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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou internetového obchodu 

s krmivom a potrebami pre psov. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých 

je založená analýza. Dáta z analýzy sú následne spracované a interpretované za cieľom 

zefektívniť komunikáciu s cieľovou skupinou a zvýšiť návratnosť investícií vkladaných 

do jednotlivých komunikačných kanálov. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the marketing communication of the e-commerce selling 

food and needs for dogs. The thesis is based on the theoretical knowledge on which 

the analysis is based. Data from the analysis is then processed and interpreted in order 

to make communication with the target group more efficient and increase the return 

on investments inserted into individual communication channels. 
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ÚVOD 

Marketing je neoddeliteľnou súčasťou každej úspešnej organizácie, preto je dôležité, aby 

boli jednotlivé marketingové procesy správne naplánované, sprocesované 

a zanalyzované. Mnoho elektronických obchodov v dnešnej dobe berie tieto procesy 

na ľahkú váhu a neprikladá im dostatočnú dôležitosť, načo v konečnom dôsledku 

doplácajú vysokými nákladmi vloženými do reklamy a nenaplneným potenciálom 

predajov svojich produktov a služieb. 

Náplňou diplomovej práce je analýza a následné navrhnutie opatrení pre internetový 

obchod dogee.sk, ktorý sa zaoberá predajom krmiva, vitamínov, obojkov, vôdzok 

a rôznych iných pomôcok a doplnkov pre všetky druhy psov. Daný elektronický obchod 

pôsobí na slovenskom trhu a zameriava sa predovšetkým na kvalitu svojich výrobkov, čo 

sa vo väčšine prípadov prejavuje vyššou cenou, než akú má konkurencia. 

Diplomová práca je rozdelená do troch častí – teoretickej, analytickej a návrhovej. 

V teoretickej časti sú definované pojmy, ktoré sú potrebné pre objasnenie riešenej 

problematiky. 

Analytická časť sa primárne zaoberá analytickými metódami potrebnými k vyhodnoteniu 

efektívnosti komunikačného kanálu Google, cez ktorý má daný e-shop najvyššiu 

návštevnosť a predaje svojho tovaru. Podrobným skúmaním dát z programov Google Ads 

a Google Analytics budú vyhodnocované kľúčové ukazovatele výkonnosti, pomocou 

ktorých bude následne možné podniknúť potrebné opatrenia vedúce k efektívnejšej 

činnosti danej organizácie. 

V poslednej návrhovej časti sú predstavené marketingové návrhy, ktoré sú podložené 

teoretickou a analytickou časťou. Ich primárnym cieľom je poukázať na chyby, ktorých 

sa organizácia trvalo dopúšťa v marketingovom procese, a navrhnúť riešenia, pomocou 

ktorých bude navýšená návratnosť investícií vložených do komunikácie s potenciálnymi 

a súčasnými zákazníkmi. 

Téma, o ktorej diplomová práca pojednáva, bola vybraná z dôvodu, že sa online 

marketingu venujem niekoľko rokov, a danú organizáciu som si vybral, pretože ide 

o môjho  skutočného klienta, teda praktické návrhy budú aplikované v reálnom projekte. 
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1 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Cieľom diplomovej práce je podrobná analýza marketingovej komunikácie 

elektronického obchodu dogee.sk a následné navrhnutie potrebných opatrení k zvýšeniu 

návratov z investícií vložených do online marketingu. Analýza je zameraná primárne 

na komunikačný kanál Google, cez ktorý má organizácia najvyššiu návštevnosť 

a predaje. Hlavným cieľom práce je návrh potrebných opatrení k efektívnejšiemu 

využívaniu platenej reklamy v komunikačnom kanáli Google, a to na základe dôkladnej 

analýzy dát a z programov Google Ads a Google Analytics. 

