), 

konečným cieľom je konverzia, to znamená preklik, ktorý je nasledovaný akciou 

užívateľa (ktorá je podnikom vopred definovaná ako žiaduca, môže to byť napríklad 

uskutočnenie objednávky a podobne) (Janouch, 2014, s. 208-209).  

 

Obr. 6: Ciele e-mailingu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Janouch, 2014, s. 209) 

K firmami najčastejšie využívaným typom e-mailingu patrí newsletter. Jedná sa 

pravidelne zasielaný e-mail s informáciami, ktoré chce podnik pred zákazníkom 

vyzdvihnúť. Pôsobenie newsletterov by malo byť pozvoľné a nemal by na zákazníkov 

tlačiť. Dôležité je zaujať ich obsahom a priniesť úspech, či už vo forme väčšieho počtu 

predplatiteľov alebo zvýšenie počtu nákupov. Témy, ktoré môžu užívateľov zaujať, sú 

napríklad tipy a návody, ako na to, riešenie problémov, rebríčky, prieskumy, štatistiky, 

prehľady odkazov na ďalšie weby, spätná väzba a skúsenosti iných užívateľov 

a podobne (Janouch, 2014, s. 212-213).   
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2.7.5 Meranie online marketingu 

Komunikácia so zákazníkmi je proces, ktorý sa musí monitorovať, analyzovať 

a zlepšovať. Meranie účinnosti marketingovej komunikácie na internete má mnoho 

výhod, pretože je možné merať podstate akékoľvek marketingové aktivity, k čomu je 

potrebné veľké množstvo dát. Najjednoduchšie sa analyzuje PPC reklama, zľavy 

a vernostné programy (pomocou návštevnosti webových stránok). Pri vyhodnocovaní 

jednotlivých aktivít je potrebné sa sústrediť na základné otázky, ktorými sú napríklad: 

• Bol oslovený správny segment? 

• Pochopil zákazník obsah oznámenia? 

• Dosiahol sa plánovaný cieľ s dodržaním stanoveného rozpočtu? 

• Objavili sa prekážky počas komunikácie? Ak áno, aké? 

• Bude podnik aktivitu znovu opakovať (Janouch, 2014, s. 315-316)? 

Pre vyhodnocovanie online marketingu sa využívajú rôzne techniky. Najčastejšie sa 

využíva zber a analýza kvantitatívnych dát, ktorými sú napríklad dáta o návštevnosti, 

počty komentárov, hodnotenia produktov, reakcie na rôzne oznámenia na stránkach 

a podobne. Tieto výsledky sa dajú následne skúmať pomocou analýzy návštevnosti 

(Google Analytics). Existuje niekoľko hlavných ukazovateľov, ktoré je nutné sledovať, 

a to vracajúci sa návštevníci (pre zistenie ich chovania), noví návštevníci (pre zistenie, 

z akého zdroja prichádzajú), návštevy bez okamžitého opustenia (pre fungovanie webu), 

ale najmä návštev s konverziami (najdôležitejšia analýza). Konverzia je miera 

úspešnosti. Často býva spájaná s pojmami primárna a sekundárna konverzia – primárna 

je dosiahnutá po prekliku na web podniku z umiestnenej reklamy, sekundárna po 

uskutočnení transakcie, to znamená, keď sa užívateľ stane zákazníkom podniku. 

Nakoniec je dôležité vyhodnotiť aj celkový  konverzný pomer, ktorý je označovaný aj 

ako miera konverzie a vyjadruje podiel počtu konverzií na celkovom počte návštev 

(Janouch, 2014, s. 317-321).  

Jeden z najrozšírenejších nástrojov na meranie analýzy návštevnosti je Google 

Analytics. Je obľúbený najmä preto, že je zdarma, je prehľadný a užívateľsky 

zrozumiteľný, poskytuje informácie o spôsobe, akým užívatelia nachádzajú stránky, ako 



 

41 

 

ich využívajú, aká je účinnosť marketingových kampaní (PPC, e-mailové kampane, PR 

články a podobne). Pri analýze návštevnosti je zároveň dôležité zamerať sa na segmenty 

návštevnosti. Segmentácia sa prevádza za účelom zistenia, čo a akým spôsobom 

ovplyvňuje špecifickú skupinu návštevníkov. Častými segmentmi sú napríklad 

návštevnosť z mobilov/tabletov, návštevy bez okamžitého opustenia, návštevy 

s konverziami, užívatelia, ktorí sa vrátili na web a podobne (Janouch, 2014, s. 322-331).   

Model merania využívaný v Google Analytics (ďalej len GA) pracuje s pojmami ako 

návštevník, návšteva a interakcia, pričom každý z nich má iný význam. Návštevník 

znamená, že používateľ zobrazil stránku pomocou akéhokoľvek zariadenia, ktoré je 

pripojené k internetu. Návšteva je, na rozdiel od návštevníka, jasne definovaný časový 

úsek, počas ktorého bol návštevník na webovej stránke aktívny. A nakoniec interakcia 

je chápaná ako jednotlivé čiastkové aktivity užívateľa, napríklad zobrazenia stránky, 

udalosti (kliknutie na tlačidlo), transakcia a podobne (Brunec, 2017, s. 25-26).  

Na čo je ešte potrebné sa v GA zamerať, je publikum. Publikum zisťuje, kto sú firemní 

aktuálni zákazníci, pričom vďaka týmto informáciám je možné lepšie zacieľovať 

marketingové kampane. Obsahuje informácie ako počet užívateľov, počet návštev a ich 

priemerné trvanie, zobrazenie stránok či miera okamžitého opustenia (Brunec, 2017, s. 

39).  

Jednou z najdôležitejších analytických funkcií, ktoré GA poskytuje, je akvizícia. 

Zameriava sa na zdroje návštevnosti užívateľov, odkiaľ prichádzajú na webovú stránku. 

S tým súvisí základné rozdelenie kanálov: 

• Prirodzené vyhľadávanie (organic search) – návštevníci, ktorí narazili na 

webové stránky podniku vďaka vyhľadávaniu na Google.com a iných; 

• Platené vyhľadávanie (paid search) – ide o zákazníkov, ktorých priviedla na 

webové stránky platená PPC kampaň, prípadné iné platené reklamy v sieti; 

• Priami návštevníci (direct) – zákazníci navštevujúci webové stránky bez 

zistiteľného zdroja príchodu na web, napríklad priamym zadaním URL adresy; 

• Odkazujúca návštevnosť (referral) – návštevníci z inej webovej stránky, ktorí 

kliknutím na odkaz prešli na webové stránky podniku; 

• Sociálne siete (social) – návštevníci prichádzajúci na web zo sociálnych sietí; 
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• Iné (other) – tento kanál zachytáva cesty návštevníkov pomocou UTM 

parametrov2 pre vlastné sledovanie kampaní, ak takéto parametre podnik 

využíva (Brunec, 2017, s. 45). 

Google Analytics sa okrem merania účinnosti reklamných kampaní môže zameriavať aj 

na meranie e-mailového marketingu. Tento typ online marketingu sa meria pomocou 

meracieho kódu, ktorý je zapracovaný v HTML kóde – jedná sa o požiadavku 

na stiahnutie obrázku na serveroch GA. Ide o obrázok, ktorý nie je viditeľný v obsahu 

správy, ale po otvorení mailu zákazníkom sa odošle na servery záznam o stiahnutí tohto 

obrázka, čo informuje server o počte otvorení mailu (Janouch, 2014, s. 209).  

Meranie online marketingu je prínosné z hľadiska zistenia, nakoľko boli kampane 

úspešné a či sa ich oplatí v budúcnosti opäť realizovať. Bez sledovania a merania 

výkonu reklamných kampaní nemáme k dispozícii žiadne informácie k vyhodnoteniu 

ich účinnosti, tým pádom by bola takáto realizácia kampaní úplne zbytočná. Preto je 

meranie online marketingu jeho neodmysliteľnou súčasťou a je potrebné sa naň zamerať 

aj v rámci diplomovej práce. 

2.8 Riziká 

So zmenou vo firme je vždy spojené riziko. Riziko, že zmenu sa vôbec nepodarí 

zaviesť, že nebude prínosná, že podnik zruinuje. Pri plánovanej a riadenej zmene je 

preto vhodné si celú situáciu analyzovať, vytipovať si riziká, ktoré podnik počas 

zavádzania zmeny môžu ohroziť a opatriť ich (Rais, 2007, s. 29-31).  

Riziko je vo všeobecnom pojatí možné chápať ako vystavenie nepriaznivým 

okolnostiam, pravdepodobnosť či možnosť vzniku straty, odchýlenie očakávaných 

a skutočných výsledkov, nebezpečenstvo chybného rozhodnutia a mnoho ďalších. 

Prvým krokom v procese znižovania rizík je ich analýza. Ide o proces definovania 

                                                 
2 UTM parametre pomáhajú sledovať zdroje návštevnosti užívateľov, ide o meracie parametre uvedené 

v URL adrese. Povinné je (okrem URL) uviesť zdroj (source) – odkiaľ prišiel návštevník a takmer vždy 

sa vypĺňa médium – čokoľvek, čo slúži k tomu, aby sa reklama odlíšila od neplatených návštev (neplatené 

návštevy majú formu referral). URL adresa s UTM parametrami môže mať potom formu napríklad 

https://www.marketingppc.cz/?utm_source=facebook.com&utm_medium=ads – zdroj tohto prekliku je 

zo sociálnej siete Facebook, pričom z média je jasné, že sa jedná o platenú reklamu (ads). UTM 

parametrov môže byť viac, záleží od podniku, ktoré informácie sú nevyhnutné na odlíšenie jednotlivých 

kampaní, dôležité však je, aby mali všetky konzistentné názvoslovie, ako aj rovnaké veľké a malé 

písmená (Co to jsou UTM parametry a k čemu slouží - Marketing PPC., 2019). 
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hrozieb, pravdepodobnosti ich uskutočnenia a dopadov na podnik. Následne potom 

dochádza k riadeniu rizík (inak nazývané aj risk management). Výsledky hodnotenia 

rizík pomáhajú určovať odpovedajúce kroky organizácie a priority pre zvládanie rizík. 

Nie je možné eliminovať všetky riziká hroziace podniku. Preto je potrebné si jednotlivé 

riziká ohodnotiť, aká je ich pravdepodobnosť a aký dopad by mali na podnik v prípade, 

že by sa naplnili. Riziká, ktoré sú pre podnik najkatastrofickejším scenárom, je potrebné 

okamžite eliminovať, poistiť sa voči nim, prípadne prijať také opatrenia, ktoré tieto 

riziká vylúčia (Rais, 2007, s. 47-51). 

Jedna z analytických techník používaných pri riadení rizík je Winterlingova krízová 

matica. Tá umožňuje kategorizovať riziká podľa dvoch parametrov, a to 

pravdepodobnosť vzniku rizika v danom čase (ako je reálne, že riziko nastane, matica 

definuje tri úrovne - vysokú, strednú a nízku) a aké sú jeho účinky na organizáciu (aký 

by bol dopad vzniku rizika na organizáciu, tiež definuje tri úrovne – negatívny, 

ohrozujúci a zničujúci dopad) (Winterling, 1992).  

Tab. 1: Winterlingova krízová matica  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Winterling, 1992) 
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2.9 Zľavové portály a agregátory 

Problematika zľavových agregátorov je v súčasnosti definovaná veľmi slabo. Samotný 

zľavový portál vznikol prvý raz v Amerike, konkrétne v štáte Illinois v roku 2008. Firma 

Groupon (názov vznikol spojením slov „group“ – skupina a „coupon“ – kupón) potrebovala 

nájsť dostatočný počet zákazníkov na to, aby dosiahla potrebné ciele. Začali ponúkať zľavy 

na určité produkty a služby, ktoré ale začali platiť až potom, keď si ich kúpil určitý 
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minimálny počet zákazníkov. Išlo o takzvanú kolektívnu zľavu (Epodnikanie. 2012). Na 

podobnom princípe fungujú typické zľavové portály, ako ich poznáme dnes. Zľavový portál 

je sprostredkovateľ, ktorý na svojej webstránke zverejňuje produkty či služby so 

zvýhodnenou cenou. Rozdiel je v tom, že spolupracuje s konkrétnym predajcom, ktorý 

prostredníctvom portálu ponúka zlacnený tovar (Eláň, 2012). 

So vznikom zľavových portálov začali vznikať aj takzvané zľavové agregátory. Ako už z 

názvu vyplýva, agregátor zliav znamená zhromažďovanie alebo zoskupovanie zliav. 

Zľavové agregátory fungujú na princípe spolupráce so zľavovými portálmi, pričom 

agregujú, čiže zoskupujú, všetky ich ponuky na jednom mieste na webe. Toto je možné 

považovať za najväčšiu výhodu, akú môže agregátor zákazníkovi poskytnúť, nakoľko 

mu šetrí čas, porovnáva zaňho ceny ponúk (Zlavy.sme.sk, 2012). Agregátory sú v 

podstate reklamný priestor, na ktorý sa chodia pozerať používatelia, ktorí hľadajú 

služby alebo produkty v zľave. Tým pádom aj ich zákazníci sú trošku iní, tieto weby 

navštevujú preto, lebo už majú akúsi predstavu o tom, čo chcú kúpiť, rozdiel je však 

v tom, že sa snažia nájsť tú najvýhodnejšiu ponuku, pozerajú len na určité kategórie 

a čítajú a porovnávajú recenzie. Tak, ako sú zľavové portály reklamným priestorom pre 

obchodníkov, tak sú agregátory reklamným priestorom pre zľavové portály. Návštevníci 

tu majú všetky zľavy pohromade a teda nemusia skákať z jedného portálu na druhý 

(Tůma, 2012).  

Agregátor spolupracuje s portálmi prostredníctvom affiliate programu. Affiliate 

program funguje na princípe „odovzdávania“ zákazníkov. Takisto sa jedná o základný 

nástroj, prostredníctvom ktorého je agregátoru vypočítavaná provízia. Aby bolo 

objasnenie čo najjednoduchšie, affiliate program je nástroj, ktorý zabezpečuje 

odovzdanie zákazníka prehľadávajúceho stránku agregátora priamo tomu portálu, ktorý 

zľavu ponúkne. Keď agregátor pošle zákazníka na stránku portálu a ten uňho nakúpi, 

agregátor od portálu získava  províziu. Provízia je teda vyplácaná až po zrealizovaní 

nákupu na stránke portálu, pričom každý portál si môže sám určiť platnosť cookies. 

Cookies sú textové súbory obsahujúce informácie, ktoré prehliadač získava od 

webového serveru a uloží ich v PC, pričom tieto dáta sú potom zasielané späť 

webovému serveru pri každej ďalšej návšteve webu (Brunec, 2017, s. 23). Cookies 

agregátora si pamätajú cestu zákazníka počas určitého časového obdobia – to znamená, 

že ak sa zákazník preklikne z agregátora Zľavy SME na konkrétnu ponuku, ale zakúpi 
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ju až o pár dní neskôr stále v platnosti cookies, agregátor dostane vyplatenú províziu za 

„dovedenie“ zákazníka k nákupu. Provízia je agregátoru vyplácaná  na mesačnej báze 

províznym systémom CJ, ktorý bude objasnený v analytickej časti diplomovej práce, 

v ktorom musí byť zapojený každý zľavový portál. Je to systém, ktorý je vlastne aj 

nástrojom platby, pričom ten potom podľa zhromaždenia všetkých odklikov a nákupov 

za mesiac vypočíta celkové tržby, ktoré agregátor portálu zabezpečil a na základe 

ktorých vypočíta agregátoru celkovú províziu (Brontvaj, 2015).  

Táto diplomová práca sa však sústreďuje konkrétnejšie na marketing zľavového 

agregátora, konkrétne sa zameriava na marketingovú komunikáciu. Zamerajme sa však 

bližšie na skúmané premenné, ktorými sú v prípade tejto práce reklama na sociálnej 

sieti Facebook a newsletter. Jedná sa o typické prostriedky, ktoré sú využívané 

zľavovými portálmi a agregátormi, ako aj rôznymi inými firmami. Tieto propagačné 

prostriedky sú nástrojmi online marketingovej komunikácie, ktorá je v dnešnej 

modernej dobe nevyhnutná.  

Sociálne siete sú skvelým nástrojom na oslovovanie zákazníkov, na najväčšej online 

sociálnej sieti, ktorou je Facebook, je mesačne aktívnych viac ako 1,9 milióna 

užívateľov (All Facebook statistics in one place, 2019). Sociálne siete predstavujú 

efektívny spôsob komunikácie so zákazníkmi, umožňujú reagovať na podnety okamžite. 

Takisto slúžia na zdieľanie obsahu, nielen vlastných produktov, ale aj príspevkov, ktoré 

môžu zákazníkov osloviť a šíriť sa zdieľaním pomedzi ďalších užívateľov. Firmy ich 

však majú v obľube najmä kvôli možnosti budovania dobrého mena a umiestňovaní 

vlastnej reklamy. Nie je teda prekvapením, že aj zľavové portály a zľavové agregátory 

využívajú sociálne siete na propagáciu svojich ponúk a získavanie používateľskej 

základne. Zmenili spôsob komunikácie typu one-to-one (jeden k jednému, ako tomu 

boli pri osobnom predaji) k typu many-to-many (viacero predajcov môže naraz osloviť 

viacero zákazníkov), čo je považované za mimoriadny pokrok v oblasti marketingu 

(Matúš, 2012).  

Autori Stebner, Baker, Peterson a Boyer vo svojej výskumnej práci tvrdia, že dlhodobé 

dopady marketingového programu sociálnych médií nie sú vždy okamžite merateľné, 

pretože sa skladajú z viacerých kanálov s mnohými vplyvmi. Nástroje merania pomaly 

postupujú, aby kvantifikovali schopnosť sociálnych médií generovať pozitívne 
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bzučanie, zvýšenie povedomia, zvýšenie predajov alebo lojality. Súčasným meradlom 

pre meranie generovaných bzučiakov a povedomia o sociálnych médiách je 

angažovanosť, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za "návštevníka, ktorý vykonal nejaké 

kroky mimo pohľadu alebo čítania, komentovania, registrácie, sťahovania a pod." 

Úroveň zapojenia sa do sociálnych médií poukazuje na úroveň záujmu spotrebiteľov o 

online prítomnosť organizácie. Angažovanosť je preto dôležitým prvým krokom pri 

budovaní vzťahu medzi zákazníkmi a značkou, a meranie úrovne zapojenia môže 

pomôcť určiť, či podniky počúvajú zákazníkov alebo jednoducho komunikujú v 

jednosmernom dialógu (Stebner, 2017).  

Keď sa pozrieme na email marketing, e-mail môže byť neoceniteľným nástrojom pri 

riadení vzťahov so zákazníkmi a ponúka firmám jednoduché a nákladovo efektívne 

spôsoby na získanie zákazníkov a posilnenie vzťahov so zákazníkmi. Obchodníci môžu 

tiež použiť e-mail na oslovenie zákazníkov, budovanie silnejšej identity značky a 

zvýšenie vernosti zákazníkov. Účinnosť e-mailových kampaní sa dá merať jednoducho, 

prostredníctvom kliknutí na odkazy a návštevnosti webových stránok značiek. 

Informačný bulletin, ktorý sa posiela prostredníctvom e-mailu, sa nazýva e-bulletin 

alebo newsletter. Funguje na princípe poskytovania informácií, ktoré sú relevantné pre 

cieľové publikum. Odberatelia newslettera zadávajú sociálnu transakciu, kde ponúkajú 

svoju e-mailovú adresu výmenou za cenný alebo zaujímavý obsah predajcu. Pritom sa 

firma považuje za veľkorysú a dôveryhodnú, čo vedie k zvýšeniu lojality (Stebner, 

2017) 

Hoci sa výskum týchto autorov zaoberal vzťahovým marketingom v oblasti tzv. „green 

industry,“ ich zistenia sú použiteľné všeobecne v praxi. Výsledky výskumu ukazujú, že 

celkovo je newsletter omnoho lepšie hodnotený prostriedok na propagáciu produktov 

ako príspevky na Facebooku. Facebook je podľa nich výborný prostriedok na 

propagáciu, resp. zviditeľnenie firmy medzi zákazníkmi (aj potenciálnymi), ale zároveň 

z výskumu vyplynulo, že je lepšie sa držať zásady budovania vzťahov so zákazníkmi, to 

znamená, že firma by sa skôr mala sústrediť na pritiahnutie zákazníkov, vybudovanie 

vzťahu s nimi, ktorý je založený na dôvere a dobrej skúsenosti, nie nútiť ich silou 

mocou nakupovať. Čo sa týka newsletterov, odporúčajú pravidelnosť zasielania 1-2x 

týždenne. 
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Na druhej strane, autorky Schwarzl a Grabowska vo svojej výskumnej štúdii o Online 

marketingových stratégiách tvrdia, že Facebook má vysoký potenciál, ale málo ľudí ho 

využíva na nákup. Napriek tomu je to výborný prostriedok na pritiahnutie zákazníkov, 

pričom odporúčajú prepojiť Facebook a newsletter, aby na seba navzájom odkazovali 

a dopĺňali sa (Schwarzl, 2015). 

Zatiaľ čo marketing prostredníctvom sociálnych sietí a e-mailový marketing boli 

študované v rôznych odvetviach, existujú medzery v znalostiach súvisiacich s tým, ako 

sa tieto marketingové nástroje používajú pre zľavové agregátory. Jedným z cieľov tejto 

diplomovej práce je teda zistiť, ako vplývajú na nákupné správanie svojich zákazníkov. 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť diplomovej práce sa bude zaoberať analýzou jednotlivých faktorov, ktoré 

spoločnosť ovplyvňujú. Jedná sa o vonkajšie faktory, ktoré podrobne popíše analýza 

SLEPTE a Porterova analýza 5 konkurenčných síl, a vnútorné faktory, ktoré popisuje 

analýza marketingového mixu známa ako 4P. V neposlednom rade je potrebné sa 

zamerať aj na SWOT analýzu, ktorá popisuje silné vs slabé stránky spoločnosti a 

príležitosti vs hrozby pre danú spoločnosť. Analýza je potrebná z dôvodu zistenia 

súčasného stavu podniku, v tomto prípade agregátora, jeho nedostatkov a predností, 

porovnávaných z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň výstupy z analýzy budú slúžiť ako 

podklad pre vypracovanie návrhov pre budúce smerovanie agregátora. 

3.1 Popis spoločnosti 

Vybranou spoločnosťou, ktorou sa diplomová práca zaoberá, je spoločnosť Petit Press, 

a.s. Jedná sa o jedno z najvýznamnejších vydavateľstiev na Slovensku. Poskytuje širokú 

škálu multimediálnych produktov a služieb. Portfólio tlačených periodík predstavuje 

viac ako 30 centrálnych a regionálnych titulov s týždenným predaným nákladom vyše 

545 tisíc výtlačkov. Okrem tlačenej verzie periodík disponuje aj digitálnymi médiami, 

ktoré sú zastúpené najmä najnavštevovanejším spravodajským portálom SME.sk, ktorý 

mesačne navštívi približne 2,3 milióna návštevníkov. Medzi najznámejšie tituly 

vydavateľstva Petit Press, a.s. patrí SME, SME.sk, SME Ženy, TV OKO, Korzár, My, 

Echo, The Spectator a mnoho iných. Na získavaní a spracovávaní informácií, výrobe 

novín a online spravodajstva, zabezpečovaní internetových, inzertných, obchodných a 

distribučných služieb a ďalších činnostiach sa podieľa viac ako 500 zamestnancov 

(Domovská stránka - Petit Press, 2004). 

Spoločnosť Petit Press, a.s. vznikla až v roku 2000, hoci jej najznámejší a 

najpredávanejší denník SME, ktorý vychádza šesť dní v týždni, vznikol už v roku 1993. 

V súčasnosti vlastní  60 % spoločnosti Prvá slovenská investičná spoločnosť (PSIS) a 

zvyšných 40 % PENTA INVESTMENTS LIMITED (Intranet spoločnosti Petit Press, 

a.s. [interný informačný systém], 2015). 
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Diplomová práca sa však nezameriava na spoločnosť ako takú, ale len na jednu jej časť. 

Ako už bolo spomenuté, spoločnosť má aj svoju vlastnú online doménu, na ktorej 

okrem online verzie tlačených periodík funguje aj viacero projektov. Táto práca sa 

zameriava na jeden z nich, a to konkrétne na zľavový agregátor Zľavy.sme.sk. Ako už 

bolo spomenuté, agregátor zliav znamená zhromažďovanie alebo zoskupovanie 

zliav. Zľavové agregátory fungujú na princípe spolupráce so zľavovými portálmi, 

pričom agregujú, čiže zoskupujú, všetky ich ponuky na jednom mieste na webe. Prvé 

zľavové agregátory začali vznikať v roku 2011, v čase najväčšieho nárastu zľavových 

portálov na Slovensku. Medzi prvými vznikli Zľavy.sme.sk, neskôr konkurenti ako 

Zľavy.sk (prevádzkovateľom je Azet.sk, a.s.), Odpadneš.sk (spoločnosť ADV Europe, 

s.r.o.), Bajaja.sk (ten však už ukončil činnosť) a ďalšie menšie agregátory (Helt, 2016). 

Zľavový agregátor nie je konkurenciou pre zľavové portály, ale je ich partnerom. 

Pomáha im pri hľadaní nových zákazníkov a propaguje ich ponuky. Zľavy.sme.sk sa 

stali stabilným partnerom zľavových portálov v januári 2011. Aktuálne spolupracujú s 

28 zľavovými portálmi a internetovými obchodmi, čo zabezpečuje zákazníkom najväčší 

výber spomedzi zľavových agregátorov. Denne prinášajú zákazníkom približne 5 000 

ponúk, pričom počet sprostredkovaných ponúk sa neustále zväčšuje o viac ako 100 

nákupov denne (O nás - Zľavy, akcie, kupóny | zlavy.sme.sk, 2019). 

Okrem toho, že Zľavy.sme.sk sú najväčším agregátorom na Slovensku, sú zároveň 

súčasťou skupiny SME, ktorá je zárukou spoľahlivosti, keďže na trhu pôsobí už od roku 

1993. Okrem toho sú zakladateľom a súčasťou obchodnej platformy DealStream.sk. 

Táto platforma môže byť chápaná ako reklamný nástroj pre zľavové servery a eshopy, 

ktorý využíva nestranné štatistiky od nezávislého partnera, celosvetovej affiliate siete 

Commission Junction (CJ)3. Okrem toho, že sú súčasťou skupiny SME, Zľavy.sme.sk 

získali za rok 2014 aj ocenenie Slovak Superbrands 2014, pričom tento titul je 

udeľovaný firmám, ktoré majú medzi zákazníkmi rozšírenú výbornú povesť a zákazníci 

si ju spájajú s hodnotami a pozitívnymi emóciami (O nás - Zľavy, akcie, kupóny | 

zlavy.sme.sk, 2019). 

                                                 
3 CJ je provízny systém, ktorý sprostredkúva všetky kliky medzi agregátorom a zľavovým portálom. 

Okrem portálov však zhromažďuje aj rôzne internetové obchody, tie nás však v našom prípade 

nezaujímajú, pretože Zľavy SME s nimi nespolupracujú. 
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3.2 Hlavní zákazníci 

Ako už bolo spomenuté, zľavový agregátor zoskupuje všetky zľavy na jednom mieste 

na webe. Nemá žiadne produktové či výrobné portfólio, jediné, s čím pracuje, sú 

zľavové ponuky, ktoré dodávajú jednotlivé zľavové portály a e-shopy. Ponúkaný 

sortiment je široký, od pobytov a rôznych wellness balíčkov, cez zlacnený tovar, 

hračky, potreby do kuchyne či elektroniku, až po rôzne služby ako tepovanie, 

vzdelávacie kurzy či adrenalínové zážitky. Preto môže byť zákazníkom agregátora 

ktokoľvek, kto má prístup k počítaču či mobilnému zariadeniu a internetu a môže 

realizovať internetovú objednávku. Priamymi koncovými zákazníkmi sú však najmä 

osoby v produktívnom veku, konkrétne segmenty budú bližšie určené v nasledujúcej 

podkapitole. 

Na zákazníkov sa však agregátor môže pozrieť aj iným spôsobom, pretože okrem toho, 

že ponúka službu zlacnených ponúk koncovým užívateľom, zákazníkmi agregátora sú 

najmä zľavové portály, ktorým prevádzkuje službu tým, že zverejňuje ich ponuky a tým 

ich propaguje. Portály však agregátor nazýva skôr partnermi ako zákazníkmi, keďže bez 

nich by agregátor v podstate nedokázal fungovať. Medzi najznámejšie portály, 

s ktorými spolupracuje, patrí napríklad ZľavaDňa.sk, Zamenej.sk či Travelking.sk 

(bývalý Zľavoking.sk).  

Diplomová práca sa však zameriava na koncových zákazníkov a rozvíjanie vzťahov 

prostredníctvom marketingovej komunikácie práve s nimi, preto ďalej budú ako 

zákazníci označovaní len koncoví zákazníci, teda užívatelia, ktorí prostredníctvom 

agregátora nakúpia.  

3.2.1 Tržná segmentácia 

Segmentáciu zákazníkov agregátora SME je možné vidieť viacerými spôsobmi. Pre 

účely diplomovej práce bude najvhodnejšie rozčleniť zákazníkov agregátora z viacerých 

hľadísk. Prvým sú všetci zákazníci agregátora rozčlenení podľa dvoch hlavných 

demografických skupín – pohlavie a vek. Pre porovnanie budú slúžiť vyfiltrovaní 

používatelia, ktorí v sledovanom období navštívili kategóriu Pobyty Slovensko na webe 

agregátora a vykonali nejakú konverziu. Všetky dáta boli zozbierané z interných 

štatistík agregátora v sledovanom období jedného roka (23. 4. 2018 – 23. 4. 2019). 
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Graf 1 zobrazuje rozdelenie všetkých zákazníkov za posledný rok podľa pohlavia. 

Naopak Graf 2 zobrazuje iba vybraných používateľov, ktorí navštívili kategóriu Pobyty 

Slovensko a previedli nejakú konverziu. Z oboch grafov je možné sledovať, že 

najčastejšie navštevujú web agregátora ženy. Výsledky sú veľmi podobné, teda obe 

možnosti potvrdili, že agregátor by sa mal zameriavať najmä na oslovovanie žien, 

nakoľko istota úspechu takýchto kampaní bude pravdepodobne vyššia než u mužov. 

 

Graf 1: Rozdelenie všetkých používateľov, ktorí navštívili web stránky agregátora za sledované 

obdobie, podľa pohlavia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Interné štatistiky agregátora [Google Analytics], 2019) 

 

 

Graf 2: Rozdelenie používateľov, ktorí navštívili kategóriu Pobyty Slovensko a vykonali nejakú 

konverziu, podľa pohlavia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Interné štatistiky agregátora [Google Analytics], 2019) 

66%

34%

Pohlavie - všetci používatelia

Žena

Muž

73%

27%

Pohlavie - používatelia Pobyty Slovensko

Žena

Muž



 

52 

 

Nasledovným kritériom segmentácie zákazníkov je vek. Opäť boli na porovnanie dve 

možnosti určenia veku - Graf 3 zobrazuje rozdelenie všetkých používateľov za posledný 

rok, zatiaľ čo Graf 4 zobrazuje rozdelenie len tých, ktorí navštívili Pobyty Slovensko 

a previedli konverziu. V oboch prípadoch je možné skonštatovať, že najpočetnejšia 

veková skupina, ktorá navštevuje agregátor a má potenciál pre nákup pobytov na 

Slovensku, je skupina ľudí vo veku 25 – 34 rokov, nasledovaná skupinou 35 – 44 ľudí. 

Top trojicu uzatvára skupina ľudí vo veku 45 – 54 rokov. Z výsledkov je teda jasne 

viditeľné, že najvýhodnejšie je pre agregátor oslovovať potenciálnych zákazníkov 

v produktívnom veku.  

  

Graf 3: Vekové zloženie všetkých používateľov, ktorí navštívili web stránky agregátora za 

sledované obdobie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Interné štatistiky agregátora [Google Analytics], 2019) 

 

Graf 4: Vekové zloženie  používateľov, ktorí navštívili kategóriu Slovensko v pobytoch a urobili 

nejakú konverziu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Interné štatistiky agregátora [Google Analytics], 2019) 
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Posledným kritériom segmentácie je návštevnosť webu z rôznych zariadení. Nakoľko 

technológie v posledných rokoch pokročili, je vhodné sa pozrieť na aktuálnu 

návštevnosť a pomer zariadení, cez ktoré zákazníci navštívili web agregátora. 

Z interných štatistík je zrejmé, že návštevnosť cez počítač je na zostupe, naopak mobily 

a tablety sú na vzostupe a využíva ich čoraz väčší počet používateľov. Pre porovnanie je 

nižšie zobrazený graf jednotlivých zariadení z roku 2014 – ako je možné vidieť, 

návštevnosť prostredníctvom mobilov obrovsky narástla a postupne tlačí do úzadia 

počítač. Je preto dôležité toto zistenie nezanedbať a prispôsobovať web aj mobilnému 

zobrazovaniu, nakoľko ak bude tento trend pokračovať, onedlho bude omnoho viac 

používateľov navštevovať web cez mobilné zariadenia.  

 

Graf 5: Návštevnosť webu podľa zariadení v januári 2014  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Choleva, 2019) 

 

 

Graf 6: Návštevnosť webu agregátora podľa zariadení  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Interné štatistiky agregátora [Google Analytics], 2019) 
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Kľúčové zákaznícke segmenty, ktoré v súčasnosti najviac navštevujú agregátor, sú 

ľudia v produktívnom veku, najčastejšie v skupine  25 – 34 rokov, pričom prevažujú 

ženy. Tieto segmenty majú neustále potenciál a oplatí sa im venovať aj v budúcnosti, 

nakoľko majú markantný podiel voči ostatným, preto pri ďalšom výskume a analýzach 

bude uvažované iba s nimi a samotná návrhová časť diplomovej práce sa bude tiež 

zameriavať na tieto skupiny zákazníkov. Zároveň je dôležité brať do úvahy zvyšujúcu 

sa úroveň používania mobilných zariadení pri prehliadaní webu, čo bude tiež 

zohľadnené v návrhovej časti. 

3.3 Analýza vonkajších faktorov 

Vonkajšie prostredie zahŕňa okolnosti a situácie, ktoré samotná spoločnosť nedokáže 

ovplyvniť. Medzi typické vonkajšie faktory zaraďujeme napríklad ekonomické, 

politické, legislatívne, sociálne či technologické faktory. Vonkajšie faktory týkajúce sa 

obecného okolia je dôležité analyzovať z viacerých dôvodov. V prvom rade je to 

zistenie, aké faktory vôbec náš podnik ovplyvňujú, a v druhom rade sa na ne 

zameriavame z hľadiska identifikácie príležitostí na trhu, prípadne proti akým hrozbám 

je potrebné sa obrniť.  

3.3.1 SLEPTE analýza  

Táto analýza vychádza z prvých písmen všetkých faktorov, ktoré spoločnosť nepriamo 

ovplyvňujú. Sú to faktory sociokultúrne, legislatívne, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické. Na konci podkapitoly sú prehľadne spracované do tabuľky. 

Medzi sociokultúrne faktory, ktoré môžu ovplyvniť zľavový agregátor, môže byť 

zaradená napríklad mzdová úroveň obyvateľstva, a to z toho dôvodu, že zľavy 

ovplyvňujú zákazníka pri nákupe. Zákazníci si často radi zakúpia pobyty alebo iné 

výhodné ponuky prostredníctvom zľavových portálov a agregátorov práve z dôvodu, že 

ponuky sú cenovo omnoho výhodnejšie (Slováci hľadajú zľavy na internete stále viac, 

2014). S tým je samozrejme spojená aj celková životná úroveň, ktorá je v súčasnosti 

rastúca a s ktorou tým pádom súvisia aj vyššie náklady na život (TASR, 2018).  

Okrem toho však samozrejme medzi tieto faktory možno zaradiť aj pohlavie, vek či 

bydlisko. Podľa prieskumu spoločnosti MB Brand Management na zľavových portálov 
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častejšie nakupujú ženy ako muži a skôr ľudia v mladšom veku, pričom sa ale nedá 

povedať, že by starší ľudia o zľavové portály nemali záujem. Podľa nich sú 

najkľúčovejšou skupinou zákazníkov na zľavových portáloch ľudia zo stredných a 

menších miest, vo veku od 25-44 rokov, rodiny s menšími deťmi. Je to práve z dôvodu, 

že si môžu dovoliť za menej peňazí viac vecí, oslovuje ich reklama, ktorá hovorí 

o cenovej výhodnosti, reagujú na slová ako percento, výpredaj, za najlepšiu cenu. Majú 

radi víkendové pobyty na Slovensku, pretože ich môžu kúpiť na zľavových portáloch. 

Hlavným motivátorom ich dovolenky sú atribúty ako bazén, wellness v kombinácii 

s akciovou cenou pobytu (Vieme, kto je typický zákazník zľavových portálov., 2016). 

Preto môže byť v budúcnosti problémom napríklad starnutie obyvateľstva. „Podľa 

aktuálnych prognóz Európskej komisie stúpne podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac na 

počte ľudí vo veku 15-64 rokov z 20 % v roku 2016 na 60 % v roku 2060 (INEKO: 

Slovensko nie je pripravené na starnutie obyvateľstva, 2019).“ Z uvedeného teda 

vyplýva, že nielen Slovensko, ale celkovo Európa bude v budúcnosti čeliť prudkému 

rastu skupiny obyvateľstva v poproduktívnom veku, čo môže ohroziť nielen agregátor, 

ale celkovo podnikanie online. Na druhej strane je otázne, nakoľko bude v takom 

ďalekom časovom období táto skupina obyvateľov schopná a aktívna v online 

nakupovaní. V súčasnosti však stále prevažuje produktívny vek obyvateľstva, ktorý je 

pre agregátor kľúčový.  

Tab. 2: Indexy vekového zloženia na Slovensku  

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa StatDat, 2019) 

Ukazovateľ [%] Spolu Muži Ženy 

Podiel osôb v poproduktívnom veku (%) 16,04 13,00 18,94 

Podiel osôb v predproduktívnom veku (%) 15,74 16,54 14,98 

Podiel osôb v produktívnom veku (%) 68,22 70,46 66,07 

Priemerný vek obyvateľa (rok) 40,82 39,21 42,36 

Čo je ešte možné považovať za dôležitý sociokultúrny faktor, je fakt, že neustále rastie 

záujem o online nakupovanie. Medziročne sa obrat e-commerce zvýšil o 23 % a stále 

rastie. S tým súvisí aj nárast počtu ľudí nakupujúcich cez mobilné zariadenia. Je teda 

dôležité, aby internetové obchody držali krok s dobou a boli „mobile friendly,“ čiže aby 

ich weby boli používateľsky prívetivé aj cez mobilné zariadenia (Forbes, 2019).  
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Ďalšou časťou SLEPTE analýzy sú legislatívne faktory. Sem zaraďujeme najmä 

v súčasnosti veľmi často diskutovanú úpravu GDPR, ktorá ovplyvnila každú jednu 

spoločnosť pracujúcu s osobnými údajmi zákazníkov. Nakoľko však vstúpila do 

platnosti už v roku 2018, všetky spoločnosti vrátane agregátora ju už zapracovali do 

svojich vnútorných noriem a predpisov, a teda sa nepredpokladá, že v blízkej 

budúcnosti bude výrazne upravovaná (GDPR, 2017). Ďalej sem zaraďujeme Obchodný 

zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o DPH a dani z príjmu a podobne. Tieto 

faktory okrem GDPR v poslednej dobe neboli zásadne menené, dlhodobo ovplyvňujú 

agregátor na rovnakej úrovni. 

Čo však môže priamo ovplyvniť agregátor, zľavové portály a celkovo online podnikanie 

je Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Je dôležité ho sledovať a všetky jeho zmeny, ktoré by 

agregátor mohli ovplyvniť, včas zapracovať do firemných smerníc.  

Posledná novinka, ktorá vstúpila do platnosti v januári 2019, sú rekreačné poukazy pre 

zamestnancov. Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších v osobitnom § 152a. „Podľa novely Zákonníka práce 

bude povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu 

zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Znamená to, že povinnosť 

poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov bude mať len ten zamestnávateľ, ktorý 

bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov. Dôležité je zdôrazniť aj to, že zamestnávateľ 

bude povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi poskytnúť na jeho žiadosť (Seneši, 

2018).“ Je dôležité zdôrazniť, že tieto príspevky platia len pre pobyty na Slovensku na 

viac ako 2 noci a zamestnávateľ je povinný (ak zamestnáva 50 a viac zamestnancov, ak 

ich zamestnáva 49 a menej tak príspevok na rekreáciu je len dobrovoľný) prispievať 

zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov, najviac však 275 € za kalendárny 

rok. Tieto príspevky sa však vzťahujú len na zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa 

pracujú na plný pracovný úväzok a ich pracovný pomer u daného zamestnávateľa musí 

trvať minimálne 24 mesiacov nepretržite. „Oprávnené výdavky preplácané 

zamestnávateľom môžu v sebe zahŕňať rôznu formu rekreácie. Môžu to byť služby 

cestovného ruchu, môžu to byť pobytové balíky alebo to môže byť ubytovanie (prípadne 
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ubytovanie spojené so zabezpečením stravy) (Seneši, 2018).“ Z uvedeného teda 

vyplýva, že daná novela predpisov sa môže vzťahovať aj na pobytové balíčky ponúkané 

prostredníctvom zľavových portálov a agregátorov. Preto je možné predpokladať, že 

v budúcnosti vďaka týmto rekreačným príspevkom vzrastie záujem zamestnancov tráviť 

dovolenku na Slovensku, pričom môžu k tomu využiť práve cenovo výhodné ponuky 

prostredníctvom portálov a agregátorov. 

Ekonomické faktory, ktoré môžu agregátor vo svojej činnosti ovplyvniť, sú najmä stav 

trhu a konkurencie, HDP, nezamestnanosť, ktorá sa na Slovensku v súčasnosti pohybuje 

na úrovni okolo 5,4 %, pričom má klesajúcu tendenciu (ČTK, 2018). Všetky tieto 

ukazovatele môžu trh zľavových portálov ovplyvniť skôr nepriamo, nakoľko neexistuje 

priama úmera medzi klesajúcim stavom nezamestnanosti a zvyšujúcimi sa nákupmi 

prostredníctvom zľavových portálov. Je však možné predpokladať, že keďže sa 

zamestnanosť zvyšuje, tým pádom sa zlepšuje aj ekonomická situácia v krajine, čo 

v konečnom dôsledku môže mať za následok vyššiu kúpyschopnosť obyvateľstva aj 

prostredníctvom zľavových portálov a agregátorov. Ďalej je vhodné zohľadňovať DPH, 

ktorá je stále na úrovni 20 % (Portál POHODA, 2016), ale aj mieru inflácie, ktorá v júli 

2018 dosiahla úroveň 2,6 % (TASR, 2018). Inflácia je však neustále na relatívne nízkej 

úrovni, čiže nie sú predpokladané výrazné zmeny. Nárast ceny peňazí by však mohol 

mať za následok zvýšenie predajov prostredníctvom zľavových portálov a agregátorov, 

vzhľadom na fakt, že ponúkajú cenovo výhodné pobyty a iné balíčky.  

Politické faktory, ktoré môžu ovplyvniť agregátor, sú v súčasnosti kritickejšie ako 

v minulosti, nakoľko Európa čelila niekoľkým teroristickým útokom. To by mohlo 

viesť k zníženému záujmu zákazníkov o pobyty v dovolenkových destináciách 

v zahraničí, ktoré sú rizikové. „Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre 

cestovný ruch (SACR) Mariána Bujnu dovolenkovali v roku 2016 vyše dve tretiny ľudí 

na Slovensku, do zahraničia teda vycestovala len necelá tretina. Vidí za tým nielen 

ekonomické dôvody a lepšiu dostupnosť či záujem spoznať svoju krajinu, no aj 

bezpečnosť (Kollárová, 2017).“  Ministerstvo zahraničných vecí (ďalej len MZV) 

neustále upozorňuje na konkrétne krajiny, v ktorých hrozí nebezpečenstvo a podľa 

ktorých by sa mali občania Slovenskej republiky riadiť. Preto ak v niektorých 

obľúbených dovolenkových destináciách nastane nepriaznivá situácia, občania by podľa 

odporúčaní MZV do takýchto krajín vôbec nemali vycestovať (MZV SR, 2019).  
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Medzi technologické faktory môžu byť zaradené informačné technológie a ich rozvoj, 

rovnako ako aj telekomunikačné technológie a telefóny, či rozvoj aplikácií. Podľa 

internej analýzy agregátora SME stúplo zobrazovanie webu Zľavy.sme.sk 

prostredníctvom mobilných zariadení (mobil, tablet) od januára roku 2014 do decembra 

2017 až o približne 30 % (Choleva, 2019).  

Poslednými faktormi sú ekologické faktory. Spoločnosť a samotný agregátor nie je 

súčasťou žiadnej ekologickej organizácie, nakoľko sa jedná o prácu online. Okrem toho 

v kancelárskych priestoroch zamestnanci nerecyklujú odpad, pretože na to nie sú 

prispôsobené priestory (nedostatok košov), avšak nie je to ani veľmi potrebné, pretože 

väčšinu odpadu tvoria len papiere a škatule, prípadne plasty či sklo. Väčšie množstvo 

odpadov býva vynášané do príslušných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v blízkosti 

budovy. 