Vedľajšie ciele sú nasledovné: 

 Na základe výsledkov zo spracovanej analýzy navrhnúť online komunikačné 

kanály vhodné pre danú organizáciu, 

 na základe spracovanej analýzy navrhnúť komunikačný plán pre vybrané online 

kanály. 

Práca sa skladá z dvoch častí, a to z teoretickej a praktickej. Teoretická časť obsahuje 

podklady z odbornej literatúry, ktoré vedú k praktickej časti, na základe ktorej je 

spracovaný konkrétny marketingový návrh pre elektronický obchod. Praktická časť 

sa ďalej delí na analytickú a návrhovú. Tieto časti sa venujú predovšetkým tvorbe analýz 

komunikačných kanálov pomocou programov Google Ads a Google Analytics 

s následnými návrhmi pre zvýšenie efektívnosti komunikácie s potenciálnymi 

a súčasnými zákazníkmi. 

Veľmi dôležitou časťou diplomovej práce je práve analýza online komunikácie pomocou 

spomenutých programov. Od doby spustenia elektronického obchodu je k dispozícií 

veľké množstvo dát, ktoré je nutné zanalyzovať a v budúcnosti priebežne kontrolovať, 

aby sa predišlo stagnácii alebo poklesu predaja. V analytickej časti je uskutočnený 

aj prieskum, ktorý sa týka nákupného správania potenciálnych a súčasných zákazníkov 

na internete. Taktiež sa skúmajú preferované online kanály a zistený žiadaný spôsob 

komunikácie na sociálnej sieti Facebook. 

K neustálemu zlepšovaniu však nestačí samotná analýza. Je potrebná správna 

interpretácia jednotlivých dát a dostatočná znalosť danej problematiky k tomu, aby bolo 

možné navrhnúť správny postup komunikácie cez platformy, ktoré sú pre elektronický 

obchod vhodné a ziskové. Práve v návrhovej časti sú opísané riešenia 
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problémov, ktoré boli na základe analytickej časti odhalené a s ktorými sa elektronický 

obchod v súčasnej dobe stretáva. Ide predovšetkým o nastavenia v rámci programu 

Google Ads, cez ktorý sú produkované jednotlivé reklamy pre potenciálnych  zákazníkov 

vo vyhľadávacej sieti. 

Pomocou vyššie spomínaných analýz a doporučení vznikne  plnohodnotný marketingový  

návrh, na základe ktorého bude možné ihneď aplikovať jednotlivé zmeny k zvýšeniu 

efektivity komunikácie v online prostredí a tým aj zvýšenie tržieb a návratov z investícií. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V nasledujúcej kapitole sú definované teoretické základy, na ktorých je postavená 

diplomová práca. Pozornosť je venovaná predovšetkým vymedzeniu marketingových 

pojmov potrebných k porozumeniu celej práce. 

2.1 Marketing 

Marketing, ako taký, je neodmysliteľnou súčasťou obchodnej prevádzky. Podľa PhD. 

Philipa Kotlera MA, je definovaný, ako veda a umenie objavovania, vytvárania 

a poskytovania hodnoty uspokojiť potreby cieľového trhu zo ziskom. Marketing 

identifikuje nenaplnené túžby a potreby. Definuje opatrenia a kvantifikuje veľkosť 

identifikovaného trhu a potenciálny zisk. Presne označuje ktoré segmenty spoločnosti 

sú schopné slúžiť̌ najlepšie, navrhovať a propagovať vhodné výrobky a služby (1, s. 58). 

Podľa Americkej Marketingovej Asociácie znie definícia marketingu nasledovne: 

"Marketing predstavuje proces plánovania a realizácie konceptov, tvorby cien, 

propagácie a distribúcie myšlienok, výrobkov a služieb s cieľom dosiahnutia takej zmeny, 

ktorá uspokojí požiadavky jednotlivcov a organizácií" (40, s. 8). 

2.1.1 Marketingový Mix 

Marketingový mix možno považovať za súbor kontrolovateľných marketingových 

nástrojov, ktoré organizácia využíva na uspokojenie potrieb a želaní svojich zákazníkov. 