Tab. 3: Zhrnutie SLEPTE analýzy časť 1  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Faktory SLEPTE 

analýzy 
Charakteristika 

Sociokultúrne 

faktory 

• Mzdová úroveň obyvateľstva – vyššie platy => vyšší záujem 

o nákup pobytov 

• Vyššia životná úroveň => rastúce náklady na život => menej 

peňažných prostriedkov na luxusné statky (statky, ktoré nie sú 

predmetom bežnej spotreby) 

• Starnúce obyvateľstvo – hrozba, že obyvatelia v budúcnosti 

nebudú aktívne využívať portály a agregátory 

• Neustály rast záujmu o online nakupovanie 

Legislatívne 

faktory 

• Úprava GDPR, Obchodný zákonník – už zakotvená, 

v budúcnosti len nutnosť sledovania možných zmien 

• Zákon o ochrane spotrebiteľa – nutné sledovať zmeny 

a upravovať smernice podniku, podnikať v súlade s týmto 

zákonom 

• Zákon o DPH a dani z príjmu – tiež nutné sledovať zmeny 

a prispôsobovať sa im  

• Rekreačné príspevky – príležitosť pre nárast záujmu 

slovenských občanov o dovolenky na Slovensku ponúkané 

prostredníctvom agregátora 
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Tab. 4: Zhrnutie SLEPTE analýzy časť 2  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Faktory SLEPTE 

analýzy 
Charakteristika 

Ekonomické 

faktory 

• Stav trhu, HDP – čím vyššie, tým vyššia životná úroveň  

• Nezamestnanosť – v súčasnosti klesajúca => viac peňažných 

prostriedkov na luxusné statky 

• Inflácia – v súčasnosti nízka, nepredpokladá sa výrazný vplyv, 

avšak môže v budúcnosti vplývať na rozhodovanie zákazníkov 

o kúpe  

Politické faktory 
• Politická situácia v zahraničných dovolenkových destináciách 

– pokles záujmu zákazníkov o zahraničné dovolenky 

a poznávacie zájazdy, ktoré ponúkajú portály a agregátory 

Technologické 

faktory 

• Informačné technológie – prispôsobovanie sa trendom, môže 

byť príležitosť, ale zároveň aj hrozba (ak bude/nebude 

agregátor stíhať) 

• Telekomunikačné technológie a telefóny – príležitosť pre 

užívateľsky prívetivú optimalizáciu webu prostredníctvom 

mobilných zariadení 

• Rozvoj aplikácií – súčasný trend, príležitosť získať 

zákazníkov 

Ekologické 

faktory 

• Nie je členom žiadnej ekologickej organizácie, nevenuje sa 

aktívne recyklácii  

3.3.2 Porterova analýza 5 konkurenčných síl 

Táto analýza informuje o atraktivite trhu daného odvetvia, čiže pre agregátor Zľavy 

SME je prínosná z hľadiska atraktivity ponúkaných zliav zákazníkom. Okrem toho je 

prínosná aj z hľadiska identifikácie, nakoľko je odvetvie zaujímavé pre nových 

konkurentov. Jednotlivé oblasti tejto analýzy boli spracované na základe prieskumu 

webových stránok konkurentov, internej dokumentácie agregátora a podobne. 

a) Súčasní konkurenti 

V súčasnosti na slovenskom trhu okrem agregátora Zľavy SME pôsobí ešte agregátor 

Odpadneš.sk, ktorý je považovaný za najväčšieho konkurenta, prípadne ešte agregátor 

RA.sk (Rýchly agregátor zliav). V minulosti bol ešte známy jeden konkurent, a to 

konkrétne Zlavomania.sk, avšak v súčasnosti ich webové stránky či konto na sociálnej 

sieti Facebook nie sú aktívne ani aktuálne, takže možno predpokladať, že tento 
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agregátor v priebehu minulého roka zanikol. Napriek tomu je agregátor Zľavy SME 

považovaný za najväčší na trhu, a to konkrétne pre najväčší počet zľavových portálov, 

s ktorými spolupracuje, tým pádom aj najväčším počtom ponúkaných zliav na jednom 

mieste a v porovnaní s ostatnými konkurentmi má najlepšie spracovanú kategorizáciu 

ponúk (Helt, 2016). 

Na českom trhu pôsobí omnoho viac agregátorov, medzi najznámejšie patrí napríklad 

Skrz.cz, Raketa.cz, Slevydnes.cz, Slevín.cz alebo Odpadnes.cz (Helt, 2016). Tieto 

agregátory však nie sú priamym konkurentom pre Zľavy SME, nakoľko sú primárne 

zamerané na českých zákazníkov. 

b) Potenciálni konkurenti 

Možnosť vzniku nových konkurentov nie je taká vysoká, ako v iných oblastiach online 

predaja. Vychádzať je možné z toho hľadiska, že trh je už relatívne nasýtený, či už sa 

hovorí o veľkom množstve existujúcich zľavových portálov, alebo o postupnom 

upadaní trendu. Ako bolo už vyššie spomenuté, jeden z pôvodných štyroch aktívne 

pôsobiacich agregátorov na Slovensku už podľa všetkého zanikol. Preto sa dá 

predpokladať, že sa jedná o také odvetvie, ktoré v budúcnosti už nemusí priniesť žiadne 

nové možnosti pre expandovanie, a tým pádom nie je tak zaujímavé na rozbehnutie 

podnikania, ako iné odvetvia na trhu. Zároveň náklady na vstup do tohto trhu nie sú 

práve lacnou záležitosťou a zľavové portály sa na novovzniknuté agregátory až tak 

často neobracajú, nakoľko majú už stálych partnerov na trhu, ktorí im stačia (Tůma, 

2012). 

c) Dodávatelia 

Dodávatelia sú v tomto prípade kľúčovými partnermi agregátora. Nakoľko agregátor 

neponúka vlastné zľavy, ale sprostredkováva predaj ponúk zľavových portálov, 

nedokáže ovplyvniť ponuku, ceny ani výšku zliav pre zákazníka. Bez zľavových 

portálov by nedokázal existovať na trhu. V súčasnosti spolupracuje s 28 najväčšími 

portálmi na Slovensku, chýba však najznámejší portál Zľavomat.sk, ktorý ukončil 

spoluprácu so všetkými agregátormi na trhu a riadi si celý marketing a propagáciu sám. 

Okrem iného je možné za dodávateľov považovať konkrétnych poskytovateľov zliav – 

obchodníkov, čiže napríklad hotel, ktorý ponúkne pobyt, kadernícke štúdio ponúkajúce 

svoje služby so zľavou alebo reštaurácia s ochutnávkovým menu. Produktové portfólio 



 

61 

 

agregátora je teda závislé nielen na portáloch, ale aj na poskytovateľoch, ktorý svoj 

sortiment chcú ponúkať v zľave práve prostredníctvom týchto portálov (Helt, 2016).  

d) Odberatelia 

Odberatelia či inak povedané koncoví zákazníci nemajú veľkú vyjednávaciu silu, čo sa 

týka ponuky agregátora. Pozerajúc sa na zľavové agregátory pôsobiace na Slovensku, 

poväčšine všetky majú dohodnutú spoluprácu s rovnakými zľavovými portálmi. To 

znamená, že všetky agregátory ponúkajú tie isté zľavy. Výnimkou sú Zľavy SME, 

pretože tie spolupracujú s omnoho väčším počtom portálov ako zvyšné agregátory, čiže 

majú najväčšiu ponuku zo všetkých. Z toho teda vyplýva, že zákazník sa v konečnom 

dôsledku dostane vždy k tým istým cenovým ponukám, nemôže nájsť rovnakú ponuku 

v lepšej cene. Zákazník dokáže ovplyvniť cenu len u poskytovateľa zľavy. Ak mu 

pripadá produkt alebo služba príliš drahá, odíde ku konkurencii. Ak to spraví veľké 

množstvo zákazníkov, predajca sa rozhodne ponúknuť tovar či službu v zľave, čím 

vzniká spolupráca so zľavovým portálom, ktorá vedie k tomu, že ponuka sa zobrazí na 

webe agregátora (Helt, 2016).  

e) Substitúty 

Substitútom môže byť napríklad samotný zľavový portál, v prípade, ak zákazník nevie 

o existencii agregátora. Stáva sa tak vtedy, keď zákazník pozná alebo má overený len 

jeden portál, ktorému dôveruje, tým pádom vynechá agregátor z procesu nákupu. Iným 

substitútom, konkrétne pri pobytových ponukách, môže byť napríklad len zverejnená 

zľavnená ponuka na stránke konkrétneho poskytovateľa, čiže zákazník nemá potrebu 

hľadať inú zľavu, prípadne ponuka cestovných kancelárií a agentúr.  

Čo sa týka nákupu tovarov a produktov, tak substitútom môže byť nákup v kamennej 

predajni. Zákazník má možnosť si produkt pozrieť a vyskúšať, čiže pri niektorých 

druhoch tovaru je preňho menej výhodné nakúpiť ho online. Tento typ zľavových 

ponúk však tvorí malé percento obratu agregátora v porovnaní s pobytmi, preto nie je až 

také podstatné sa ním zaoberať (Choleva, 2019). 
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Tab. 5: Zhrnutie  Porterovej analýzy 5 konkurenčných síl  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Ohodnotenie hrozby Popis 

Rivalita medzi 

súčasnými konkurentami 
Stredná 

V súčasnosti existuje na 

slovenskom trhu len jeden 

adekvátny konkurent 

Riziko vstupu nových 

konkurentov 
Veľmi nízke 

Náklady na vstup na trh nie sú 

práve lacné, okrem toho trh je 

už takmer nasýtený 

Vyjednávacia sila 

dodávateľov 
Vysoká 

Agregátor je závislý od ponuky 

zľavových portálov, potrebuje 

ich k svojej existencii 

Vyjednávacia sila 

odberateľov 
Nízka 

Zákazníci môžu tlačiť na cenu 

iba u obchodníka, ktorý zľavu 

poskytol, agregátor má cenu 

danú a nemôže ju meniť 

Hrozba substitútov Vysoká 

Existuje viacero možností, 

ktoré agregátor nahradia, 

v tomto odvetví existuje veľa 

substitútov 

 

3.4 Analýza vnútorných faktorov 

Táto časť práce sa zameriava na vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú fungovanie 

spoločnosti a samotného agregátora. Medzi použité analýzy patrí analýza 

marketingového mixu 4P. Vnútorné faktory boli spracované na základe dát z intranetu 

a osobných rozhovorov s pracovníkmi agregátora. 
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3.4.1 Analýza marketingového mixu 4P 

a) Produkt/služba 

Charakteristika produktu zľavového agregátora je prostá. Portfólio ponúkaných zliav je 

ovplyvnené ponukou zľavových portálov, s ktorými agregátor spolupracuje. Prioritou 

agregátora a celkovo portálov sú najmä pobyty, konkrétne pobytové balíčky, ktoré sú 

pre zákazníkov zaujímavé. Spravidla obsahujú ubytovanie na viacero nocí so stravou 

a wellness balíčkom za výhodnú cenu, ktorú by zákazník bežne zaplatil len za samotné 

ubytovanie. Tento typ pobytov býva nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku, 

Poľsku či Rakúsku. Okrem nich bývajú často v ponuke poznávacie zájazdy s vlastným 

sprievodcom pre väčšie skupiny do známych metropol či oblastí, jednodňové výlety 

do miest s ľahkou dostupnosťou, prípadne sezónne pobyty (napríklad na Veľkú noc, 

Vianoce, Silvester, v letnej sezóne dovolenky v luxusných hoteloch alebo lacnejších 

apartmánoch) alebo zájazdy spojené so zážitkami a emóciami, ako napríklad návšteva 

vianočných trhov, zájazdy na festival do Benátok, výstavy kvetov, tulipány 

v Holandsku, Levanduľové slávnosti a podobne. Ponúkané spektrum pobytov je naozaj 

široké a zákazníci si môžu vyberať podľa svojich preferencií z veľkého množstva 

variant.  

Okrem pobytov agregátor ponúka zľavy z oblastí ako Jedlo, Krása, Zdravie, Služby, 

Relax či Tovar a Auto. Tieto kategórie tvoria menšie percento z celkového obratu, 

pretože zákazníci primárne navštevujú agregátor a portály ako také najmä kvôli vyššie 

zmieňovaným pobytom. Napriek tomu sú svojím obsahom stále dostatočne zaujímavé. 

Ponuka je v tomto prípade tiež pestrá, k dispozícii sú napríklad výhodné wellness 

balíčky, masáže, rôzne ošetrenia a terapie, kurzy, zľavy týkajúce sa starostlivosti o auto, 

výhodné poukážky na menu v reštauráciách alebo obľúbené kupóny na vyskúšanie 

neznámej kuchyne pre zákazníkov. Ponuky sa často opakujú, čiže tie, ktoré si našli 

svojich pravidelných spokojných zákazníkov sú viackrát obnovované a denne pribúda 

množstvo nových. 

Toto je však ponuka produktov, ktorú agregátor nevie ovplyvniť. Ako už bolo 

spomenuté, portály tvoria obsah agregátora, sami si dohadujú spoluprácu s vybranými 

obchodníkmi a celkové podmienky spolupráce (cena, výška zľavy, obsah balíčkov 

a pod.). Pridaná hodnota agregátora pre zákazníkov tkvie v zoskupovaní všetkých zliav 
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na jednom mieste na webe a v ich prehľadnom rozdelení do príslušných kategórií 

a podkategórií. Ponuka je naozaj rozmanitá, denne si zákazníci môžu vybrať približne 

z 5000 zliav. Celkovo sú zľavy prerozdelené do približne 300 rôznych kategórií 

a podkategórií, ktoré zákazníkovi zabezpečia zoskupenie čo najpríbuznejších zliav na 

jednom mieste. Okrem toho pri pobytoch umožňujú filtrovanie podľa atribútov ako typ 

ubytovania, typ stravy, počet nocí a služby.  

Z uvedeného vyplýva, že agregátor nedokáže ovplyvniť svoju ponuku, podmienky 

ponúk ani ich kvalitu. To je zodpovednosť portálov a samotných obchodníkov. Čo však 

môže agregátor urobiť je spolupracovať s overenými portálmi, ktoré sú prozákaznícke, 

spoľahlivé a obľúbené. Značka SME, pod ktorou agregátor zľavy.sme.sk pôsobí, 

vyvoláva u zákazníkov pocit, že zľavám môže veriť, pretože značka SME je práve 

spájaná so zárukou kvality a má dlhoročnú tradíciu na slovenskom trhu. Zároveň 

agregátor môže svoju dôveryhodnosť a konkurencieschopnosť zvyšovať pomocou 

vlastných služieb, ktorými je zákaznícka podpora, ochota personálu pomôcť 

s prípadnými problémami s reklamáciou či nedoručeným kupónom, jednoducho 

povedané prozákaznícky prístup, možnosť ukladania obľúbených zliav na vlastnom 

účte, zobrazenie podobných zliav alebo pripomenutie, že zľava, o ktorú mal zákazník 

v minulosti záujem, je znovu dostupná, pravidelné zasielanie určitého typu ponúk podľa 

preferencií zákazníka do vlastnej mailovej schránky a iné doplnkové služby.  

Priamym produktom agregátora je však obchodná platforma Dealstream.sk, ktorá spája 

v jednom prostredí Inzerentov (zľavové portály) a agregátory zliav. Poskytuje 

zapojeným partnerom rôzne štatistiky, ale najmä prístup k nastaveniam inzercie, 

predovšetkým na vyhradených top pozíciách definovaných zo strany jednotlivých 

agregátorov zliav (topovanie, vysvetlené v ďalšej podkapitole). Dealstream.sk vznikol 

rozšírením administračného rozhrania zlavy.sme.sk a prevzal automaticky všetky 

nastavenia. Zlavy.sme.sk je teda zakladateľom tejto platformy, ktorú využívajú všetky 

portály na spoluprácu s agregátorom  a najmä na administráciu ponúk (VOP - Zľavy, 

akcie, kupóny, 2013). Jeho pridanou hodnotou je práve zapojenie do celosvetovej 

affiliate siete Commission Junction, ktorá je v rámci používania prostredníctvom 

Dealstream.sk bez transakčných poplatkov (Dealstream.sk, 2019).  
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b) Cena 

Ako už bolo viackrát avizované, agregátor nemá vplyv na ponuku zliav. Preto nedokáže 

ovplyvňovať ani cenu jednotlivých ponúk. Tú si stanovuje obchodník, ktorý zľavu 

poskytuje, v súlade s podmienkami zľavového portálu, prostredníctvom ktorého svoju 

ponuku zverejňuje. Tento typ spolupráce zvyčajne prebieha tak, že obe strany sa 

vzájomne dohodnú na obsahu balíčka, pôvodnej cene, výške zľavy a z nej vyplývajúcej 

novej výhodnejšej cene a platnosť kupónu – jednak dokedy je možné zľavu zakúpiť 

a jednak dokedy je možné kupón využiť (tieto dva dátumy zvyčajne nebývajú zhodné, 

platnosť kupónu býva dlhšia). Ceny jednotlivých ponúk sa môžu pohybovať od pár 

centov až po stovky až tisíce eur, záleží od charakteru zľavy.  

Agregátor však svojim partnerom ponúka inú formu spolupráce. Keďže agregátor 

prevádzkuje službu portálom vo forme propagácie na webe, sám si určuje cenu za toto 

promo. Spolupráca medzi agregátorom a portálom prebieha uzatvorením zmluvy, 

stanovením výšky provízie a platnosťou cookies. Platnosť cookies hrá kľúčovú rolu 

v tom, že ak agregátor dovedie zákazníka na stránku portálu, ale ten nenakúpi ihneď, 

avšak o pár dní sa k zľave znovu vráti, cookies si „pamätajú cestu“ daného zákazníka 

a ak je ešte v ich platnosti, pripočíta agregátoru províziu za dovedenie zákazníka 

a sprostredkovaný nákup. Tento počet dní si zvolí tiež každý portál sám po dohode 

s agregátorom, štandardne to býva 5 dní, ale je to individuálne, nie sú výnimkou ani 

dlhšie platnosti. Čo sa týka už spomínanej provízie, každý portál môže mať inú 

províziu, tie sa pohybujú vo výške od 4 % až po 15 % z každého sprostredkovaného 

nákupu. Províziu musí platiť každý portál a jej výška záleží  na vzájomnej dohode 

s agregátorom. Okrem toho majú portály možnosť topovania, to znamená zaplatenie 

poprednej pozície na webe, aby ich ponuky boli čo najvyššie a tým pádom sa dostali 

k čo najväčšiemu počtu zákazníkov. Topovanie je dobrovoľné, každý portál si sám 

určuje koľko peňazí je naň ochotný spotrebovať. V tomto prípade ide v podstate 

o platbu za preklik. Portály si zaplatia čo najvyššiu pozíciu, aby si zabezpečili 

dostatočný prísun zákazníkov prekliknutím sa na ich webové stránky. Tento typ 

propagácie sa realizuje prostredníctvom kreditov, ktoré si portál vopred nakúpi a z nich 

čerpá prostriedky na zlepšovanie svojej pozície. Kredity majú stanovenú hodnotu 1 

kredit = 1 euro a minimálny počet kreditov, ktoré portál môže nakúpiť, je 100 kreditov, 

čo je zároveň jednotka topovania (čiže 100 € + daň, každé ďalšie navýšenie je možné 
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len po 100 kreditoch, čiže 100, 200, 500 a tak ďalej, nie je možné kúpiť 80 alebo 260). 

Výška spotrebovaného kreditu je však pre každý portál rozdielna, do vzorca vstupuje 

viacero premenných, ktoré pozíciu ovplyvňujú. V podstate to znamená, že niektoré 

portály nemusia spotrebovať tak veľké množstvo kreditov ako iné, pretože 

zaujímavosťou svojej ponuky dokážu prirodzene navýšiť iné premenné, ktoré vstupujú 

do vzorca pre výpočet pozície vo vyliste na webe (vylist – zobrazenie ponúk 

v jednotlivých kategóriách). 

c) Distribúcia 

Postavenie agregátora vo vzťahu produkt/služba a koncový zákazník je trochu iná. 

Zákazník navštívi agregátor, vyberie si zľavu, ktorá ho zaujme, klikne na ňu a agregátor 

ho presmeruje na stránku portálu, ktorý zľavu ponúkol. V tomto bode agregátorov 

podiel na sprostredkovanom nákupe končí. On svoju úlohu splnil a to tak, že doviedol 

zákazníka na web svojho partnera. Tam už sa zákazník dočíta o konkrétnych 

podmienkach ponuky, spôsobe platby, doručenia v prípade tovaru alebo podmienok 

uplatnenia v prípade zakúpenia nejakej služby, vloží kupón do košíka, zaplatí ihneď 

a do mailovej schránky mu príde kupón s jedinečným kódom, pomocou ktorého sa 

napríklad v prípade pobytu preukáže v danom hoteli alebo ho uplatní pri objednávke 

u samotného obchodníka. Agregátor teda nie je zodpovedný za doručovanie kupónov, 

pretože ani nemá informácie o prebehnutej platbe. Všetka spolupráca medzi portálom 

a agregátorom prebieha prostredníctvom celosvetového affiliate programu Commission 

Junction, ktorý zaznamenáva všetky prekliky a zrealizované nákupy. Ak sa jedná 

o zakúpenie konkrétneho produktu alebo tovaru, za jeho doručenie je zodpovedný 

obchodník, ktorý zľavu ponúkol v prvom rade.  

Celkový proces cesty zľavovej ponuky je zobrazený na Obr. 7 aj s objasnením hlavným 

funkcií jednotlivých strán, ktoré vstupujú do životnosti zľavy a vzťahy medzi nimi.  
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na web 
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Poskytne 

zákazníkovi 

kupón so 

zľavou, 

ktorú dodal 

obchodník 

 

Obr. 7: Jednotlivé strany a ich úlohy v procese vzniku zľavovej ponuky, jej umiestnenia 

a propagovania  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

    

d) Propagácia 

Marketingová komunikácia agregátora je v súčasnosti na slabšej úrovni. Nevyužíva 

žiadnu platenú formu online marketingu, sociálne siete využíva iba na zdieľanie 

zaujímavých zľavnených ponúk bez platenej podpory. Aktívne však využíva pozíciu na 

domovskej stránke Sme.sk v sekcii Ženy, kde pravidelne zverejňuje viacero zľavových 

ponúk, ktoré sa v určenom časovom období striedajú. Príklad je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku, kde ponuky agregátora sú zvýraznené v červenom obdĺžniku. 

Tento typ propagácie je možný považovať za natívnu reklamu, keďže svojím vzhľadom 

sa podobá na odkazy na články viditeľné nad ponukami agregátora na rovnakom 

obrázku.  

OBCHODNÍK

• Hotel, podnikateľ, 

salón, reštaurácia 

alebo ktokoľvek, 

kto má k dispozícii 

tovar alebo službu 

a poskytne ju 

zľavovému portálu 

za zvýhodnenú 

cenu

• zabezpečuje 

dodanie tovaru 

alebo zrealizovanie 

služby po 

predložení 

platného 

zľavového kupónu

ZĽAVOVÝ 
PORTÁL

• Dohaduje 

podmienky 

spolupráce s 

obchodníkom, je 

jeho hlavným 

partnerom, 

prostredníctvom 

neho prebieha 

akákoľvek 

propagácia ponuky

• tu prebieha platba 

za kupón, portál ju 

následne prevedie 

na účet 

obchodníka

• účtuje si províziu 

za každý predaný 

kupón

ZĽAVOVÝ 
AGREGÁTOR

• Nástroj na 

propragáciu 

jednotlivých 

ponúk, obsah 

dodávajú partneri 

(zľavové portály), 

neponúka vlastné 

zľavy

• jeho úlohou je 

privedenie 

užívateľa na web 

daného portálu a 
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Obr. 8: Pozícia na domovskej stránke Sme.sk pre zľavový agregátor na propagáciu vybraných 

ponúk  

(Zdroj: Domovská stránka Sme.sk, 2019) 

V minulosti agregátor organizoval aj súťaž o pobyt, čo bolo rozhodne zaujímavým 

spestrením a do súťaže sa zapojilo veľa užívateľov. Takisto pre agregátor písalo pár 

mladých autorov blogové články, ktoré zákazníkov radili, aké miesta v obľúbených 

destináciách navštíviť, odporúčali im darčeky na sviatky a podobne. V súčasnosti sa 

však ani jeden zo zmienených spôsobov podpory predaja aktívne nevyužíva, pričom by 

stále mohli mať potenciál do budúcnosti. 

Agregátor však na žiadosť zákazníkov a používateľov môže zasielať newsletter. Ten je 

možný len pre zaregistrovaných používateľov, ktorí si sami nastavia, ako často si želajú 

newsletter s vybranými ponukami nechať zasielať do mailovej schránky, na výber je 

buď denné zasielanie alebo dvakrát do týždňa, pričom newsletter nie je povinný, čiže si 

ho nemusia nechať zasielať vôbec. Používateľ si sám zvolí, ktoré kategórie ho 

zaujímajú a ponuky z ktorých si želá zasielať, prípadne si môže zvoliť portály, ktorých 

ponuky ho zaujímajú. V súčasnosti je však táto možnosť obmedzená len na hlavné 

kategórie na webe, ktoré môžu byť pre niektorých zákazníkov príliš široké (Pobyty, 

Móda, Jedlo, Krása, Zdravie, Služby a pod.) v zmysle, že napríklad majú záujem 

o pobytové ponuky len na Slovensku, ale majú možnosť si zvoliť len celkovú kategóriu 

Pobyty, takže im budú automaticky chodiť aj zahraničné pobytové balíčky 

v newsletteri, o ktoré vlastne vôbec nemusia mať záujem. To by mohlo viesť 

k nespokojnosti používateľov a namiesto toho, aby takýto newsletter odoberali aj 

s ponukami, o ktoré nemajú záujem, radšej zrušia jeho odber úplne. Konkrétne možnosti 

nastavenia odoberania noviniek sú zobrazené na nasledujúcom obrázku. 
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Obr. 9: Nastavenie odoberania newslettera  

(Zdroj: Používateľské konto na Zlavy.sme.sk, 2019) 

 

Klasickú verziu marketingového mixu 4P je kvôli väčšej výpovednej hodnote vhodné 

rozšíriť na verziu 7P, teda o charakteristiku ľudí (people), procesy (process) 

a materiálové vybavenie (physical evidence).  

e) Ľudia 

Zamestnanci sú hlavnou podmienkou existencie agregátora, bez ich skúseností, 

odbornej spôsobilosti a schopností by nemohol fungovať. Preto je dôležité ich 

motivovať, aby agregátor vykazoval zisk a podieľal sa na posúvaní spoločnosti vpred. 

Zamestnanci sú motivovaní pevnou zložkou mzdy, ktorú majú zakotvenú v zmluve 

a pohyblivou zložkou, ktorou sú napríklad prípadné odmeny za dobre vykonanú prácu. 

Medzi ďalšie výhody možno považovať napríklad stravné lístky, prípadne DOXX karty 

slúžiace na elektronické stravné lístky. Spoločnosť ponúka svojim zamestnancom kurzy 
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anglického jazyka, pričom prepláca polovicu nákladov, niekedy ponúka lístky na rôzne 

koncerty, pravidelne organizuje teambuildingové akcie (napr. celofiremný vianočný 

večierok). Zamestnanci majú svoj vlastný pracovný počítač, prípadne aj mobilný telefón 

s mobilnými dátami, predplatné na hlavnej doméne sme.sk (zahŕňa prístup k všetkým 

článkom na webe zadarmo), alebo napríklad zamestnaneckú zľavu pri kúpe dovolenky 

cez cestovnú agentúru Dovolenka.sme.sk vlastnenú spoločnosťou Petit Press, a.s. 

V súčasnosti sa uvažuje aj nad zavedením Multisport kariet, ktoré by spoločnosť sčasti 

preplácala (Intranet spoločnosti Petit Press, a.s. [interný informačný systém], 2015).  

Agregátor má 2 kľúčových zamestnancov (program a produktový manažér, junior 

produktový manažér) + externá podpora (grafika, SEO, programátori, office manažér 

pre zákaznícku podporu). Agregátor je vo firme projektom a spadá pod SMB4 

oddelenie, ktoré pôsobí pod záštitou SME online oddelenia a riadi ho hlavný 

produktový manažér. Podrobná organizačná štruktúra spoločnosti Petit Press, a.s. je 

zobrazená na obrázku nižšie. Štruktúra spoločnosti a samotného agregátora je postavená 

dobre, tým pádom sa nepredpokladajú žiadne problémy spojené s rozhodovacími 

právomocami či prípadnými nezhodami. Štýl vedenia ľudí je v prípade agregátora skôr 

konzultatívny. Ide o obojstrannú komunikáciu medzi manažérmi, ale aj podriadenými 

pracovníkmi. Posledné slovo má vždy manažér, ktorý predkladá návrhy na schválenie 

členom predstavenstva, tí následne učinia konečné rozhodnutie, týkajúce sa však 

strategických cieľov do budúcnosti a schválenie rozpočtu na ďalšie obdobie. Bežné 

administratívne záležitosti, vzniknuté problémy v priebehu trvania projektu a rôzne 

produktové záležitosti riešia a konzultujú program produktový a junior produktový 

manažér priamo s programátormi. 

Čo sa týka schopností a znalostí zamestnancov, je možné skonštatovať, že sú na dobrej 

úrovni. Projektový a produktový manažér sú profesionálmi vo svojom obore, pričom 

majú množstvo skúseností s manažovaním a riadením veľkých projektov. Medzery sa 

však dajú nachádzať v oblasti marketingu a prezentovania agregátora na sociálnych 

sieťach. Problémom je fakt, že agregátor by potreboval produktového 

manažéra/marketingového špecialistu na plný úväzok, ktorý by sa venoval len Zľavám. 

Súčasný program a produktový manažér má ešte veľa iných kompetencií, preto nemôže 

                                                 
4 Small and medium business 
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venovať všetok čas agregátoru, zatiaľ čo junior produktový manažér pracuje len na 

dohodu o brigádnickej práci študentov, čiže ani nemá dostatok potrebných znalostí na 

vedenie Zliav (tento problém by sa dal čiastočne riešiť napríklad školením alebo 

kurzami). V tomto však možno vidieť obrovský nedostatok, ktorý môže agregátor stáť 

potenciálnych zákazníkov. 

 

Obr. 10: Organizačná štruktúra spoločnosti Petit Press, a.s.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Intranet spoločnosti Petit Press, a.s. [interný informačný systém], 

2015) 
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Na Obr. 10 je zobrazená organizačná štruktúra spoločnosti Petit Press, a.s. Zľavový 

agregátor spadá pod Divíziu SME Family, konkrétne pod oddelenie Online komerčné. 

Okrem kľúčových zamestnancov agregátora, ktorí boli spomenutí vyššie, pracujú na 

tomto oddelení pracovníci spadajúci pod iné projekty spoločnosti, takisto do projektu 

agregátora sú začlenení aj iní zamestnanci, ktorí ho ale nemajú ako svoju hlavnú náplň 

pracovnej činnosti, preto sú pre činnosť agregátora uvádzaní len dvaja zamestnanci.  

f) Procesy 

Stratégiou agregátora je udržiavať si dlhodobo spokojných zákazníkov a získavať 

nových, v súčasnosti je čiastkovou stratégiou byť atraktívnejší pre zákazníkov pomocou 

redizajnu webu (viac user-friendly). Cieľom je sprostredkovať zákazníkom čo najviac 

kvalitných ponúk na jednom mieste na webe, najmä viac ako konkurencia a ponúkať 

zákazníkom produkty od overených predajcov a spoľahlivých portálov. 

Strategické rozhodnutia prijímajú členovia predstavenstva, ktorí následne zadajú 

pracovné úlohy projektovému manažérovi, na ktorom leží operatívny a administratívny 

management spolu s produktovým manažérom. Tí delegujú jednotlivé pracovné činnosti 

podriadeným zamestnancom, ktorí spoločne pomáhajú napĺňať stratégiu spoločnosti. 

Zamestnanci medzi sebou komunikujú osobne, prostredníctvom telefónu či mailu, 

prípadne vnútrofiremným komunikačným kanálom. Spracovanie informácií sa spracúva 

do firemnej databázy, do ktorej majú prístup všetci zamestnanci. V tejto oblasti môžeme 

povedať, že vládne značná dôvera medzi pracovníkmi, sú ochotní spolupracovať, ale 

samozrejme pracujú aj samostatne. 

Čo sa týka náboru nových zamestnancov, spoločnosť si plánuje rozpočet minimálne na 

rok dopredu, čo znamená, že do plánov sa zahŕňajú aj náklady na výberové konania 

a mzdové náklady pre budúcich plánovaných zamestnancov. Výberové konanie má 

vždy na starosti vedúci oddelenia, kde bude zamestnanec prijímaný, zúčastňujú sa ho 

len vybrané osoby pracujúce na danom oddelení. Ostatné kľúčové procesy, ktoré 

podmieňujú fungovanie agregátora, boli podrobnejšie rozpísané v jednotlivých prvkoch 

marketingového mixu.  

g) Materiálová vybavenosť  

Materiálová vybavenosť sa agregátora takmer vôbec netýka, keďže celé jeho pôsobenie 

je v online prostredí. Keďže agregátor vstupuje do procesu nákupu zľavy len ako 
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sprostredkovateľ, nie je nutné budovať vlastné priestory pre osobné stretnutie so 

zákazníkmi a ani s partnermi, na výkon práce je potrebný len počítač s prístupom 

k internetu. Firma má svoje vlastné kancelárske priestory, tzv. „open space,“ kde sedia 

zamestnanci jednotlivých oddelení, ktoré však slúžia len na výkon pracovnej činnosti.  

Vhodné je však v tejto súvislosti spomenúť web agregátora a jeho vzhľad, ktorý môže 

zákazníka primäť alebo odradiť od nákupu, ten je však pod záštitou spoločnosti Petit 

Press, a. s. a domény SME.sk, pod ktorou pôsobí, a teda musí mať určité 

charakteristické prvky tejto značky.   

Tab. 6: Súhrn internej analýzy podľa koncepcie 7P časť 1  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prvky marketingového mixu Charakteristika 

Produkt 

• Propagácia ponúk zľavových portálov 

• Gro sú pobyty, ale obľúbené sú aj zľavy na jedlo, 

wellness balíčky, vzdelávacie kurzy, auto služby, 

kozmetické salóny či terapie a ošetrenia 

• Priamym produktom agregátora je obchodná 

platforma Dealstream.sk, ktorú využíva agregátor 

a portály na spoluprácu 

• Pridaná hodnota tkvie v podrobnej kategorizácii 

a filtrácii podľa atribútov (zákazník si vie ľahko 

a rýchlo nájsť to, čo potrebuje a hľadá) 

Cena 

• Provízia za predaj kupónov (individuálna, vo 

forme určitého percenta z predaja) 

• Kredity – nepeňažné platidlo, ktorého čerpanie je 

možné využiť na inzerciu na agregátore 

(topovanie ponúk) => 1 kredit = 1 euro 

Distribúcia 

• Agregátor nie je distribútor kupónov ani nie je 

nijak zúčastnený v procese objednávky a platby 

alebo prevádzkovania služby/doručenia produktu 
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Tab. 7: Súhrn internej analýzy podľa koncepcie 7P časť 2  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prvky marketingového mixu Charakteristika 

Propagácia 

• Aktívne využívanie pozície na homepage Sme.sk 

na propagáciu vybraných ponúk 

• Využívanie sociálnej siete Facebook bez platenej 

podpory (len zdieľanie vybraných ponúk na 

vlastnom facebookovom profile) 

• Zasielanie newsletterov podľa preferencií 

zákazníka (denne/2x týždenne, možnosť výberu 

kategórií, ktoré ho zaujímajú) 

• Žiadna platená reklama (Google Adwords, 

sociálne siete, súťaže, bannery a pod.) 

Ľudia 

• 2 kľúčoví zamestnanci, ktorí pracujú na projekte 

• Externá podpora (SEO, programátori..) 

• Konzultatívny štýl vedenia ľudí 

• Finančná aj  nefinančná motivácia 

Procesy 

• Vlastný informačný systém (intranet + SharePoint 

s príslušnou dokumentáciou) 

• Hlavný proces – sprostredkovanie nákupu 

kupónov, propagácia ponúk zľavových portálov 

• Stratégiou je udržiavať si dlhodobo spokojných 

zákazníkov a prinášať im kvalitné ponuky 

od overených portálov 

• V súčasnosti plánovaný redizajn webu => viac 

user-friendly 

Materiálová vybavenosť 
• Kancelárske priestory 

• Web a jeho dizajn 
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3.5 SWOT analýza 

Táto kapitola sa zameriava na súhrn jednotlivých analýz v podobe SWOT analýzy, čiže 

analýzy silných a slabých stránok a príležitostí a hrozieb agregátora.  

a) Silné stránky 

Medzi jedny z najsilnejších stránok agregátora SME je považovaná jednoznačne značka 

SME, pod ktorou agregátor pôsobí, pretože pre veľkú časť online publika je považovaná 

za kvalitnú, bezpečnú a dôveryhodnú. Ďalšou silnou stránkou je veľké množstvo zliav 

(denne býva v ponuke priemerne cca 5000 zliav) a relatívne podrobne rozčlenená 

kategorizácia ponúk, čo vyplýva zo spolupráce s najväčším počtom zľavových portálov 

a internetových obchodov. Silnou stránkou agregátora je aj plne transparentný spôsob 

spolupráce, meranie provízií je zabezpečované celosvetovo uznávanou affiliačnou 

sieťou CJ, s ktorou spolupráca prebieha prostredníctvom vlastnej obchodnej platformy 

Dealstream.sk, agregátor nemá vplyv na trackovanie provízií a platba za preklik nie je 

povinná. Každý partner si takisto sám môže overiť, na ktorej platenej pozícii sa zobrazí 

jeho ponuka (vyššie spomínané topovanie). Z hľadiska zákazníkov je možné považovať 

za silnú stránku aj poskytovanú zákaznícku podporu, ktorá je poskytovaná 

prostredníctvom mailu, telefónu a online chatu každý pracovný deň. V neposlednom 

rade je pre agregátor silnou stránkou aj pomerne silné know-how o vývoji a fungovaní 

trhu a zľavových portálov, nakoľko na trhu pôsobí už od roku 2011. 

b) Slabé stránky 

Medzi slabé stránky agregátora SME jednoznačne patrí klesajúca podpora marketingu 

zo strany hlavnej domény sme.sk, nakoľko v minulosti boli Zľavy SME podporované 

omnoho masívnejšie. Rovnako s tým súvisí aj nevyužívanie platenej formy reklamy 

prostredníctvom vyhľadávačov a sociálnych sietí, ktorá by mohla osloviť väčšie 

publikum ako neplatená reklama, ktorú agregátor momentálne využíva. Jednou z 

najväčších slabých stránok je však fakt, že agregátor aktuálne nespolupracuje s 

portálom Zľavomat, ktorý je považovaný za jeden z najsilnejších a najvplyvnejších 

portálov na trhu. Toto však agregátor úplne nemôže ovplyvniť, pretože tento portál sa 

sám rozhodol prestať využívať služby agregátorov, nejde o chybu agregátora. Napriek 

tomu absencia jeho ponúk je citeľná, keďže v minulosti sa na webe agregátora 
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zobrazovalo omnoho viac zliav. Ďalšou slabou stránkou môže byť aj fakt, že agregátor 

v súčasnosti nedisponuje dostatočným počtom zamestnancov, ktorí by pracovali čisto 

na jeho činnosti a rozvoji. Týka sa to nielen oblasti marketingu, ale aj absencia 

produktového manažéra, ktorý by bol zamestnaný na plný pracovný úväzok a venoval 

by sa iba Zľavám.  

c) Príležitosti 

Ako budúce príležitosti agregátora SME môže byť považovaný rastúci záujem 

o nakupovanie online, nakoľko to je jediný spôsob, akým možno prostredníctvom Zliav 

SME nakupovať. Rovnako s tým súvisí aj rastúci počet zákazníkov nakupujúcich 

prostredníctvom mobilných zariadení. Ak sa agregátoru podarí držať tempo 

so súčasnými technológiami a prispôsobiť a optimalizovať mobilné zobrazenie webu, 

môže to byť v konečnom dôsledku jeho veľké plus. Ako príležitosť sa dá 

charakterizovať aj možná budúca spolupráca s portálom Zľavomat, ktorý síce aktuálne 

nespolupracuje so žiadnym zľavovým agregátorom, ale v budúcnosti by sa mohol 

obrátiť práve na Zľavy SME, ktoré sú najväčším agregátorom na trhu a v minulosti 

s ním už spolupracovali. Okrem toho, Zľavy SME sú momentálne v štádiu zavádzania 

redizajnu webu, ktorého spustenie je naplánované v priebehu kalendárneho roka 2019. 

Nový web bol navrhnutý podľa užívateľského testovania, teda by mal byť viac user-

friendly, než je dnes. Pre agregátor z toho teda plynie veľká príležitosť, ako osloviť 

nových zákazníkov.  

Ďalšou príležitosťou môže byť aj v súčasnosti klesajúca nezamestnanosť a rastúce 

mzdy, čo môže znamenať väčšie množstvo peňažných prostriedkov užívateľov na 

nakupovanie prostredníctvom agregátora. Je to však len predpoklad a ak by sa aj 

naplnil, tak pre agregátor je to v porovnaní s inými len malá príležitosť na rast. 

Medzi najväčšie príležitosti trhu však dnes rozhodne patria zákonom schválené 

rekreačné príspevky pre zamestnancov. Nakoľko sa dajú uplatniť len na dovolenky na 

území Slovenskej republiky s ubytovaním na minimálne 2 noci (+ možnosť stravy 

v cene), je to obrovská príležitosť pre nový typ spolupráce s portálmi. V súčasnosti sa 

prostredníctvom agregátora predávajú najmä pobytové balíčky a ponuka balíčkov na 

Slovensku je veľmi bohatá. Ak sa agregátor tejto príležitosti chopí a správne ju využije, 

môže zaznamenať celkom veľký úspech.  
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d) Hrozby 

Čo sa týka hrozieb a rizík projektu, najväčším problémom by bolo, keby s agregátorom 

prestal spolupracovať jeden z najvýznamnejších partnerov (v súčasnosti sa jedná o 

portály ZľavaDňa.sk a Travelking.sk), prípadne, ak by jeden z nich skrachoval. V 

minulosti sa už podobná hrozba naplnila, a to konkrétne v čase, keď portál Zľavomat 

ukončil spoluprácu so všetkými agregátormi na trhu. Ďalšou hrozbou pre agregátor je 

možnosť prevalcovania celého trhu dvomi najsilnejšími portálmi, čo by znamenalo krach 

zvyšných, oveľa menších portálov, čím by celkovo zanikol význam agregátora. Za súčasne 

najreálnejšiu hrozbu však je považovaný fakt, že z politických či bezpečnostných dôvodov 

poklesne záujem zákazníkov o pobyty v zahraničí (prípadne aj na Slovensku) – toto by bol 

pre agregátor samotný, ako aj pre všetky zľavové portály, veľký škrt cez rozpočet, nakoľko 

pobyty tvoria približne 70% celkového obratu. V tomto bode sa dá povedať, že Zľavy SME 

v tomto segmente sprostredkujú obrat približne 3,5 milióna EUR za rok, čo je viac než 

sprostredkuje napríklad Dovolenka.sme.sk (cestovná agentúra, ktorá je sprostredkovateľom 

predaja dovoleniek od slovenských, rakúskych a nemeckých cestovných kancelárií, taktiež 

patrí pod značku SME) (Helt, 2016). Práve z tohto dôvodu by pre agregátor tento faktor 

mohol mať katastrofálne následky v zmysle poklesu záujmu zákazníkov o pobytové 

ponuky. 

Hrozbou však môže byť aj starnúce obyvateľstvo. Tento trend má rastúcu tendenciu aj 

do budúcna, preto je potrebné s ním počítať a nezanedbávať ho. Záleží však, nakoľko bude 

staršie obyvateľstvo v budúcnosti schopné a zvyknuté nakupovať online, pokiaľ bude aj 

tento trend naďalej rastúci, mohla by to byť pre agregátor budúca príležitosť. V každom 

prípade však staršie obyvateľstvo nemusí mať také veľké množstvo peňažných 

prostriedkov, ako majú pracujúci ľudia v produktívnom veku, preto ich záujem o tento typ 

sortimentu môže mať klesajúci charakter. Je teda dôležité zvážiť, či má zmysel sa na staršie 

obyvateľstvo v budúcnosti viac zameriavať a oslovovať ich, alebo sa skôr snažiť 

o efektívnejšie oslovenie potenciálnych zákazníkov v produktívnom veku. 
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Tab. 8: Zhrnutie SWOT analýzy  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Silné stránky (Strengths) 

• Značka SME 

• Veľký počet zliav 

• Známa affiliate sieť, výhodné pre 

partnerov 

• Zákaznícka podpora 

• Know-how 

Slabé stránky (Weaknesses) 

• Klesajúca podpora marketingu 

na Sme.sk 

• Nevyužívanie platenej formy 

reklamy 

• Nespolupracovanie so Zľavomatom 

• Nízky počet zamestnancov 

agregátora 

Príležitosti (Opportunities) 

• Rastúci záujem o online nákupy 

• Nákupy online prostredníctvom 

mobilných zariadení 

• Možná budúca spolupráca so 

Zľavomatom 

• Redizajn webu a testovanie nového 

užívateľského rozhrania 

• Rast ekonomickej úrovne na SR 

• Rekreačné príspevky pre 

zamestnancov na pobyty na 

Slovensku 

Hrozby (Threats) 

• Prerušenie spolupráce s najväčšími 

partnermi, ich prípadný krach 

• Prevalcovanie trhu najsilnejšími 

portálmi → krach ostatných 

portálov 

• Pokles záujmu zákazníkov o pobyty 

v zahraničí z politických či 

bezpečnostných dôvodov 

• Starnutie obyvateľstva 

 

3.6 Záver analýz 

Na základe vykonaných analýz je možné pozorovať, že sú isté oblasti, v ktorých sa 

vyžaduje zlepšenie situácie. Najväčšie nedostatky sú vidieť v nie veľmi dobre 

nastavenom marketingu agregátora. V súčasnosti spoločnosť do marketingu neinvestuje 
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takmer žiadne prostriedky, čo má za následok znižujúce sa povedomie zákazníkov 

o danom zľavovom agregátore. Okrem toho na trhu existuje množstvo príležitostí, 

ktorých využitie by pre Zľavy SME znamenalo vysoký prínos, zvlášť je potrebné dať 

do pozornosti úpravu zákona o rekreačných príspevkoch. Celkovo je možné z analýz 

usúdiť, že príležitosti viacnásobne prevažujú nad hrozbami, nakoľko niektoré z hrozieb 

agregátor nemôže nijako ovplyvniť a teda s nimi nevie pracovať. Preto je vhodnejšie sa 

zamerať práve na príležitosti a premeniť ich na svoje silné stránky. Súčasné silné 

stránky je vhodné rozvíjať a prispôsobovať ich súčasným trendom, zatiaľ čo slabé 

stránky je vhodné minimalizovať, ideálne odstrániť, nakoľko sa nejedná o neriešiteľné 

problémy (napríklad nízka podpora marketingu a nedostatok zamestnancov).  

Z týchto analýz je teda možné usúdiť, že súčasný stav marketingu agregátora je 

nevyhovujúci, preto je potrebné v tejto oblasti realizovať zmenu. 