V závislosti na doméne, v ktorej je marketingový mix uplatňovaný, možno v odbornej 

literatúre identifikovať množstvo prístupov k formulácií jednotlivých prvkov 

marketingového mixu (3, s. 57). 

Pôvod marketingového mixu siaha až do 60. rokov minulého storočia, kedy Neil Borden 

identifikoval dvanásť kontrolovateľných marketingových prvkov. Následne boli tieto 

prvky skrátené do konceptu 4P – produkt (product), cena (price), distribúcia (place) 

a propagácia (promotion) (1, s. 56). 
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2.1.1.1 Produkt 

Ide o prvok, ktorý je vybudovaný alebo vyrobený pre uspokojenie túžob možného 

spotrebiteľa. Môže byť hmatateľný alebo nehmatateľný a rovnako to môže byť 

aj služba (1, s. 56). 

2.1.1.2 Cena 

 Cena je definovaná ako hodnota, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť za daný produkt 

alebo službu. Hrá veľmi dôležitú rolu a ovplyvňuje pozíciu organizácie na trhu, zákazníka 

aj trh. Má veľký dopad na celú marketingovú stratégiu (1, s. 56). 

Čo sa týka ceny na internete, tá je viac elastická a jej zmena sa prejaví takmer okamžite. 

Jej modifikácia prostredníctvom rôznych kupónov je tiež jednoduchšia než pri bežnom 

predaji. Ďalším špecifikom je možnosť rýchleho a pohodlného porovnania cien medzi 

obchodníkmi, a to individuálne hľadaním alebo pomocou porovnávacích 

portálov (38, s. 51). 

2.1.1.3 Umiestňovanie 

 Umiestňovanie alebo distribúcia je veľmi dôležitým faktorom pri predaji. Je to spôsob, 

akým predajca zaujme svojich potenciálnych zákazníkov. Ako ich presvedčí, aby si kúpili 

daný produkt alebo službu práve od danej spoločnosti. Využívajú sa rôzne distribučné 

stratégie ako napríklad intenzívna distribúcia, exkluzívna distribúcia alebo distribúcia 

selektívna (1, s. 56). 

2.1.1.4 Propagácia 

Je to marketingový nástroj, ktorý slúži na rozpoznanie značky, vybudovanie jej mena. 

Úzko súvisí s organizáciou predaja, verejnými vzťahmi, reklamou a propagáciou 

predaja (1, s. 56). 

2.1.2 Marketingová komunikácia 

Marketingová komunikácia sa týka prostriedkov, ktoré spoločnosti využívajú k tomu, aby 

priamo alebo nepriamo odovzdali informácie o produktoch a značkách, ktoré predávajú 

svojím zákazníkom s úmyslom presvedčiť ich k nákupu. Inými slovami sú to rozličné 
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médiá, ktoré spoločnosť využíva pre informovanie o svojich tovaroch a službách 

zákazníkom. Obchodník používa nástroje marketingovej komunikácie pre vytvorenie 

povedomia o značke medzi potenciálnymi zákazníkmi, čo znamená, že sa v ich mysli 

vytvorí určitý obraz značky, ktorý im pomôže pri rozhodovaní sa o kúpe (2, s. 128-129). 

2.1.2.1 Reklama 

„Reklama je platená forma nepersonálnej komunikácie a podpory myšlienok, výrobkov 

alebo služieb, ktorú platí identifikovateľný sponzor” (5, s. 305). 

Tento komunikačný kanál má tri základné funkcie, a to informovať, presviedčať 

a pripomínať. Dané fázy záležia od konkrétneho životného cyklu propagovaného 

výrobku alebo služby (5, s. 305). 