3.7 Marketingový výskum medzi zákazníkmi 

Zatiaľ čo marketing prostredníctvom sociálnych sietí a e-mailový marketing boli 

študované v rôznych odvetviach, existujú medzery v znalostiach súvisiacich s tým, ako 

sa tieto marketingové nástroje používajú pre zľavové agregátory. Tento výskum sa 

snažil pochopiť, ako vplývajú na nákupné správanie svojich zákazníkov. 

Prvým čiastkovým cieľom práce bolo teda zamerať sa na faktory, ktoré ovplyvňujú 

zákazníkov zľavového agregátora SME pri nákupe pobytov na Slovensku a sformulovať 

odporúčania pre budúce smerovanie agregátora s ohľadom na dané prostriedky. 

Výskumná otázka tejto práce teda vychádza zo stanovených cieľov výskumu a znie: 

„Ako zákazníkov zľavového agregátora SME ovplyvňuje pri nákupe pobytov na 

Slovensku propagácia zľavnených ponúk na sociálnej sieti Facebook a zasielanie 

newsletterov do mailových schránok?“ Výskum bol realizovaný pomocou 

anonymného štruktúrovaného dotazníka, ktorý bol distribuovaný medzi zákazníkov 

daného agregátora. Zameranie na tento typ pobytov je možné odôvodniť práve 

zo vzniknutej príležitosti využitia rekreačných príspevkov od zamestnávateľov. 

Vzorka respondentov bola stanovená podľa celkového počtu nákupov za posledný 

kalendárny rok (január 2018 – január 2019). Skoršie údaje žiaľ neboli adekvátne z 

dôvodu nedostatočne podrobného filtrovania dát. Do úvahy boli vzaté len registrované 
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nákupy, to znamená, že nákupy od zaregistrovaných používateľov na stránke zľavového 

agregátora. Je tomu tak z dôvodu, že je skúmaná miera ovplyvnenia pri nákupe 

pomocou príspevkov na sociálnych sieťach a newsletterov, pričom tie sa zasielajú len 

registrovaným zákazníkom. Nakoľko medzi najpredávanejšie ponuky patria pobyty 

(podľa interných štatistík agregátora tvoria pobyty až 70% celkového obratu) a tento 

výskum sa primárne zacieľuje na pobyty na Slovensku, celkovo bolo podľa týchto 

štatistík agregátora SME predaných  561 pobytov na Slovensku v období od januára 

2018 do januára 2019. Výskumná vzorka bola stanovená nasledovným výpočtom. 

𝑛0 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052
= 384,16 ≅ 385 𝑧á𝑘𝑎𝑧𝑛í𝑘𝑜𝑣 

𝑛 =
385

1 +
(385−1)

561

= 229 𝑧á𝑘𝑎𝑧𝑛í𝑘𝑜𝑣 

Na základe predošlých výpočtov bolo teda na účely výskumu potrebné vyzbierať aspoň 

229 adekvátnych odpovedí od zákazníkov (určené podľa Israel, 1992). Výskum bol 

realizovaný začiatkom februára 2019, distribuovaný medzi zákazníkov zľavového 

agregátora prostredníctvom profilu agregátora na sociálnej sieti Facebook a mailových 

adries registrovaných používateľov na webovej stránke agregátora. Dotazník bol 

dostupný len v online forme, nakoľko pre agregátor sú vhodní len tí respondenti, ktorí 

disponujú internetom. Celý dotazník je zobrazený v Prílohách práce. 

Dotazník bol rozdelený do viacerých častí. Prvú časť tvorili filtračné  otázky, vďaka 

ktorým sme mohli očistiť dáta od nerelevantných respondentov. Druhú časť tvorili 

otázky týkajúce sa vplyvu newsletterov a facebookových príspevkov na nákupné 

správanie zákazníkov. Posledná časť sa venovala informáciám o respondentoch, ktoré 

boli využité na štatistické účely. 

3.8 Výsledky prieskumu 

Ako už bolo v predošlej podkapitole spomenuté, dáta boli zozbierané pomocou 

anonymného štruktúrovaného dotazníka, pričom ochotných odpovedať bolo celkovo 

283 zákazníkov. Pomocou filtračných otázok v úvode dotazníka sa podarilo očistiť dáta 

od nevhodných respondentov, ktorých bolo celkovo 111. Z dotazníkového prieskumu 
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bolo teda celkovo získaných 172 relevantných odpovedí, ktorých výsledky sú 

prezentované v tejto podkapitole.  

3.8.1 Analýza newsletterov 

Táto časť sa zaoberá analýzou vplyvu newsletterov na nákupné správanie zákazníkov. 

Respondentom boli položené 4 otázky týkajúce sa rôznych situácií, ktoré súvisia 

s newslettermi, zároveň piata otázka sa zaoberala časom venovaným kontrole mailovej 

schránky respondenta. Výsledky sú zobrazené v tabuľkách a grafoch nižšie.  

Prvá otázka sa zameriavala na situáciu, kedy zákazníkovi príde do schránky newsletter 

s najnovšími ponukami na zlacnené pobyty. Ich úlohou bolo označiť, s ktorými 

z nasledujúcich tvrdení súhlasia. V tejto otázke mohli zaznačiť aj viacero odpovedí, 

nakoľko na každý newsletter môžu zareagovať iným spôsobom. Celkové porovnanie je 

zobrazené v Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. Ako môžeme z grafu vidieť, n

ajčastejšie sa vyskytovala odpoveď, že mail otvoria a aspoň ho preletia očami, 

nasledovaná odpoveďou, že mail otvoria podľa toho, či ich zaujme predmet správy. 

Z celkových výsledkov však môžeme konštatovať, že celkovo 57 % respondentov si 

doručený mail vždy aspoň otvorí a 41 % ho otvorí podľa toho, či ich zaujme predmet 

správy.  

 

Graf 7: Reakcia zákazníkov na doručený newsletter  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ďalšia otázka sa zameriavala na doteraz uskutočnené nákupy prostredníctvom 

doručených newsletterov. Najčastejšou odpoveďou bola možnosť, že párkrát už nakúpili 

81

20

70

9

28

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Mail otvorím a aspoň ho preletím očami.

Mail úplne odignorujem.

Mail otvorím podľa toho, či ma zaujme…

Mail otvorím a pozorne si ho prečítam.

Mail automaticky vyhodím do koša.

Mail otvorím, ale nečítam ho.

Absolútna početnosť respondentov

M
o
žn

é 
re

ak
ci

e 
n
a 

n
ew

sl
et

te
r



 

82 

 

pobyt na základe doručeného newsletteru, ale stáva sa to skôr výnimočne, odpovedalo 

tak až 53,5 % respondentov. Len 1,2 % opýtaných respondentov uviedlo, že sa im to 

stáva často. Až 45,3% uviedlo, že ich newslettery nezaujímajú, resp. ich obťažujú. 

Celkovo však môžeme tvrdiť, že 54,7 % zákazníkov sa už niekedy nechalo presvedčiť 

na nákup pobytu z newslettera, čo je viac ako polovica, a teda newslettery možno 

považovať za relevantný prostriedok na presvedčenie k nákupu. Výsledky sú zobrazené 

v Graf 8. 

 

Graf 8: Nákup pobytov z doručeného newslettera  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ďalej sa dotazník zameral na frekvenciu zasielania newsletterov. Jednalo sa skôr 

o hypotetickú otázku, nakoľko respondenti si mali predstaviť, že majú v blízkej dobe 

záujem o nákup pobytu a následne označiť, ako často by ocenili, aby im bol zasielaný 

newsletter s najnovšími ponukami. Táto otázka bola do dotazníka zaradená z dôvodu 

zistenia, či má agregátor v súčasnosti vhodne nastavenú frekvenciu zasielania podľa 

požiadaviek zákazníkov (aktuálne si zákazník môže nechať zasielať newsletter každý 

deň, 2x do týždňa alebo vôbec nezasielať). Takmer 52 % respondentov označilo 

možnosť 1-2x do týždňa, zároveň však takmer 37 % označilo možnosť, že by napriek 

tejto situácii nemali záujem o newsletter. Celkové výsledky sú zobrazené v Graf 9. 

Možno konštatovať, že aktuálna frekvencia spĺňa požiadavky zákazníkov, zároveň 

zákazníci majú stále záujem o pravidelné zasielanie ponúk do mailových schránok, 

celkovo tak označilo necelých 64 % opýtaných.  
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Graf 9: Frekvencia zasielania newsletterov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Poslednou skúmanou oblasťou v rámci newsletterov bolo zistenie, čo zákazníkov pri 

pohľade na tento mail zaujíma. V možnostiach boli uvedené parametre ako fotografia, 

cena, výška zľavy, lokalita a popis ponuky. Z Graf 10 môžeme vidieť, že zákazníkov 

najčastejšie zaujme cena (83,1 % respondentov) nasledovaná lokalitou (60,5 % 

respondentov) a fotografia (53,5 % respondentov). Z výskumu sme takisto zistili, že 

výška zľavy zákazníkov veľmi nezaujíma a popis ponuky považuje za dôležitý len 

35,5 % opýtaných.  

 

Graf 10: Rozhodujúce parametre v newsletteroch, ktoré si všímajú zákazníci  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Posledná otázka zaradená do sekcie newsletterov sa týkala frekvencie kontroly mailovej 

schránky. Z Graf 11 môžeme vidieť, že takmer 50 % respondentov sleduje svoju 

schránku viackrát denne. Z toho vyplýva, že môže existovať závislosť medzi 

frekvenciou kontrolovania mailovej schránky zákazníkom a sledovaním newsletterov.  

 

Graf 11: Frekvencia kontroly mailovej schránky zákazníkmi  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.8.2 Analýza príspevkov na sociálnej sieti Facebook 

Táto podkapitola sa zameriava na analýzu výsledkov týkajúcich sa nákupného správania 

zákazníkov na sociálnej sieti Facebook. Skúmané boli najmä situácie, či sa zákazníci 

nechali ovplyvniť propagovaným príspevkom a nakúpili takýto pobyt. Graf 12 

zobrazuje výsledky, či už niekedy zákazníci nakúpili pobyt propagovaný na Facebooku. 

Ako je možné vidieť, takmer 80 % respondentov uviedlo, že sa v takejto situácii ešte 

neocitli. To však ešte nemusí znamenať, že zákazníci takéto príspevky nesledujú, resp. 

sa nimi nenechávajú ovplyvniť.  
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Graf 12: Nákup pobytu, ktorý bol propagovaný na Facebooku  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ďalšia otázka riešila, či zákazníci považujú Facebook za vhodný prostriedok na 

propagáciu pobytov. Ako možno na Graf 13 vidieť, celkovo až vyše 73 % respondentov 

uviedlo, že ho považuje za vhodný prostriedok. Z toho možno usúdiť, že hoci zákazníci 

až tak často nenakupujú pobyty, ktoré uvidia na tejto sociálnej sieti, stále to má vysoký 

potenciál a pre firmy je teda vhodné odporúčať, aby sa kampani na Facebooku 

pravidelne venovali.  

 

Graf 13: Považovanie Facebooku za vhodný nástroj na propagáciu pobytov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Predposledná otázka v tejto podkapitole sa zaoberala sledovaním príspevkov zľavových 

portálov a agregátorov na sociálnej sieti Facebook. Najčastejšie respondenti volili 

odpoveď, že si všímajú len tie príspevky, ktoré sa im automaticky zobrazia na nástenke, 

túto možnosť zvolilo až takmer 74 % opýtaných. Pravidelne a cielene profily portálov 

a agregátorov sledujú na Facebooku len 4 % opýtaných. Zvyšní respondenti uviedli, že 

ich takéto príspevky nezaujímajú. Celkové výsledky sú zobrazené v Graf 14. 

Z uvedeného je možné usúdiť, že sa oplatí investovať peňažné prostriedky na 

propagáciu  

 

Graf 14: Sledovanie príspevkov zľavových portálov a agregátorov na Facebooku  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Poslednou otázkou v tejto sekcii bola otázka týkajúca sa priemerného denného času 

stráveného na Facebooku. Z Graf 15 môžeme vidieť, že najčastejšie respondenti strávia 

na tejto sociálnej sieti 1 – 3 hodiny denne (takmer 48 % respondentov), prípadne do 1 

hodiny ( takmer 32 % respondentov).  
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Graf 15: Priemerný denný čas strávený na Facebooku  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Dotazník obsahoval ešte dve otázky. Prvá zisťovala, ktorý zo skúmaných nástrojov – 

Facebook alebo  newsletter – je podľa nich presvedčivejším prostriedkom, resp. ktorý 

z nich považujú za dôveryhodnejší. Výsledok je vcelku prekvapivý, nakoľko keď sa 

pozrieme čisto len na newsletter a na Facebook, až 40 % respondentov považuje 

newsletter ja vhodnejší prostriedok oproti necelým 13,5 % respondentov, ktorí uviedli 

Facebook. Keď toto zistenie porovnáme s predošlými zisteniami, je celkom paradoxné, 

že zákazníci považujú newsletter za presvedčivejší, ale napriek tomu až 45 % 

respondentov predtým uviedlo, že ich newslettery obťažujú alebo nezaujímajú. Zvyšok 

(46,5 % respondentov) uviedol, že oba prostriedky považuje za rovnako dôveryhodné. 

Porovnanie odpovedí je zobrazené v Graf 16. 

 

Graf 16: Dôveryhodnosť prostriedkov podľa zákazníkov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Poslednou otázkou výskumu je otázka, ktorá zisťovala záujem zákazníkov o mobilnú 

aplikáciu. Táto otázka je zameraná skôr na budúce rozhodnutie agregátora, či sa bude 

venovať vytvoreniu mobilnej aplikácie. Celkové výsledky sú zobrazené v Graf 17. 

Najčastejšie označovali možnosť, že takúto aplikáciu stiahnutú nemajú a ani o to 

nemajú záujem (47,7 %), druhou najčastejšou odpoveďou bolo, že nemajú, ale možno 

stiahnu v budúcnosti (29,7 %). Len necelých 23 % respondentov má takýto typ 

aplikácie stiahnutý, čo je pomerne málo zákazníkov. 

 

Graf 17: Záujem zákazníkov o mobilnú aplikáciu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.8.3 Informácie o respondentoch  

Na štatistické účely boli vyzbierané aj informácie týkajúce sa respondentov. Výsledky 

zobrazujú, že sa podarilo výskum nasmerovať na cieľovú skupinu zákazníkov. 

Najčastejšie dotazník vypĺňali ženy, najčastejšia veková kategória bola 26 – 35 rokov 

nasledovaná kategóriami 19 – 25 a 36 – 45, možno teda tvrdiť, že vo všetkých 

prípadoch ide o osoby v produktívnom veku. Svedčí o tom aj fakt, že najčastejšie 

vypĺňali dotazník zamestnané osoby a osoby na materskej/rodičovskej dovolenke. 

Najvyššie percento opýtaných bolo v manželskom zväzku alebo majú partnera.  
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Graf 18: Pohlavie respondentov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Graf 19: Vek respondentov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Graf 20: Rodinný stav respondentov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Graf 21: Pracovné zaradenie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.8.4 Záver prieskumu 

Celkovo sa podarilo vyzbierať 172 relevantných respondentov. Hoci odporúčaná 

veľkosť výberového súboru bola 229 respondentov, pre účely diplomovej práce je táto 

vzorka postačujúca. Na základe prevedeného výskumu je možné sformulovať zopár 

záverov. Z výsledkov je možné konštatovať, že najčastejšie nakupujú pobyty ženy v 

produktívnom veku, čiže sa podarilo zamerať výskum na cieľovú skupinu zákazníkov 

agregátora. Skúmané faktory ovplyvňujúce nákupné správanie zákazníkov boli 

príspevky na sociálnej sieti Facebook a newsletter.  

Zamerajúc sa na výsledky týkajúce sa newsletterov, 60 % zákazníkov tvrdilo, že si 

takýto mail vždy otvorí, zároveň približne 40 % respondentov uviedlo, že k otvoreniu 

mailu ich motivuje predmet správy. Ďalej 55 % respondentov uviedlo, že už niekedy 

nakúpili pobyt, ktorý bol propagovaný v newsletteri. Z týchto výsledkov je možné 

vidieť, že newslettery majú určitú ovplyvňovaciu schopnosť pri rozhodovaní sa o 

nákupe. Ďalšie výsledky ukazujú, že zákazníkov najviac zaujíma cena pobytu, 

nasledovaná fotografiou a lokalitou, zaujímavý je však pre nich aj popis ponuky. Čo sa 

týka pravidelnosti zasielania newsletterov, z výskumu vyšlo najavo, že agregátor má v 

súčasnosti nastavené možnosti zasielania správne, resp. podľa želaní zákazníkov. 

Poslednou otázkou, z ktorej je možné vyvodiť nejaký záver, bola otázka týkajúca sa 
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frekvencie kontroly mailovej schránky zákazníkmi. Keďže väčšina zákazníkov uviedla, 

že svoju schránku kontroluje viackrát za deň, nedá sa predpokladať, že by nezáujem o 

doručený newsletter pramenil z faktu, že si ho nevšimli.  

Druhou skúmanou oblasťou bolo nákupné správanie zákazníkov na sociálnej sieti 

Facebook. Výsledky neskončili úplne podľa očakávania. Predpoklad bol, že Facebook 

je v súčasnosti jedným z najlepších online marketingových nástrojov, ktorý využíva 

nespočetné množstvo firiem na propagáciu svojich produktov a služieb. Z výskumu 

však vyplynulo, že ani nie 21 % zákazníkov niekedy nakúpilo pobyt propagovaný na 

tejto sociálnej sieti. Natíska sa teda otázka, či je vôbec propagácia na Facebooku 

vhodným prostriedkom. Napriek tomu, že výsledky uskutočnených nákupov nie sú 

práve povzbudzujúce, je možné tvrdiť, že tento spôsob propagácie má stále potenciál. 

Vyše 73 % respondentov uviedlo, že príspevky na Facebooku majú podľa nich zmysel, 

resp. sú zaujímavé a všímajú si ich. Ak teda aj nenakúpia priamo pobyt propagovaný na 

Facebooku, takáto ponuka ich môže inšpirovať k pozretiu si web stránky agregátora, 

kde už si môžu vybrať inú ponuku, ktorá ich zaujme, prípadne sa k ponukám vrátiť 

neskôr. Ďalším zistením je, že takmer 78 % zákazníkov sleduje stránky portálov a 

agregátorov na tejto sieti alebo si všíma príspevky, ktoré sa im zobrazujú priamo na 

nástenke. Na podporu návštevnosti zo sociálnej siete by sa dali využiť sponzorované 

príspevky. Keďže sponzorované príspevky sa zobrazia priamo na nástenke väčšiemu 

počtu potenciálnych zákazníkov, zvyšuje sa aj šanca na predaj ponúkaných pobytov. 

Toto podporuje aj fakt, že  takmer 50 % respondentov strávi počas dňa na Facebooku 

približne 1 – 3 hodiny, zároveň vyše 20 % zákazníkov dokonca viac ako 3 hodiny 

denne. Je teda vysoká pravdepodobnosť, že si zákazníci tieto príspevky všimnú a ak ich 

zaujmú, tak buď nakúpia alebo ich aspoň privedú na webovú stránku agregátora. Viac 

odporúčaní však bude formulovaných v návrhovej časti.  

Z celkových výsledkov je teda možné dospieť k záveru, že oba prostriedky dokážu 

zákazníkov ovplyvniť pri nakupovaní a sú považované za rovnako dôveryhodné, ak sa 

však porovnajú prostriedky zvlášť ako také, za účinnejší je považovaný newsletter. 

Podľa výsledkov z otázky o mobilnej aplikácii len nízke percento zákazníkov (23 %) 

má momentálne nejakú stiahnutú, pričom ju využíva len 18 % zákazníkov. Je to však 

podnet pre budúci výskum, minimálne je vhodné nad tým uvažovať z dôvodu rastúceho 

záujmu využívania mobilných zariadení pri nákupe a navštevovaní webových stránok.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA, PRÍNOS NÁVRHOV 

RIEŠENIA 

Posledná kapitola diplomovej práce sa zameriava na návrhy, ktoré vyplývajú 

z analytickej časti práce a marketingového výskumu. Na začiatku sú určené hlavné 

a čiastkové ciele návrhov, následne rozpracované jednotlivé návrhy v rámci 

marketingového mixu. Návrhová časť práce popisuje aj odporúčaný harmonogram 

jednotlivých aktivít zmeny, finančné zhodnotenie a na záver analýzu rizík a návrhov 

na ich opatrenie. 

4.1 Identifikácia cieľov v časovom horizonte 

Z prevedených analýz a marketingového výskumu je možné formulovať niekoľko 

záverov a možných návrhov pre budúce smerovanie agregátora. V súčasnosti je 

naplánované zavádzanie redizajnu webových stránok agregátora, preto realizácia 

všetkých zmien navrhnutých v tejto časti diplomovej práce bude plánovaná až po 

zavedení redizajnu (jeho plánované ukončenie je najneskôr 1. 9. 2019, ale bude 

uvažované s predpokladaným zavedením redizajnu do 31. 5. 2019).  

V rámci návrhovej časti bude sformulovaných niekoľko rôznych odporúčaní pre rôzne 

oblasti agregátora. Všetky vychádzajú zo zistení z jednotlivých analýz a z realizovaného 

výskumu medzi zákazníkmi agregátora. Ich zhrnutie zobrazuje Tab. 9. 

Hlavným návrhom diplomovej práce je využitie vzniknutej príležitosti vo forme 

rekreačných príspevkov pre zamestnancov. K nemu sú priradené konkrétne čiastkové 

ciele, pomocou ktorých by sa dalo využitie tejto príležitosti považovať za úspešné. 

Jednotlivé čiastkové ciele sú podrobnejšie rozpracované v nasledujúcich podkapitolách. 

Okrem tohto návrhu sú ešte rozpracované konkrétne návrhy plynúce zo zistení 

z marketingového výskumu týkajúce sa newsletterov a príspevkov na sociálnej sieti 

Facebook, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie zákazníkov agregátora na trhu.  
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Tab. 9: Ciele návrhov diplomovej práce  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hlavné ciele Čiastkové ciele 

1. Využitie možnosti 

rekreačných príspevkov ako 

prostriedok pre zvýšenie 

predajnosti pobytov 

na Slovensku 

• Výber vhodného zľavového portálu spomedzi 

súčasných partnerov agregátora a nadviazanie 

spolupráce za účelom propagácie pobytov 

k využitiu rekreačných príspevkov 

• Vytvorenie príslušnej reklamy na sociálnej sieti, 

na stránke agregátora, na homepage Sme.sk, na 

stránkach daného portálu, jeho blogu, využívanie 

newslettera 

• Prípadne rovno zabezpečiť na stránkach 

agregátora/portálu kategóriu, kde budú takí 

poskytovatelia pobytu, ktorí automaticky vydajú 

potvrdenie k rekreačným príspevkom  

2. Zlepšenie marketingovej 

komunikácie agregátora 

prostredníctvom sociálnej 

siete Facebook a newslettera 

• Formulácia odporúčaní plynúcich zo záveru 

marketingového výskumu 

• Návrh dizajnu zasielaných newsletterov 

• Rozšírenie možnosti výberu kategórií zasielaných 

v newsletteri o podkategórie 1. stupňa 

• Platená reklama na Facebooku 

+ dodatočný cieľ do budúcna, 

ktorým je rozšírenie 

zamestnaneckej základne 

agregátora  

• Najdôležitejšie je nájsť produktového  manažéra 

na plný úväzok, ktorý sa bude starať o chod 

agregátora a zlepšovanie jeho funkcií 

• Vhodné aj zamestnať marketéra, ktorý sa bude 

starať o marketingové aktivity (túto pozíciu však 

môže zastávať aj produktový manažér) 
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4.2 Marketingová a organizačná stratégia 

Hlavný návrh plynúci z výskumnej a analytickej časti diplomovej práce sa zameriava 

na využitie vzniknutej príležitosti na trhu, ktorou je zavedenie rekreačných príspevkov. 

Ako bolo spomenuté, jedná sa o bonus pre zamestnancov, ktorí pracujú na trvalý 

pracovný pomer 24 mesiacov nepretržite u jedného zamestnávateľa. Je možné ho využiť 

v priebehu jedného kalendárneho roka do maximálnej výšky 275 € celkovo (čiže aj na 

viacero pobytov). Je dôležité zdôrazniť, že príspevok sa vzťahuje len na pobyty na 

Slovensku. Preplácanie nákladov zahŕňa nielen platbu za ubytovanie, ale aj stravu a iné 

atribúty pobytu, preto je možné ho využiť aj priamo na pobyty ponúkané zľavovými 

portálmi a agregátormi. Preto je hlavným návrhom vytvorenie spolupráce s jedným 

zo súčasných partnerov agregátora, aby sa zabezpečila propagácia pobytov na 

Slovensku s dôrazom kladeným na využitie rekreačných príspevkov. Podľa 

Štatistického úradu Slovenskej republiky (2019) v poslednom štvrťroku 2018 pracovalo 

na území SR zhruba 1 716 650 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienku rekreačných 

príspevkov podľa dĺžky trvania stáleho zamestnania viac ako 2 roky. Okrem toho na 

Slovensku existovalo ku koncu roka 2018 až 5 365 podnikateľských subjektov, ktorí 

patria do kategórie 50 a viac zamestnancov (ŠÚ SR, 2019). Na základe týchto zistení je 

možné povedať, že približne tretina obyvateľov Slovenska je potenciálnym 

zákazníkom agregátora v nadväznosti na využitie rekreačných príspevkov na 

Slovensku, preto započatie tohto typu spolupráce by mohlo byť výhodné ako pre 

agregátor, tak pre zľavové portály. Návrh bude konkrétnejšie rozpracovaný 

v nasledujúcich podkapitolách. 

4.2.1 Produkt  

Návrh pozostáva z viacerých častí. Jeho cieľom je v podstate zvýšená propagácia 

pobytov na Slovensku. Hoci pobyty sú najpredávanejšie ponuky na stránkach 

agregátora, zastrešujú nielen ponuky na Slovensku, ale aj v zahraničí. A keďže existuje 

možnosť využitia rekreačných príspevkov, zameranie na slovenské pobyty sa môže 

stretnúť s úspechom, nakoľko je pravdepodobné, že zamestnanci ešte o využití týchto 

príspevkov nemusia mať dostatok informácií. A hoci trh zľavových portálov má 

neustále potenciál, trh sa už relatívne nasýtil a má klesajúcu tendenciu, preto  by bolo 
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dobrým krokom využiť túto príležitosť a dať svojim zákazníkom vedieť, že aj ponuky 

portálov sa vzťahujú na spomínané rekreačné príspevky.  

Ponuka agregátora je závislá na ponuke svojich partnerov a agregátor sám o sebe na 

svojich stránkach nezverejňuje recenzie zákazníkov, preto prvým návrhom je 

nadviazanie spolupráce s už existujúcim partnerom agregátora a to z jednoduchého 

dôvodu. Jedným z čiastkových cieľov návrhu je propagácia pomocou blogu, výber 

vhodného partnera teda závisí na tom, či má svoj vlastný blog na webových stránkach, 

ktorý zverejňuje vlastné hodnotenia ubytovacích zariadení. Z uvedených kritérií 

pripadajú do úvahy momentálne dva zľavové portály, ktoré s agregátorom spolupracujú.  

Prvým je portál ZľavaDňa.sk. V súčasnosti sa jedná o druhý najväčší portál na 

slovenskom trhu (prvým je Zľavomat.sk, s ním ale agregátor momentálne 

nespolupracuje). Tento partner pod značkou #ObjavteSlovensko píše odporúčania 

a hodnotenia vybraných hotelov a ubytovaní na Slovensku.  

Druhým potenciálnym partnerom je portál Travelking.sk (bývalý Zľavoking.sk). Ich 

podnikanie sa zameriava čisto na pobyty, neponúkajú iné služby ani produkty v zľave, 

preto by spolupráca s nimi mohla byť prínosná. Na vlastných stránkach píšu rubriku 

Na vlastnej koži, kde píšu recenzie na ubytovania, ktoré navštívil ich vlastný tím ľudí.  

Základným zmyslom propagácie pobytov na Slovensku je upovedomenie zákazníkov 

o možnosti ušetriť na svojej dovolenke ešte viac, ako môžu a aktívne propagovať tieto 

pobytov za pomoci rôznych nástrojov, ako napríklad reklama na sociálnych sieťach, 

newsletter, bannery, propagácia na domovskej stránke Sme.sk, využitie blogových 

príspevkov portálu a podobne. Podrobne budú tieto návrhy rozpracované v podkapitole 

4.2.3 Propagácia. Nakoľko rekreačné príspevky boli schválené s účinnosťou od začiatku 

roka 2019, je možné predpokladať, že zamestnanci o ich využití zatiaľ buď nevedia, 

alebo im pri vybavovaní dovolenky na Slovensku nenapadne požiadať o doklad 

o absolvovaní pobytu, ktorý by následne predložili v zamestnaní na preplatenie 

výdavkov. Preto je hlavným zmyslom tejto spolupráce nielen propagácia pobytov 

na Slovensku, ale najmä upovedomenie slovenských zamestnancov, ktorí spĺňajú 

podmienky rekreačných príspevkov o ich existencii a možnosti využitia na 

rekreáciu.  
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4.2.2 Cenová politika  

Zvolenie vhodnej cenovej stratégie je kľúčové pre podnikanie. Návrhom, odkiaľ by 

agregátor generoval príjmy zo spolupráce týkajúcej sa rekreačných príspevkov, je 

stanovená provízia z predaných pobytov. V súčasnosti agregátor pracuje s províziami 

vo výške v rozmedzí 4 % – 15 % podľa typu ponuky, pričom pri pobytoch sa zvyčajne 

jedná o tie nižšie provízie (nakoľko pobyty sú vo vyššej cenovej kategórii), pričom tá je 

vyplácaná za každý predaný pobyt. V rámci návrhovej časti práce teda nie je plánovaná 

žiadna zmena ani dodatočné zvyšovanie existujúcej provízie u partnerov, nakoľko 

cieľom propagácie je zvýšenie predaných pobytov na Slovensku, z čoho budú 

agregátoru tak či tak plynúť príjmy. Plánom je, aby agregátor pracoval s takou výškou 

provízie jednotlivých portálov, akú má v súčasnosti nastavenú.  

4.2.3 Propagácia 

Nosnou časťou diplomovej práce je návrh propagácie pobytov na Slovensku. Pridanou 

hodnotou pre zákazníka bude nielen to, že ušetria na pobyte tým, že využijú akciu 

zľavových portálov, ktoré ponúkajú cenovo výhodné balíčky, ale zároveň si môžu 

nechať preplatiť časť nákladov u svojho zamestnávateľa. Na tomto by bolo vhodné 

postaviť celú propagáciu. 

a) Vlastná sekcia na webe agregátora 

Prvým návrhom v rámci propagácie pobytov je vytvorenie samostatnej sekcie 

na stránke agregátora, ktorá bude zameraná len na overené pobyty na Slovensku. 

Navrhovaný názov tejto kategórie je Za výhodným Slovenskom. Sekcia je zobrazená na 

obrázku nižšie, ktorá by mohla na stránke agregátora pôsobiť ako promo záložka.  

 

Obr. 11: Návrh umiestnenia novej sekcie Za výhodným Slovenskom  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V tejto kategórii budú umiestnené všetky ponúkané pobyty na Slovensku, ktoré tvoria 

vždy aktuálnu ponuku agregátora, to znamená od všetkých portálov. Nakoľko 

podmienkou získania rekreačných príspevkov je získanie potvrdenia daného 
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ubytovacieho zariadenia o absolvovaní pobytu, pridanou hodnotou v tejto kategórii by 

mohli byť práve také pobyty, ktoré toto potvrdenie budú automaticky vydávať. Je to 

skôr len podnet pre daný zľavové portály, ktorý uzatvárajú dohody o pobytových 

ponukách s konkrétnymi poskytovateľmi zliav, rozhodne by to však zákazníci ocenili, 

aby nemuseli riešiť problém s potvrdzovaním pobytu.  

Návrh pre úvodný text kategórie: 

„Ste zamestnancom podniku, ktorý má aspoň 50 pracovníkov a pracujete tam viac ako 

24 mesiacov nepretržite? Potom táto kategória je práve pre Vás! Pri pobytoch na území 

Slovenskej republiky máte možnosť využiť takzvané príspevky na rekreáciu. Stačí, keď 

od hotela dostanete potvrdenie o absolvovaní pobytu a Vášmu zamestnávateľovi 

prinesiete žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu a on je Vám povinný preplatiť 

časť nákladov na dovolenku až do výšky 55 % z ceny pobytu! A čo je najlepšie, tento 

príspevok je možné využiť aj na naše zľavové ponuky, takže ušetríte nielen na výhodnom 

pobytovom balíčku, ktorý si u nás vyberiete, ale Váš zamestnávateľ Vám polovicu 

pobytu preplatí! Takže hor sa do vyberania dovolenky na Slovensku :)“ 

b) Blogové príspevky 

Druhým návrhom v rámci propagácie pobytov je využitie existujúceho blogu na webe 

partnerského portálu. Nakoľko oba navrhované portály už blog majú a píšu pravidelne 

príspevky o pobytoch na Slovensku, bola by škoda ich nevyužiť. V rámci kategórie na 

webe agregátora by okrem samotného členenia pobytov do bližších špecifických 

podkategórií boli odkazy na články na blogu portálu, prípadne priamo v detaile ponuky 

odkaz na článok (viď Obr. 12). Postupne by mohla byť zavedená samostatná sekcia 

článkov aj na stránke agregátora, ktorá by zdieľala príspevky partnerského portálu 

priamo u seba (prípadne námet na vlastné testovanie pobytov a recenzie ubytovaní, to 

by však bolo nutné celé navrhnúť a podrobiť testovaniu, či by bol o to záujem a oplatilo 

by sa to). Takéto blogové príspevky o jednotlivých ubytovaniach s hodnotením služieb 

a kvality pobytu môžu byť kľúčovým prvkom pre rozhodovanie zákazníkov, či si pobyt 

zakúpia. Ak má ubytovanie či celkový pobytový balíček dobré hodnotenie, ideálne 

s priamymi recenziami od reálnych zákazníkov, zvyšuje to ich dôveryhodnosť a aj 

pravdepodobnosť získania nového zákazníka či opakovaného nákupu. Preto by bolo 
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vhodné zapracovať recenzie k daným pobytom už priamo na detail ponuky 

u agregátora, prípadne pridať preklik na daný článok na blogu. 

 

Obr. 12: Odklik z detailu ponuky na blogový príspevok  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tento typ spolupráce by spočiatku fungoval len na princípe využitia cookies – čiže 

zapamätanie si cesty zákazníka z webu agregátora na detail článku, ak by zákazník 

uskutočnil transakciu na stránkach portálu v rámci platnosti cookies, provízia by bola 

pripísaná agregátoru SME. Neskôr by možno nebolo na škodu uvažovať aj nad CPC 

(cost per click – čiže platba za preklik) podľa aktuálnej dohody s agregátorom.  

c) Reklama na sociálnych sieťach  

Reklama na Facebooku a iných sociálnych sieťach bude jednou z kľúčových reklám 

informujúcich o možnosti využitia rekreačných príspevkov. Ako vyšlo aj 

z marketingového výskumu najavo, zákazníci sa často krát dozvedajú o rôznych 

zaujímavých ponukách práve prostredníctvom Facebooku. Preto by bolo vhodné celú 

sekciu Za výhodným Slovenskom spropagovať kampaňou na tejto sociálnej sieti, 

postupne pridávať príspevky aj na iné sociálne siete ako napríklad Instagram. Zároveň 

zákazníci tvrdia, že neklikajú cielene na facebookové profily portálov a agregátorov, ale 

všímajú si len tie príspevky, ktoré sa im zobrazia priamo na nástenke, preto by bolo 

vhodné investovať určité prostriedky aj do platenej reklamy na Facebooku.  

Na základe štatistických dát agregátora na Facebooku je možné určiť približné časy, 

kedy je na Facebooku online najviac používateľov a fanúšikov agregátora. Z Graf 
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22 je možné vidieť, že najviac používateľov je online vo večerných hodinách počínajúc 

o 19:00 až do približne 22:00. Menší výkyv býva ešte ráno okolo 8:00 – 9:00 a potom 

počas dňa je počet online používateľov zhruba rovnaký. Preto, aby sa zabezpečil čo 

najväčší zásah potenciálnych zákazníkov, by bolo dobré zverejňovať príspevky aspoň 

dvakrát denne, jeden príspevok ráno o ôsmej a jeden večer tiež približne o ôsmej.   

 

Graf 22: Časy, kedy sú online sledovatelia a fanúšikovia agregátora na Facebooku  

(Zdroj: Facebook, 2019) 

Čo sa týka typu zverejňovaných príspevkov na Facebooku, v súčasnosti sú 

zverejňované odkazy na konkrétne pobyty, ktoré používateľov automaticky presmerujú 

na detail ponuky na webe daného zľavového portálu, pričom preklik obsahuje UTM 

parameter, ktorý trackuje cestu zákazníka (teda zdroj, odkiaľ sa dostal zákazník na 

ponuku a prípadne vykonal transakciu, aby bolo možné priradiť agregátoru províziu). 

V tomto by bolo vhodné pokračovať aj naďalej, čiže propagovať vybrané ponuky na 

pobyty na Slovensku s presmerovaním priamo na stránku partnerského portálu 

s príslušnou zmenou v UTM parametri, aby bolo možné odlíšiť príspevky sekcie 

Za výhodným Slovenskom od iných príspevkov propagovaných na Facebooku 

agregátora. Kľúčová bude špecifikácia UTM Campaign na sekciu Za výhodným 

Slovenskom a upresnenie príspevku podľa názvu pobytu a dátumu zverejnenia na 

Facebooku.  

Celkový link teda bude vyzerať ako URL adresa pobytu + parametre UTM vo formáte: 

?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=NAZOVPOBYTU_zavyho

dnymslovenskom_DATUM 

Okrem propagácie konkrétnych pobytových balíčkov by však bolo vhodné rozšíriť 

propagované príspevky o už spomínané blogové články, pričom tie by sa nemuseli 

zameriavať len na recenzie a testovania konkrétnych pobytových balíčkov či 
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ubytovacích zariadení, ale napríklad aj články s tipmi, kam vyraziť na výlet, aké miesta 

navštíviť v konkrétnych oblastiach Slovenska a iné. Podobné články už boli v minulosti 

zverejňované na stránkach agregátora, bolo by teda fajn, keby sa v ich písaní 

pokračovalo a text článku by bol prelinkovaný s kategóriami agregátora (príklad je 

zobrazený na obrázku nižšie). Prelinkované kategórie sú podčiarknuté, po kliknutí 

na tento odkaz používateľa presmeruje na konkrétnu kategóriu na webe.    

 

Obr. 13: Príklad článkov na webovej stránke agregátora s prelinkovaním na konkrétne kategórie 

pobytov na Slovensku  

(Zdroj: Zlavy.sme.sk, 2016) 

d) Newsletter 

Ďalším návrhom na propagáciu pobytov je využitie newsletterov. Tie boli aj predmetom 

marketingového výskumu, takže závery z neho možno pretaviť aj do týchto 

konkrétnych návrhov. Základnou myšlienkou je pravidelne zasielať aktívnym 

používateľom registrovaným na stránkach agregátora výber pobytov na Slovensku 

s dôrazom kladeným na informovanie o možnosti využitia rekreačných príspevkov. 

Prvý takýto newsletter by mal obsahovať stručný úvod o príspevkoch na rekreáciu, teda 

ich základné podmienky – kto ich môže byť, do akej výšky a čo musí dodať 
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zamestnávateľovi. Ďalej zdôrazniť, že tieto príspevky platia aj pre ponuky zľavových 

portálov a agregátorov a ku koncu pripojiť pár vybraných ponúk na Slovensku. Tento 

newsletter príde všetkým používateľom, ktorí majú registrovanú emailovú adresu na 

webe agregátora. 

 

Obr. 14: Návrh newslettera o rekreačných príspevkoch  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ďalšie newslettery by sa už mali zamerať len na výber vybraných pobytov 

s kombináciou preklikov na články portálovo hodnoteniach ubytovacích zariadení. 

Odporúčaný počet pobytov by mal byť minimálne 10 a viac (podľa toho, koľko nových 

ponúk pribudne v medzičase rozosielania newsletterov). Frekvencia odosielania týchto 



 

102 

 

newsletterov by spočiatku mohla byť raz týždenne a bola by dobrovoľná. Každý z nich 

by však ale mal obsahovať základnú informáciu o tom, že sa jedná o pobyty na 

Slovensku, na ktoré si môžu uplatniť príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa 

a výpis základných podmienok uplatnenia.  

Podnetom pre zlepšenie propagácie agregátora a využitie rekreačných príspevkov by 

bolo aj spustenie nejakej súťaže napríklad o pobyt na Slovensku. Dá sa predpokladať, 

že by to dokázalo zvýšiť povedomie zákazníkov o možnosti využitia príspevkov 

a priviedlo by ich to na stránky agregátora. Jedná sa však len o návrh do budúcnosti, 

ktorý by mohol prispieť k celkovému zlepšeniu propagácie agregátora, avšak využitie 

súťaže závisí od dohodnutia spolupráce s niektorým portálom alebo priamym 

poskytovateľom zľavy (hotelom a podobne). 

e) Pozícia na SME Homepage 

Pozícia na domovskej stránke Sme.sk je pre agregátor strategicky veľmi dôležitá. 

„Stránky pod doménou Sme.sk mesačne navštívi bezmála 2,3 milióna reálnych 

užívateľov a titulka webu patrí medzi najnavštevovanejšie titulné stránky médií na 

slovenskom internete“ (Sme.sk - Petit Press, 2004). Práve z tohto dôvodu má veľký 

zmysel umiestniť reklamu aj na titulnú stranu domény Sme.sk, pretože denne má veľké 

množstvo návštevníkov, ktorí sa môžu stať potenciálnymi zákazníkmi agregátora. 

V súčasnosti má agregátor dostupné dve pozície na domovskej stráne SME, kde môže 

uverejňovať svoje ponuky v bloku ženy.sme.sk (príklad už bol zobrazený na Obr. 8). 

Túto pozíciu by teda bolo vhodné využiť na spropagovanie rekreačných príspevkov. 

Sme.sk je doména jedného z najčítanejších denníkov na Slovensku, ktorá informuje 

svojich čitateľov o všetkých zmenách a novinkách, ktoré sa na Slovensku udejú, je teda 

zrejmé, že na webe SME je možné nájsť veľké množstvo článkov, ktoré informujú 

o podmienkach a možnostiach využitia príspevkov na rekreáciu. Návrhy plynúce 

z využitia skupiny SME na propagáciu sú teda dva: 

1. Využitie pozície v bloku ženy.sme.sk na informovanie o pobytoch. 

Nakoľko agregátor môže na tieto dve pozície umiestniť ľubovoľný počet ponúk v rôzne 

stanovených časoch (hoci pozície sú dve, ak je tam viac ponúk, striedajú sa 

automaticky), jedna z nich by mohla zákazníkov informovať práve o využití 

rekreačných príspevkov. Odporúčaný čas zobrazenia záleží na dohode s agregátorom, 
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ideálne by však bolo, aby sa tento informačný banner zobrazoval čo najdlhšie a najmä 

v čase dovolenkovej sezóny. Konkrétny návrh reklamného príspevku v bloku 

ženy.sme.sk je zobrazený na obrázku Obr. 15.  

 

Obr. 15: Návrh využitia pozície na Sme.sk v bloku ženy.sme.sk na propagáciu rekreačných 

príspevkov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

2. Prelinkovanie už existujúcich a všetkých budúcich článkov týkajúcich sa 

príspevkov na rekreáciu na stránky agregátora, konkrétne priamo na 

kategóriu Pobyty Slovensko.  

Ako už bolo spomenuté, denník SME informuje svojich čitateľov o všetkých 

informáciách a zmenách, ktoré sa na Slovensku udejú. Preto už o príspevkoch na 

rekreáciu od ich zavedenia zverejnili viacero článkov a všetky nové informácie 

priebežne doplňujú. Pre agregátor by bolo prínosné, keby tieto články obsahovali 

prekliky na kategóriu Pobyty Slovensko na webe agregátora a tým pádom ponúkali 

čitateľom možnosť presmerovať sa na ponuku pobytov na Slovensku. Nápadom je 

prelinkovať konkrétne kľúčové slová v článku ako pobyt, Slovensko, zľava, príspevok 

na rekreáciu a podobne s presmerovaním na kategóriu slovenských pobytoch na webe 

agregátora. 

f) Bannery  

Posledným návrhom v rámci propagácie agregátora je využitie reklamných bannerov 

informujúcich o možnosti využitia príspevkov aj prostredníctvom zľavových portálov. 

V tomto bode je možné sa pozrieť na bannery dvojakým spôsobom. Prvým spôsobom je 

vytvoriť reklamný banner, ktorý bude umiestnený v príslušných článkoch na webe 

Sme.sk. Príklad, ako by mohol takýto banner presmerovávajúci čitateľa na web 

agregátora, je zobrazený na obrázku nižšie ako rubrika Prečítajte si tiež. 
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Obr. 16: Príklad reklamného banneru na stránkach Sme.sk  

(Zdroj: Puček, 2019) 

Druhým spôsobom využitia bannerov je prostredníctvom Google AdWords – cielenie 

podľa webovej stránky, záujmu, geografické cielenie, podľa veku a pohlavia a podobne. 

Návrhom je, aby agregátor cielil tieto bannery na zákazníkov, ktorí už v minulosti 

navštívili jeho webové stránky, čiže sa zameral na remarketing. Ideálne by bolo, keby sa 

zameral na parametre v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 10: Parametre zákazníkov, na ktorých by mal agregátor cieliť bannery  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Parametre zákazníkov, na ktorých by mal agregátor cieliť bannery 

• Používatelia, ktorí už navštívili web agregátora, prípadne v minulosti nakúpili 

• Veková skupina 25-34 rokov prioritne, ale cieliť aj na ostatné skupiny 

v produktívnom veku  

• Cieliť viac na ženy ako na mužov 

• Cieliť podľa záujmu používateľa – napríklad používateľ, ktorý navštevuje weby 

o cestovaní 

• Cielenie na zákazníkov podľa kľúčových slov – pobyt, Slovensko, dovolenka, 

zľava, príspevky na rekreáciu   
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Návrh parametrov bol stanovený podľa zistení z marketingového prieskumu a analýzy 

zákazníckych segmentov prostredníctvom Google Analytics samotného agregátora. Čo 

je však v túto chvíľu problematické, je nastavenie predpokladaných nákladov 

vynaložených na bannerovú reklamu, nakoľko cena sa odvíja od konkurencie, kvality 

kľúčových slov, ale hlavne relevantnosti reklamy.  