Medzi základné úlohy reklamy patrí (5, s. 305): 

 Primať zákazníka k vyskúšaniu nového produktu a neskôr ku kúpe, 

 stimulovať distribúciu produktu, 

 zvýšiť úžitkovosť produktu, 

 vybudovať preferencie k značke a lojálnosť, 

 znížiť náklady na predaj. 

2.1.2.2 Podpora predaja 

„Podpora predaja ako ďalší z marketingových komunikačných nástrojov, predstavuje 

súhrn prostriedkov, metód a techník, ktoré sú určené na motivovanie predajného úsilia 

a povzbudenie nákupu určitého výrobku alebo služby” (5, s. 312). 

Ide o priamy podnet k nákupu daného produktu alebo služby. Rozlišujeme tri typy 

podpory predaja, a to spotrebiteľskú, obchodnú a firemnú (5, s. 312). 

Spotrebiteľská podpora predaja má za cieľ krátkodobé zvýšenie objemu predaja alebo 

zvýšenie podielu na trhu. Konkrétne ide o vzorky, kupóny, zľavy, rabaty, prémie, súťaže, 

ochutnávky a pod. (5, s. 312). 

Obchodná podpora predaja má za cieľ predovšetkým zvýšenie odbytu a zostavenie 

vhodnej distribučnej siete pre daný výrobok. Konkrétne ide o zľavy, odmeny, tovar 

poskytovaný bezplatne, zrážky a pod. (5, s. 312). 
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Firemná podpora predaja má za cieľ motivovať a stimulovať predaje určitých produktov 

alebo služieb. Konkrétne ide o bonusy, stretnutia predávajúcich, konferencie, predajné 

súťaže a pod. (5, s. 312). 

2.1.2.3 Osobný predaj 

„Osobný predaj je personálna forma komunikácie, kde sa osobným kontaktom vytvára 

priama spätná väzba a zároveň flexibilnosť získavania informácií” (6, s. 83). 

Základným prvkom osobného predaja je predajca. Ten podľa potrieb a vlastného 

uváženia prispôsobuje správu potenciálnym zákazníkom. Do osobného predaja taktiež 

patrí zber informácií o možnostiach odbytu, o konkurencii a o vlastnej činnosti predaja. 

Hlavnými cieľmi sú získavanie objednávok od zákazníkov, nadväzovanie kontaktov, 

poradenstvo, inštruktáž, prezentácia výrobkov a budovanie povedomia o značke 

a o produkte (6, s. 83). 

2.1.2.4 Vzťahy s verejnosťou 

„Vzťahy s verejnosťou (public relations) predstavujú vytváranie dobrých vzťahov 

k verejnosti prostredníctvom udržiavania priaznivej publicity, ktorá upevňuje dobrú 

verejnú mienku o podniku, odvracia alebo dementuje nepríjemné povesti, príbehy 

a udalosti” (5, s. 383). 

Public relations, teda vzťahy s verejnosťou alebo “objektívna propagácia“, 

sú marketingový nástroj, ktorého cieľom je  formovať verejnú mienku a získať dôveru 

stakeholderov. Predmetom public relations sú produkty, myšlienky, osoby, akcie, firmy, 

neziskové organizácie alebo štát. Ide o neplatenú, neosobnú formu komunikácie. Medzi 

nástroje public relations patria tlač, rozhlas, televízia, redakčné návštevy, tlačové 

konferencie, semináre, výročné správy a pod. (5, s. 383). 

2.1.3 Integrovaná marketingová komunikácia (IMC) 

IMC je proces, ktorý zahŕňa riadenie a organizáciu všetkých "účastníkov" v analýze, 

plánovaní, implementácii a kontrole celej marketingovej komunikácie. Je to každý styk, 

médium, informácia, správa a propagačný nástroj zameraný na vybrané cieľové skupiny 

takým spôsobom, aby boli jednotnou komunikáciu spoločnosti dosiahnuté vopred určené 

ciele tým najefektívnejším spôsobom. Inými slovami sa jedná sa o integráciu všetkých 
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činností marketingovej komunikácie v jeden zjednotený celok. Cieľom IMC 

je zabezpečiť, aby organizácia komunikovala jednotným hlasom čo najkonzistentnejšie 

a najhospodárnejšie (2, s. 135). 