Čo je teda možné agregátoru odporučiť pri stanovovaní ceny bannerovej reklamy, je 

zistiť priemernú cenu za jednu návštevu z historických dát a na jej základe určiť 

maximálnu výšku ceny za jeden preklik, ktorá by zodpovedala približne 50 % tejto 

priemernej ceny. Cenu nebolo možné stanoviť už priamo v diplomovej práci, nakoľko 

neboli prístupné dáta o predajoch prostredníctvom agregátora.  

Návrhy k všeobecnému zlepšeniu propagácie agregátora 

Marketingový výskum sa zameriaval na ovplyvňovanie nákupného správania 

zákazníkov pri nákupe pobytov na Slovensku prostredníctvom propagácie na sociálnej 

sieti Facebook a zasielaním vybraných ponúk v newsletteri. Z výskumu vyplynulo, že 

zákazníci považujú oba prostriedky propagácie za dôveryhodné, teda že im poskytujú 

relevantné informácie a nechali by sa inšpirovať takýmito ponukami pri nákupe. 

Výskum zároveň potvrdil, že väčšina zákazníkov si mail s newsletterom vždy otvorí, 

dokonca viac ako polovica uviedla, že už prostredníctvom newslettera nakúpili. Preto 

prvé odporúčanie pre agregátor znie, aby sa v budúcnosti zameriaval na pravidelné 

odosielanie newsletterov stálym zákazníkom, pričom je opodstatnené klásť dôraz na 

príťažlivo znejúci predmet správy. Ďalšie výsledky ukázali, že zákazníkov najviac 

zaujíma cena pobytu, nasledovaná fotografiou a lokalitou, zaujímavý je pre nich aj 

popis ponuky. Na základe tohto zistenia bol navrhnutý konkrétny spôsob zobrazovania 

ponúk v newsletteri, ktorý je na Obr. 18. Dôraz je kladený najmä na farebnú a kvalitnú 

fotografiu, ktorá potenciálnemu zákazníkovi okamžite padne do oka. Ďalším dôležitým 

parametrom je výrazne označená nová cena a krátky popis ponuky. Na porovnanie je na 

Obr. 17 zobrazený súčasný popis a grafické spracovanie ponuky z aktuálneho 

newslettera, ktorý už nepôsobí veľmi moderne a nezahŕňa žiadne parametre pobytu, 

ktoré by zákazníka presvedčili o prekliknutí sa na detail ponuky.  
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Obr. 17: Ponuka zo súčasného newslettera  

(Zdroj: Zlavy.sme.sk, 2019) 

 

 

Obr. 18: Návrh nového zobrazovania ponúk v newsletteri podľa výsledkov z marketingového 

výskumu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na záver, keď sa zhrnú výsledky tohto typu ovplyvňovania nákupného správania,  je 

možné odporúčať, aby agregátor pokračoval v zasielaní newsletterov na pravidelnej 

báze podľa priania zákazníka. V súčasnosti majú zákazníci možnosť výberu frekvencie 

zasielania newsletterov buď denne alebo dvakrát do týždňa. Z výskumu vyplynulo 

zistenie, že zákazníkom táto možnosť výberu vyhovuje, preto je vhodné ju zanechať. 
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Newsletter teda rozhodne má stále vysoký potenciál, ako vyplynulo z prieskumu medzi 

zákazníkmi, preto by bolo vhodné ho využívať aj pri iných príležitostiach, ako napríklad 

výber ponúk na Valentína, vianočné trhy, vianočné darčeky, pobyty na Veľkú noc, 

prípadne výber pobytov na predĺžený víkend, ak vyjde sviatok na koniec pracovného 

týždňa a podobne.   

Z analýzy bolo okrem iného zistené aj to, že v súčasnosti si zákazníci môžu vybrať 

zasielanie ponúk len z hlavných kategórií agregátora, ktorými sú Pobyty, Móda, Jedlo, 

Krása, Zdravie, Tovar, Služby, Relax, Šport a Auto. Vzhľadom na to, že zákazníci 

najčastejšie prostredníctvom portálov a agregátorov nakupujú Pobyty, bolo by vhodné 

rozšíriť možnosť výberu o podkategórie 1. stupňa, aby sa zabezpečila vyššia spokojnosť 

zákazníkov a zároveň možná vyššia preklikovosť z ponúk newslettera, keďže by 

obsahoval užší a konkrétnejší výber ponúk podľa želania zákazníka.   

  

Obr. 19: Návrh zobrazenia nastavení newslettera pri voľbe kategórií  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Posledným návrhom na zameranie sa do budúcnosti je klásť dôraz na mobilné 

zobrazovanie webu agregátora. Nakoľko používanie mobilných zariadená 

v posledných rokoch prudko vzrástlo, bolo by vhodné neustále sledovať a upravovať 

mobilné zobrazovanie ponúk, aby bolo užívateľsky prívetivé.  

□ Pobyty

□Móda

□ Jedlo

□ Krása

□ Zdravie

□ Tovar

□ Služby

□ Šport

□ Relax

□ Auto

□ Česko

□ Maďarsko

□ Poľsko

□ Poznávacie zájazdy

□ Dovolenka pri mori

□ Slovensko

□ Hory a príroda
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4.2.4 Distribúcia 

Z hľadiska distribúcie nie je možné sformulovať nejaké konkrétne odporúčania, 

nakoľko agregátor svojim koncovým zákazníkom nedistribuuje kupóny ani faktúry za 

objednané produkty či služby, nakoľko samotná objednávka a platba prebieha už na 

strane zľavového portálu, ktorý zľavu poskytol.  

4.2.5 Ľudia 

V rámci analytickej časti bolo zistené, že marketing agregátora nie je veľmi dobre 

nastavený a za jeden z možných dôvodov, prečo je tomu tak, je absencia 

marketingového špecialistu, prípadne produktového  manažéra na plný úväzok, ktorý by 

sa venoval čisto spravovaniu agregátora. Z tohto zistenia je možné sformulovať 

jednoznačné odporúčanie, a to prijatie nového zamestnanca na plný úväzok, ktorý bude 

pôsobiť iba pre agregátor SME. Zaškolenie tohto zamestnanca na celkové fungovanie 

agregátora je zhruba 2 týždne, to znamená 10 pracovných dní po 8 hodín. Prvé 3 dni by 

boli s junior produktovým manažérom, ktorý sa stará o administráciu agregátora a bežné 

činnosti spojené s jeho spravovaním, komunikácia s partnermi a riešenie produktových 

zadaní. Zvyšných 7 dní by bola naplánovaná spolupráca s program a produktovým 

manažérom, ktorý by zamestnanca zaškolil do hlbších procesov týkajúcich sa 

spolupráce s partnermi, prácu v sieti CJ a ostatné aktivity a náležitosti spojené 

s vedením projektu. Náklady spojené s týmto zamestnancom sú odhadnuté 

v nasledujúcej tabuľke.  

Tab. 11: Odhadované náklady na nového zamestnanca  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Odhadované náklady 

Mzdové náklady na nového zamestnanca 1400 € brutto/mesiac5 

Vybavenie pre nového zamestnanca (PC + príslušenstvo) 800 € 

Náklady na zaškolenie 

nového zamestnanca6 

Junior produktový manažér 120 € brutto 

Program a produktový manažér 735 € brutto 

Spolu náklady na školenie 855 € brutto 

                                                 
5 Mzdové náklady boli odhadnuté na základe priemerných platov v odvetví. Mesiac je rovný priemerne 

20 pracovným dňom. 
6 Náklady na zaškolenie boli stanovené podľa odhadnutej mzdy týchto dvoch zamestnancov a času, ktorý 

by strávili zaškoľovaním nového zamestnanca. 



 

109 

 

4.3 Harmonogram realizácie projektu  

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odporúčaný harmonogram jednotlivých kľúčových 

aktivít pri zavádzaní návrhov. Plánovaný začiatok zmien je začiatkom júna roku 2019, 

nakoľko v súčasnosti prebieha redizajn webu agregátora SME a ďalšie zmeny by bolo 

vhodné začať zavádzať až po jeho ukončení. Celkový časový plán je rozvrhnutý do 

troch fáz: 

1. fáza je prípravná. Zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú potrebné k príprave podkladov 

jednotlivých návrhov, nadviazanie spolupráce, vytvorenie samostatnej kategórie 

s pobytmi na Slovensku na webe agregátora a príprava reklamných kampaní. Plánovaná 

realizácia tejto fázy je na jún 2019.  

2. fáza je spúšťacia a testovacia. Počas nej prebehne spustenie prvotných kampaní, ktoré 

boli pripravené v predošlej fáze. Tieto kampane pobežia počas celého júla, kedy 

začiatkom tohto mesiaca je aj naplánované ich spustenie. Počas priebehu jednotlivých 

kampaní je naplánované priebežné pridávanie nových príspevkov na sociálnu sieť, 

príprava ďalších newsletterov a ich optimalizovanie na základe aktuálnej ponuky 

na webe agregátora. Fáza 2 bude zakončená vyhodnotením jednotlivých kampaní a ich 

prínosu, zároveň sa v tejto fáze rozhodne, či má zmysel s propagovaním týchto 

príspevkov pokračovať aj naďalej. 

3. fáza je fáza zafixovania kampaní do stratégie agregátora v prípade, ak sa jej prvotné 

výsledky budú javiť ako úspešné a prínosné pre agregátor. V rámci nej bude 

naplánovanie harmonogramu na ďalšie obdobie, čiže časový plán  kampaní 

a pravidelnosti pridávania nových príspevkov, bannerov a podobne. V harmonograme je 

uvedená len počas mesiacov august a september, ale v podstate bude prebiehať až 

dovtedy, kým nepríde nejaká zmena v stratégii, prípadne kým tieto kampane nebudú 

ukončené.  

Časový plán je len odhadom a jeho presné dodržanie nie je pre agregátor vyslovene 

záväzné. Bolo by však dobré, keby bol začiatok kampaní propagujúcich pobyty na 

Slovensku s možnosťou využitia rekreačných príspevkov spustený už počas letnej 

dovolenkovej sezóny 2019, kedy býva práve najväčší záujem o pobyty a dovolenky. 
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Tab. 12: Odporúčaný harmonogram realizácie návrhov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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1. 

1 

Oslovenie partnerov 

(blog/recenzie) + dohodnutie 

spolupráce                     

2 
Vytvorenie samostatnej 

kategórie na webe agregátora                    

3 

Pridanie recenzií na web 

agregátora a ich prelinkovanie s 

blogmi partnerov                     

4 Príprava prvého newslettera                      

5 
Príprava prvých bannerov a 

príspevkov na homepage SME                     

6 
Príprava prvej kampane na 

Facebooku                     

7 

Analýza cien špecialistom pre 

stanovenie a optimalizáciu 

bannerovej reklamy na Google 

Ads 
                    

2. 

8 
Spustenie pripravených 

podkladov z prvej fázy                     

9 

Bežanie kampaní s frekvenciou 

pridávania príspevkov na 

Facebook viackrát týždenne                     

10 

Kontrola výsledkov po 

prvotnom uvedení jednotlivých  

krokov stratégie a vyhodnotenie 

úspešnosti 
                    

3. 11 

Zakotvenie návrhov do stratégie 

a pravidelné pridávanie nových 

príspevkov na Facebooku, 

zasielanie nových newsletterov, 

pridávanie nových bannerov atď. 
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4.4 Finančná analýza  

Nasledujúca tabuľka popisuje navrhované zahajovacie rozpočty na reklamu. Je dôležité 

poznamenať, že konkrétna cena nákladov na tento typ reklamy sa nedá presne určiť, 

nakoľko cenu reklamy si určuje spoločnosť na základe dosahovaných výsledkov, to 

znamená, že ak počiatočná investícia nepostačí, je potrebné cenu navýšiť, alebo aj 

naopak, ak bola na začiatku nastavená zbytočne vysoká cena, môže si ju firma znížiť 

tak, aby jej to stačilo. Okrem toho Google Ads ponúkajú len historické dáta na určenie 

ceny, čo je samozrejme logické z dôvodu, že trh sa neustále mení, pribúda konkurencia, 

objavia sa nečakané faktory. Cena sa odvíja aj od relevantnosti a kvality reklamy, 

pričom je dôležitá kvalita kľúčových slov. Na tento typ kampane bude spočiatku 

zvolený testovací mesačný rozpočet, ktorý sa následne prispôsobí podľa dosiahnutých 

výsledkov. Podobný prístup sa dá použiť aj na reklamu na sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram, obe funguje podobne ako PPC reklama, teda firma si sama nastavuje ceny 

za jednotlivé kampane a podľa relevantnosti zobrazuje reklamu väčšiemu počtu 

zákazníkov. Na tento typ reklamy bude vyčlenený nižší testovací rozpočet ako na PPC 

reklamu, čo sa však v priebehu trvania kampaní môže zmeniť na základe dosiahnutých 

výsledkov. 

Toto sú teda len odporúčané počiatočné rozpočty na reklamu. Samozrejme počas 

aktívnej propagácie sa budú náklady meniť, bude potrebné podrobiť kľúčové slová a ich 

kvalitu analýze, nakoľko sú klikané a určiť odhadovanú cenu za dané kľúčové slovo, to 

však nie je predmetom diplomovej práce. Táto problematika by sa však mala zveriť do 

rúk odborníkom, ideálne PPC a SEO špecialistom, ktorí s určovaním kľúčových slov 

pracujú a majú dostatočné skúsenosti na ich optimalizáciu. 

Tab. 13: Odhadované náklady na reklamu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Odhadované náklady 

Testovací rozpočet na reklamu vo vyhľadávačoch 100 €/mesiac 

Testovací rozpočet na reklamu na Facebooku 50 €/mesiac 

 

Mzdové náklady na realizáciu jednotlivých návrhov boli odhadnuté ako súčin počtu 

hodín trvania jednotlivých aktivít a približnej hodinovej mzdy pracovníkov 
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zúčastňujúcich sa na realizácie aktivít. Výpočet odhadu časov trvania aktivít 

a odhadnutých miezd je zobrazený v prílohách diplomovej práce. 

Tab. 14: Odhadované mzdové náklady na zavedenie všetkých návrhov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Celkové mzdové náklady 

podľa zamestnancov 

 Celkové mzdové náklady 

v jednotlivých mesiacoch 

Junior 

produktový 

manažér 

330 € 

 
Jún 822 € 

Program 

a produktový 

manažér 

960 € Júl 420 € 

Programátor 240 € 
August a 

September 
288 € 

Spolu 1530 € Spolu 1530 € 

 

Čo sa týka návratnosti projektu, odhadovaný bude samozrejme za predaj pobytov na 

Slovensku. Za predpokladu, že výška provízie je cca 5 % a priemerná cena ponúkaných 

pobytov je približne 150 €, na pokrytie odhadnutých marketingových nákladov na 

reklamu a mzdových nákladov vynaložených na realizáciu týchto návrhov bude 

potrebných približne 284 zákazníkov za obdobie uvažované v harmonograme (jún – 

september), čo je 71 zákazníkov mesačne, ktorí uskutočnia nákup vďaka tejto reklame. 

To sa dá považovať za dosiahnuteľný cieľ, obzvlášť v nadchádzajúcej dovolenkovej 

sezóne. Do týchto odhadov nie je započítaný iný náklad na zamestnancov, ale ani iné 

príjmy agregátora spojené s propagáciou ponúk portálov na webe (topovanie ponúk, 

ktoré si portály platia nad rámec provízií za predané kupóny). 

Tab. 15: Minimálna návratnosť zákazníkov po mesiacoch pre lepšiu predstavu rozloženia nákladov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Mzdy na 

aktivity za 

mesiac 

Reklama 

vyhľadávače 

Reklama 

Facebook 
Spolu 

Počet 

zákazníkov 

Jún 822 100 50 972 130 

Júl 420 100 50 570 76 

August/september 288 200 100 588 78 

Spolu  1530 400 200 2130 284 
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Ak by sme sa pozreli na očakávanú návratnosť investície podľa jednotlivých mesiacov, 

najväčšie vynaložené náklady sú v mesiaci jún, kedy by len za tieto náklady bolo 

potrebné získať minimálne 130 zákazníkov (za podmienok uvedených vyššie), v júli 

aspoň 76 zákazníkov a počas posledných dvoch mesiacov august a september 78 

zákazníkov. Nakoľko je však nepravdepodobné, že by sa investícia začala vracať hneď 

v prvom mesiaci, ako sa začne na návrhoch pracovať (čo je aj nemožné, keďže 

plánované spustenie je až v júli), ide v tomto prípade len o hypotetické určenie 

optimálneho množstva zákazníkov pre lepšiu predstavu rozloženia nákladov 

v jednotlivých mesiacoch. 

Ostatné náklady na reklamu sú ťažko vyčísliteľné, ako bolo už viackrát spomínané 

v jednotlivých kapitolách diplomovej práce. Pre bannerovú reklamu boli navrhnuté len 

kroky ako postupovať v stanovení ceny za preklik, nie je možné sformulovať konkrétny 

odhad ceny, pretože to záleží aj od samotného vedenia, koľko prostriedkov je ochotné 

uvoľniť na takýto typ reklamy. Nakoľko však pri bannerovej reklame môže hroziť 

riziko „slepoty,“ čiže nevšímavosti zákazníka, odporúčané je začať s nižšími nákladmi 

a v prípade úspešnosti kampane ich postupne zvyšovať podľa aktuálnej situácie. Čo sa 

týka nákladov spojených s uverejňovaním bannerov na domovskej stránke SME, 

s týmito pozíciami by agregátor nemal žiadne zvýšené náklady, nakoľko pôsobí 

na rovnakej doméne a pozície už aktívne využíva. Predložené návrhy by však mali 

podporiť predajnosť pobytov na Slovensku a zároveň dopomôcť k zlepšeniu celkovej 

marketingovej komunikácie agregátora. Pri splnení týchto cieľov a zabehnutí 

jednotlivých aktivít by malo byť ďalším krokom prijatie nového zamestnanca na trvalý 

pracovný pomer, ktorý by zakotvil novú stratégiu do podniku a pokračoval by v jej 

rozvoji a optimalizácii. Náklady na tohto pracovníka boli stanovené približne na 1 400 € 

mesačne + vstupné náklady v hodnote necelých 1700 € na zaškolenie pracovníka 

a vybavenie. Tento zamestnanec je však len návrhom pre budúce smerovanie agregátora 

a nie je hlavným cieľom návrhovej časti diplomovej práce. 

4.5 Analýza rizík  

Pri zavádzaní akejkoľvek zmeny môže dôjsť k rôznym komplikáciám, aj keď sa jedná o 

vopred naplánovanú zmenu a plánované činnosti. Preto je dôležité analyzovať najväčšie 
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riziká, s ktorými sa môže spoločnosť pri realizovaní zmeny stretnúť, ohodnotiť ich a 

navrhnúť konkrétne opatrenia, ako tieto riziká eliminovať. 

Pri zavádzaní novej marketingovej stratégie je možné sa stretnúť s viacerými rizikami, 

ktoré môžu v priebehu projektu nastať. Na analýzu rizík bola využitá skórovacia 

metóda, konkrétne hodnoty jednotlivých rizík sú zobrazené v tabuľkách v nasledujúcich 

podkapitolách. V nich sú aj navrhnuté konkrétne opatrenia, ktoré by mohli zabrániť 

vzniku potenciálnych rizík. Tieto návrhy sú bližšie okomentované v nasledujúcej 

podkapitole. 

Všetky riziká sú ohodnotené na základe skórovacích tabuliek 6 a 7 zobrazených nižšie. 

Tab. 16: Skórovacia tabuľka možnosti vzniku rizika  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Možnosť vzniku rizika Skóre 

Nízka pravdepodobnosť vzniku 1 – 3 

Stredná pravdepodobnosť vzniku 4 – 6 

Vysoká pravdepodobnosť vzniku 7 - 10 

 

Tab. 17: Skórovacia tabuľka dopadu rizika  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dopad rizika Skóre 

Málo významný dopad rizika 1 – 3 

Stredne významný dopad rizika 4 – 6 

Kritický dopad rizika 7 - 10 

 

4.5.1 Riziká projektu a ich ohodnotenie 

Medzi riziká projektu možno zaradiť tie hrozby, ktoré priamo dokážu ovplyvniť výkon 

podniku, v tomto prípade výkon agregátora SME a zavádzanie jednotlivých návrhov do 

stratégie agregátora. V tejto kapitole sú jednotlivé riziká podrobne rozpísané, následne 

zhrnuté do prehľadnej tabuľky, kde sú priamo ohodnotené ich pravdepodobnosti vzniku 

a možný dopad na agregátor, zároveň tabuľka obsahuje aj stručne popísané možné 

návrhy opatrenia týchto rizík, ktoré budú bližšie rozpracované v ďalšej podkapitole. 
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Tab. 18: Potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní návrhov a ich ohodnotenie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

P.č. Názov rizika 

Možnosť 

vzniku 

rizika 

Dopad 

rizika 

Hodnota 

rizika 

Návrhy na opatrenie 

rizika 

1. 

Nedohodnutie 

spolupráce s 

partnermi 

3 8 24 
Zaviesť hodnotenie 

pobytov od zákazníkov 

2. Nízky rozpočet 5 7 35 Vytvorenie rezervy  

3. 
Zlé zacielenie 

reklamy 
6 10 60 

Podrobná analýza 

zákazníkov, 

marketingový prieskum 

4. 
Slabá analýza 

kľúčových slov 
6 9 54 

Konzultácie so SEO 

špecialistom 

5. 

Nedodržanie 

časového 

harmonogramu 

5 2 10 
Podrobný časový plán 

jednotlivých aktivít 

6. 

Skreslenie výsledkov 

a nevhodná 

interpretácia štatistík 

6 7 42 

Školenie personálu 

na prácu s Google 

Analytics 

a interpretáciu 

výsledkov 

7. 

Nezaujímavý obsah 

zverejňovanej 

reklamy 

4 6 24 

Marketingový prieskum 

zákazníckych 

preferencií, kvalitnejší 

grafický program na 

tvorbu reklám 

8. 

Nezáujem 

zákazníkov 

o newslettery 

6 5 30 

Podporenie zasielania 

newsletterov aj 

prostredníctvom 

reklamy 

9. 
Nízka preklikovosť z 

bannerov 
7 4 28 

Nižší rozpočet na 

začiatku, kým sa 

odstránia všetky 

nedostatky 

10. 
Zrušenie rekreačných 

príspevkov 
3 10 30 

Sledovať legislatívne 

zmeny a prispôsobovať 

im marketing 

agregátora 
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1. Prvým rizikom je, že sa nepodarí dohodnúť spoluprácu s partnermi, ktorí majú 

vlastné hodnotenie ubytovaní a hotelov na svojom blogu. Tým pádom by nebolo 

možné predať zákazníkom informácie o kvalitných ubytovacích zariadeniach 

a zvýšiť tak pre nich pridanú hodnotu, ktorú by mohli očakávať.  

2. Na reklamné kampane je vopred stanovený určitý rozpočet. Ďalším rizikom je teda 

rýchle vyčerpanie rozpočtu na jednotlivé typy reklám a nedostatok finančných 

prostriedkov na dané reklamy do konca každého mesiaca. 

3. Je vysoká pravdepodobnosť, že aj keď agregátor bude vychádzať z analýz 

a interných štatistík, nepodarí sa mu zacieliť na správnu skupinu zákazníkov a 

reklama tým pádom nebude prínosná. Ďalším rizikom je teda zlé zacielenie 

reklamy. 

4. Častým rizikom pri takomto type reklamy je slabá analýza kľúčových slov. Ak by 

takéto riziko nastalo, kľúčové slová, pomocou ktorých Google vyhodnocuje 

relevantnosť reklamných odkazov, by boli nevhodne nastavené, čo by znamenalo 

vyššie náklady so zobrazovaním jednotlivých reklám, čo by malo dopad na 

mnohonásobne vyšší rozpočet s rovnakým efektom ako pri vhodne nastavených 

kľúčových slovách.  

5. Existuje reálna šanca, že aj napriek tomu, že spoločnosť nastavila pri činnostiach 

časovú rezervu, môžu nastať komplikácie, pri ktorých dôjde k nedodržaniu 

plánovaného časového harmonogramu.  

6. V prípade, že personál nebude vedieť využiť vhodné prostriedky na analýzu 

výsledkov (to znamená, že bude analyzovať neadekvátne dáta, ktoré nemajú 

dostatočnú výpovednú hodnotu a podobne), môže dôjsť k skresleniu výsledkov a 

nevhodnej interpretácii štatistík. Tým pádom by došlo k chybným záverom 

zavedenia novej marketingovej stratégie. 

7. Každá reklama je spojená s rizikom, že obsah reklamy bude pripadať zákazníkom 

nezaujímavý.  To by znamenalo, že aj keby spoločnosť zacielila na žiadanú cieľovú 

skupinu zákazníkov, tak by reklama nemusela priniesť želaný efekt vo forme 

dostatočného predaja ponúk. 
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8. Ďalšie riziko, ktoré súvisí s návrhmi v diplomovej práci, je riziko, že navrhnutý 

newsletter zákazníkov nezaujme natoľko, aby ďalšie newslettery týkajúce sa 

pobytov na Slovensku s využitím rekreačných príspevkov naďalej odoberali. 

Rizikom je teda nezáujem zákazníkov o newslettery. 

9. V prípade, že sa agregátor rozhodne pre bannerovú reklamu, existuje riziko, že 

agregátor pomocou bannerov osloví len malé percento zákazníkov, čo by mohlo byť 

zapríčinené viacerými faktormi, napríklad už spomínanou takzvanou „bannerovou 

slepotou,“ zobrazovaním bannerov na nevhodných stránkach a podobne. Rizikom je 

teda nízka preklikovosť z bannerov.  

10. Posledným uvažovaným rizikom je zrušenie rekreačných príspevkov. V prípade, 

ak ich zamestnanci nebudú využívať alebo zamestnávatelia nebudú chcieť vyplácať 

tak vysoké náklady na dovolenku, je možné, že dôjde k zmene novely tohto zákona. 

To by znamenalo, že návrhy by stratili počiatočnú základnú myšlienku. 

 

Graf 23: Mapa rozloženia rizík  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf 23 zobrazuje mapu jednotlivých rizík podľa ich ohodnotenia pre agregátor. Ako je 

možné vidieť, v kvadrante kritických hodnôt rizika sa nachádzajú hneď 3 riziká, pričom 

ďalšie dve sa nachádzajú na hranici s významnými a bežnými hodnotami rizika. Tieto 

riziká predstavujú pre agregátor najväčšie hrozby, preto je kľúčové sa na ne zamerať 

a opatriť ich ako prvé. Kvadrant významných rizík obsahuje tiež 3 riziká a jedno riziko 

na hranici s kritickými hodnotami, týmto sa odporúča venovať hneď, ako budú opatrené 
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kritické riziká. Kvadrant bežných hodnôt rizika má len 1 riziko a dve ležia na hraniciach 

s kritickými rizikami a bezvýznamnými rizikami. Tieto riziká sú bežné, preto ich nie je 

nutné opatrovať ihneď, ale je vhodní im venovať zvýšenú pozornosť a sledovať ich. 

Posledným kvadrantom je kvadrant bezvýznamných hodnôt rizika, ktoré má len jedno 

riziko a aj to leží na hranici s bežnými rizikami, pre toto riziko teda platí rovnaké 

odporúčanie ako pri predošlom kvadrante.  

4.5.2 Opatrenia k minimalizácii rizík 

Všetky riziká boli teda ohodnotené, nakoľko je pravdepodobné, že nastanú a aký by to 

malo dopad na agregátor. Následne k týmto rizikám boli priradené opatrenia, ktoré boli 

už stručne načrtnuté v tabuľke s ohodnotením rizík. V tejto kapitole sú podrobnejšie 

rozpracované a na záver sú ohodnotené nanovo tie riziká v prípade, že sa uplatnia 

jednotlivé opatrenia na ich ošetrenie.  

1. Zaviesť hodnotenie pobytov od zákazníkov. V prípade, ak sa nepodarí osloviť 

partnerov, aby agregátoru poskytli svoje recenzie a odporúčania, bolo by vhodné 

zaviesť možnosť zverejňovania recenzií konkrétnych zákazníkov, ktorí už 

v minulosti pobyt absolvovali. 

2. Vytvorenie rezervy. Jedná sa o rezervu k rozpočtu, ktorá bude dostupná pre 

navýšenie marketingového rozpočtu, maximálne však v hodnote 100 €. 

3. Podrobná analýza zákazníkov, marketingový prieskum. Dôležité je pomocou 

tohto výskumu zistiť cieľovú skupinu zákazníkov, na ktorých je potrebné 

kampane upriamiť, aby priniesli želaný efekt. 

4. Konzultácie so SEO špecialistom. Spoločnosť aktívne spolupracuje s externým 

SEO špecialistom, ktorého náplňou práce je práve dôkladná analýza kľúčových 

slov. Preto je to ideálny nástroj na opatrenie tohto typu rizika. 

5. Podrobný časový plán jednotlivých aktivít. Je vhodné si rozplánovať konkrétne 

aktivity na menšie subaktivity, ktorých časový odhad bude presnejší a tým sa 

zabezpečí presnejšie načasovanie celého projektu. Samo o sebe však riziko 

spojené s týmto návrhom nie je tak dôležité, v prípade, že sa natiahne časový 

plán, tak to až tak neohrozí zavedenie stratégie, síce sa na nej začne pracovať s 
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oneskorením, ale zato bude kvalitnejšie pripravená a spracovaná celková 

analýza. 

6. Školenie personálu na prácu s Google Analytics a interpretáciu výsledkov. 

Vhodné zabezpečiť školenie z externej agentúry, ktorá má s takýmto 

vyhodnocovaním dát dlhoročné skúsenosti, je menej nákladné zaplatiť školenie, 

ako platiť za získavanie vlastných skúseností pri realizácii kampane (metóda 

pokus-omyl môže byť finančne mnohonásobne náročnejšia).  

7. Marketingový prieskum zákazníckych preferencií, kvalitnejší grafický program 

na tvorbu reklám. Môže byť spojený s prieskumom opatrujúcim riziko 4, je 

vhodné zistiť, na aký typ reklamy sa sústrediť (napríklad predaj pobytov tvorí 

cca 70 % celkového obratu agregátora, preto by bolo nelogické zamerať reklamy 

primárne na predaj zlacneného tovaru). Čo sa týka grafického programu, v 

súčasnosti sa pracuje len vo free verziách programov (napr. Canva), preto by 

bolo vhodné zainvestovať do rozšírenej verzie, ktorá ponúka kvalitnejšie 

nástroje na úpravu obrázkov. 

8. Podporenie zasielania newsletterov aj prostredníctvom reklamy. Myslí sa tým 

informovanie potenciálnych zákazníkov o tom, že existujú rekreačné príspevky 

a agregátor im pošle každý týždeň výber najlepších pobytov na Slovensku, 

na ktoré by mohli tieto príspevky uplatniť. 

9. Nižší rozpočet na začiatku, kým sa odstránia všetky nedostatky. Jedná sa skôr 

o opatrné začatie s bannerovou reklamou, nakoľko ak s ňou nemajú pracovníci 

dostatok skúseností, tak by nemusela byť vôbec prínosná. Preto by bolo ideálne, 

aby spočiatku spolupracovali s odborníkom a vynaložili na bannery radšej menej 

prostriedkov, kým sa odstránia všetky nedostatky. 

10. Sledovať legislatívne zmeny a prispôsobovať im marketing agregátora. Toto 

riziko samotný agregátor nedokáže úplne ovplyvniť, odporúča sa preto skôr len 

sledovať legislatívne zmeny a prispôsobovať im svoju marketingovú činnosť, 

aby náhodou nepropagoval príspevky s podmienkami, ktoré už neplatia, čo by 

mohlo znížiť dôveryhodnosť agregátora. 
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Tab. 19: Nové hodnoty rizík po uskutočnení návrhov na opatrenie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

P.č. Riziko Návrh na opatrenie 
Nová 

P* 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

1. 
Nedohodnutie 

spolupráce s 

partnermi 

Zaviesť hodnotenie pobytov 

od zákazníkov 
3 4 12 

2. Nízky rozpočet Vytvorenie rezervy  2 4 8 

3. Zlé zacielenie 

reklamy 

Podrobná analýza 

zákazníkov, marketingový 

prieskum 

3 5 15 

4. Slabá analýza 

kľúčových slov 

Konzultácie so SEO 

špecialistom 
2 6 12 

5. 
Nedodržanie 

časového 

harmonogramu 

Podrobný časový plán 

jednotlivých aktivít 
2 1 2 

6. 

Skreslenie 

výsledkov 

a nevhodná 

interpretácia 

štatistík 

Školenie personálu na prácu 

s Google Analytics 

a interpretáciu výsledkov 

3 4 12 

7. 
Nezaujímavý obsah 

zverejňovanej 

reklamy 

Marketingový prieskum 

zákazníckych preferencií, 

kvalitnejší grafický program 

na tvorbu reklám 

2 3 6 

8. 
Nezáujem 

zákazníkov 

o newslettery 

Podporenie zasielania 

newsletterov aj 

prostredníctvom reklamy 

3 3 9 

9. Nízka preklikovosť 

z bannerov 

Nižší rozpočet na začiatku, 

kým sa odstránia všetky 

nedostatky 

3 2 6 

10. 
Zrušenie 

rekreačných 

príspevkov 

Sledovať legislatívne zmeny 

a prispôsobovať im 

marketing agregátora 

3 2 6 

 

Po realizácii týchto návrhov bola vytvorená nová mapa rizík, ktorá ukazuje nové 

hodnoty rizík. Ako môžeme z grafu vidieť, hodnoty rizík sa znížili a väčšina rizík sa 

presunula do kvadrantu bezvýznamných rizík. Stále je však potrebné si dať pozor na 

riziko 4 a 3, ktoré sa nachádzajú na hranici s kvadrantom významných rizík, avšak už s 
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omnoho nižšou pravdepodobnosťou výskytu. Opatrenie rizík je teda možné hodnotiť 

pozitívne. 

 

Graf 24: Mapa rozloženia rizík po ich opatrení  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo analyzovať súčasnú pozíciu zľavového 

agregátora SME na trhu, analyzovať jeho marketingovú stratégiu a na základe zistení 

z týchto analýz sformulovať konkrétne odporúčania pre budúce smerovanie agregátora 

a rozvoj jeho marketingovej stratégie. 

V rámci prvej kapitoly boli konkrétne definované ciele práce a metódy a postupy 

spracovania práce vychádzajúce z vymedzeného problému. Na tomto základe boli 

zostavené teoretické východiská venujúce sa problematike stratégie, analýz podniku 

a jeho okolia, marketingu ako takého a jeho jednotlivých častí.  

Tieto východiská následne poskytli teoretický základ pre aplikáciu jednotlivých metód 

a postupov pre tvorbu analytickej časti práce. Tá sa zameriavala na analýzu obecného 

okolia, v ktorom pôsobí agregátora, a to pomocou SLEPTE analýzy. Následne bola 

spracovaná odborová analýza pomocou Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl. 

Výsledkom týchto analýz bolo určenie vonkajších faktorov, ktoré ovplyvňujú 

podnikanie agregátora a stanovenie jeho pozície na trhu. Nasledovala interná analýza 

agregátora, ktorá bola realizovaná pomocou marketingového mixu 4P rozšíreného 

o ďalšie prvky 3P. Výsledky vnútorných aj vonkajších faktorov ovplyvňujúcich 

agregátor boli následne zhrnuté do SWOT analýzy popisujúcej silné a slabé stránky 

agregátora (interná analýza) a príležitosti a hrozby (externá analýza). V rámci 

analytickej časti bol spracovaný marketingový výskum, ktorý sa zameriaval 

na ovplyvňovanie nákupného správania zákazníkov agregátora pomocou príspevkov 

na sociálnej sieti Facebook a odosielaním informačných e-mailov, takzvaných 

newsletterov. 

Posledná kapitola diplomovej práce sa zameriavala  na konkrétne návrhy zmien 

v marketingovej stratégii pre budúce smerovanie agregátora. Jednotlivé odporúčania 

boli sformulované na základe zistení z analytickej časti. Agregátor je vo svojom 

pôsobení v súčasnosti najväčším na slovenskom trhu, preto odporúčania smerovali skôr 

na príležitosti, ktoré sa v poslednom období objavili. Najväčšia príležitosť pre agregátor 

a zľavové portály celkovo sa javí v novele zákona o príspevkoch na rekreáciu 

zamestnancov. Jedná sa o dodatok, ktorý umožňuje zamestnancom pracujúcim vo firme 

s 50 a viac zamestnancami uplatniť si nárok na preplatenie nákladov na pobyty 
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a dovolenky absolvované na území Slovenskej republiky, avšak tento príspevok sa 

vzťahuje len na pracovníkov pracujúcich u rovnakého zamestnávateľa minimálne 

po dobu 24 mesiacov nepretržite. Zároveň je príspevok možné využiť len na pobyty, 

ktoré trvali aspoň 2 noci. Tieto príspevky sa však vzťahujú aj na ponuky zľavových 

portálov a preto by bola škoda takúto možnosť pre rast tržieb agregátora nevyužiť. 

Základnou myšlienkou návrhov diplomovej práce je oboznámiť nových či už 

existujúcich zákazníkov agregátora o možnosti uplatniť si nárok na tento typ príspevku 

u svojho zamestnávateľa. Nakoľko sa jedná o celkom čerstvú zmenu, je možné 

predpokladať, že veľa ľudí o tom ešte nevie alebo sa s tým ešte úplne nestotožnili. 

Základom marketingovej stratégie je teda informovať zákazníkov o možnosti využitia 

týchto príspevkov aj na ponuky agregátora a prispôsobiť tomu jej marketingové 

kampaň. Ako vyplynulo z analytickej časti, agregátor v súčasnosti nevkladá 

do marketingu žiaden kapitál, čo mu môže z veľkej časti škodiť. Preto jednotlivé návrhy 

v rámci propagácie agregátora popisujú konkrétne kroky, na ktoré by sa mal agregátor 

v rámci marketingovej komunikácie zamerať. Popisuje aj počiatočné stanovenie cien 

a nákladov, ktoré sú odporúčané na financovanie novej stratégie, avšak sú len 

orientačné, nakoľko sa pohybuje v online prostredí, kde stanovenie nákladov online 

marketingovej komunikácie nie je práve odhadnuteľné. Súčasťou návrhovej časti je aj 

odhadnutie časového plánu jednotlivých aktivít potrebných na úplné spracovanie 

návrhov a integrovanie marketingovej stratégie do filozofie agregátora. Okrem toho 

popisuje aj hlavné riziká, ktoré sa pri zavádzaní stratégie môžu vyskytnúť a jednotlivé 

opatrenia, pomocou ktorých sa ich dopad na agregátor môže znížiť. 

Okrem tohto hlavného návrhu sú však popísané aj všeobecné odporúčania pre 

marketing agregátora, ktoré vyplynuli zo zistení z marketingového výskumu. Jedná sa 

však len o odporúčania pre spracovanie newslettera, keďže z výskumu vyšlo najavo, že 

zákazníci ho stále považujú za dôležitý nástroj komunikácie s podnikom.  

Na základe vyčíslených odhadov je možné predpokladať, že jednotlivé návrhy by boli 

pre agregátor prínosné a odpovedajúce hlavným cieľom práce. A v konečnom dôsledku 

by priviedli dostatočné množstvo nových zákazníkov, pomocou ktorých by agregátor 

zvýšil svoje tržby, zároveň zvýšil svoju konkurencieschopnosť na trhu a zostal stálym 

partnerom zľavových portálov aj naďalej. 
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PRÍLOHY 

Príloha 1 Štruktúrovaný dotazník 

1. Chodievate na dovolenky/poznávacie pobyty na Slovensku alebo preferujete skôr 

zahraničie?  

○ Dovolenkujem len na Slovensku 

○ Dovolenkujem len v zahraničí 

○ Niekedy mám chuť cestovať do zahraničia, niekedy spoznávať Slovensko 

2. Zakúpili ste si už niekedy pobyt len preto, lebo bol za výhodnú cenu? 

○ áno, deje sa mi to často 

○ áno, raz alebo dvakrát 

○ nie, nikdy 

3. Predstavte si, že máte záujem o kúpu pobytu na Slovensku. Kde by ste hľadali 

aktuálne dostupné pobyty? 

⬜ Využívam zľavové portály/agregátory 

⬜ Chodím len na miesta, ktoré už poznám a mám ich overené 

⬜ Vyberám si ubytovanie podľa odporúčaní známych 

⬜ Používam webové stránky ponúkajúce hotely, priváty a pod. (napr. Booking) 

⬜ Sledujem stránky cestovných kancelárií/agentúr 

⬜ Iné (bez možnosti vypísať odpoveď) 

4. Predstavte si, že Vám príde do emailovej schránky newsletter s najnovšími pobytmi 

za výhodnú cenu. Čo urobíte? 

⬜ Mail otvorím podľa toho, či ma zaujme predmet správy. 

⬜ Mail otvorím a pozorne si ho prečítam. 

⬜ Mail otvorím a aspoň ho preletím očami. 

⬜ Mail otvorím, ale nečítam ho. 

⬜ Mail úplne odignorujem. 
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⬜ Mail automaticky vyhodím do koša. 

5. Zaujala Vás niekedy ponuka zaslaná v newsletteri natoľko, že ste si ju kúpili? 

○ áno, stáva sa mi to často 

○ párkrát sa mi to stalo, ale skôr výnimočne 

○ nie, newslettery ma nezaujímajú/obťažujú ma 

6. Predstavte si, že máte v blízkej dobe záujem o kúpu pobytu. Ako často by ste 

ocenili, aby Vám bol zaslaný newsletter s najnovšími ponukami na mail? 

○ každý deň 

○ 3-5x do týždňa 

○ 1-2x do týždňa 

○ nemám záujem o žiaden newsletter 

7. Čo Vás zaujme, keď uvidíte newsletter s pobytmi? 

⬜ cena 

⬜ fotografia 

⬜ výška zľavy 

⬜ lokalita 

⬜ popis ponuky 

8. Ako často kontrolujete svoju mailovú schránku? 

○ viackrát za deň 

○ raz denne 

○ 3-4x do týždňa 

○ raz týždenne 

○ len keď mi príde upozornenie na novú správu 

9. Stalo sa Vám niekedy, že ste kúpili pobyt, ktorý bol propagovaný na sociálnej sieti 

Facebook? 

○ áno, stáva sa mi to často 
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○ párkrát sa mi to stalo, ale skôr výnimočne 

○ nie, ešte sa mi to nestalo 

10. Považujete Facebook za vhodný prostriedok na propagáciu pobytov? 

○ áno, často sa o zaujímavých ponukách dozviem práve na Facebooku 

○ áno, ale zvyčajne si prezerám web stránky 

○ nie, na ponuky zverejnené na Facebooku nereagujem 

11. Sledujete príspevky zľavových portálov/agregátorov na sociálnej sieti Facebook? 

○ pravidelne sledujem, čo na svoju stránku pridávajú 

○ všímam si len tie príspevky, ktoré sa mi zobrazia na nástenke 

○ takéto príspevky ma nezaujímajú 

12. Priemerne koľko času denne trávite na sociálnej sieti Facebook?  

○ do 1 hodiny 

○ 1-3 hodiny 

○ 3-6 hodín 

○ viac ako 6 hodín 

13. Ktorý z nasledujúcich dvoch prostriedkov na propagáciu produktov považujete za 

dôveryhodnejší, resp. presvedčivejší? 

○ newsletter 

○ príspevok na Facebooku 

○ oba považujem  za rovnako dôveryhodné 

14. Používate, príp. máte stiahnutú mobilnú aplikáciu nejakých zľavových portálov 

alebo cestovných kancelárií? 

○ áno, mam stiahnuté a aktívne využívam 

○ áno, mám stiahnuté, ale využívam skôr príležitostne 

○ mám stiahnuté skôr zo zvedavosti, ale nevyužívam 

○ nemám stiahnutú žiadnu aplikáciu, ale v budúcnosti možno stiahnem 

○ nie, nemám stiahnutú a ani ma to nezaujíma 
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Informácie o respondentovi 

15. Aké je vaše pohlavie? 

○ muž 

○ žena 

16. V akej vekovej skupine sa nachádzate? 

○ do 18 

○ 19 - 25 

○ 26 - 35 

○ 36 - 45 

○ 46 - 55 

○ 56 a viac 

17. Aký je váš rodinný stav? 

○ Slobodný/slobodná 

○ Ženatý/vydatá 

○ Rozvedený/rozvedená 

○ Mám partnera/partnerku 

○ Vdovec/vdova 

18. Aké je vaše pracovné zaradenie? 

○ Študent (označte aj v prípade, ak pracujete popri štúdiu) 

○ Zamestnaný 

○ Podnikateľ/SZČO 

○ Nezamestnaný 

○ Materská/rodičovská dovolenka 

○ Dôchodca 
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Príloha 2 Tabuľka stanovenia časového plánu jednotlivých aktivít  

AKTIVITA JPM PPM PRG Náklady na aktivity Mesačné 

náklady 

na 

aktivity 

Oslovenie partnerov (blog/recenzie) + dohodnutie spolupráce 0 2 0 192 822 

Vytvorenie samostatnej kategórie na webe agregátora 0,5   1 100 

Pridanie recenzií na web agregátora a ich prelinkovanie s blogmi partnerov 0,5   2 180 

Príprava prvého newslettera  0,5     20 

Príprava prvých bannerov a príspevkov na homepage SME 1,5 1   156 

Príprava prvej kampane na Facebooku 0,75 0,5   78 

Analýza cien špecialistom pre stanovenie a optimalizáciu bannerovej reklamy na 

Google Ads 

  1   96 

Spustenie pripravených podkladov z prvej fázy 0,5 0,5   68 420 

Bežanie kampaní s frekvenciou pridávania príspevkov na Facebook viackrát 

týždenne 

4 1   256 

Kontrola výsledkov po prvotnom uvedení jednotlivých  krokov stratégie a 

vyhodnotenie úspešnosti 

  1   96 

Zakotvenie návrhov do stratégie a pravidelné pridávanie nových príspevkov na 

Facebooku, zasielanie nových newsletterov, pridávanie nových bannerov atď. 

  3   288 288 

SPOLU DNÍ 8,25 10 3 
 

1530 

MZDA 330 960 240 
  

SPOLU MZDOVÉ NÁKLADY 1530     
  

      

LEGENDA 
     

JPM - Junior produktový manažér 
     

PPM - Program a produktový manažér 
     

PRG - Programátor 
     

 