2.2 Online Marketing 

Online marketing je praxi využívanie webových kanálov na šírenie informácií o značke, 

produktoch alebo službách spoločnosti svojim potenciálnym zákazníkom. Metódy 

a techniky používané pri online marketingu zahŕňajú e-mail, sociálne médiá, affiliate, 

grafickú reklamu, reklama vo vyhľadávaní a ďalšie. Cieľom marketingu je osloviť 

potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, v ktorých trávia čas čítaním, 

vyhľadávaním, nakupovaním alebo socializovaním sa online (7). 

2.2.1 Budovanie značky na internete 

Povedomie o značke (awareness) predstavuje povrchnú známosť značky. Povedomie 

o značke je merané schopnosťou spomenúť si na danú značku po vzhliadnutí 

reklamy (41, s. 124). 

Znalosť značky (familiarity) naznačuje určité poznatky o výrobku, jeho vlastnostiach 

a službách. Táto  znalosť je meraná schopnosťou rozpoznať produkt alebo servis pri jeho 

vystavovaní po vzhliadnutí reklamy (41, s. 124). 

Ďalšou etapou je vytvorenie pozitívneho imidžu značky (positive imagery). Pozitívny 

imidž značky je tvorený marketingovým programom, ktorý spája silné, priaznivé 

a jedinečné asociácie zo značkou takým spôsobom, aby si ich jedinec 

zapamätal (41, s. 124). 

Poslednou etapou tohoto modelu je samotná transakcia (completed transaction), ktorá 

by mala predstavovať začiatok vzťahu medzi značkou a zákazníkom. V tradičnom pojatí 

budovaní značky bola transakcia označovaná za posledný krok. Vďaka internetu 

je jednoduché tento krok posunúť o úroveň vyššie a zo zákazníkom udržiavať dlhodobý 

vzťah, ktorý vedie k nižším nákladom spojeným s marketingovými aktivitami 

a tým k vyšším ziskom z dlhodobého hľadiska. Internet umožnil jednoduchú a finančne 

nenáročnú realizáciu priameho marketingu, ktorý je základným pilierom pri budovaní 

značky nie len  na internete (41, s. 124). 
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Na obrázku č. 1: Hierarchia vývoja značky je znázornený tradičný proces budovania 

značky. 

 

Obrázok č. 1: Hierarchia vývoja značky 

(Zdroj: 41, s. 124) 

2.2.2 Výhody on-line marketingu 

Kľúčovou výhodou používania on-line marketingových kanálov je schopnosť merať 

vplyv daného kanálu, ako aj to, ako návštevníci získaní prostredníctvom rôznych kanálov 

komunikujú s webovou stránkou alebo skúsenosťami so vstupnou stránkou. 

Z návštevníkov, ktorí konvertujú na platiacich zákazníkov, možno vykonať ďalšiu 

analýzu s cieľom určiť, ktoré kanály sú najúčinnejšie pri získavaní cenných 

zákazníkov (7). 

2.2.2.1 Remarketing 

Remarketing je forma online reklamy, ktorá umožňuje stránkam zobrazovať cielené 

reklamy používateľom, ktorí už navštívili dané webové stránky. Minulí návštevníci budú 

vidieť tieto reklamy počas prehliadania obsahovej siete Google, teda iných 

webov, sledovania videí na YouTube alebo čítania spravodajských stránok. Remarketing 

sa vyskytuje taktiež v podobne vyhľadávacej siete, avšak publikum musí byť väčšie 

ako 1000 jedincov (28). 
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2.2.3 Nástroje online marketingu 

Existuje celý rad nástrojov, ktoré možno použiť pre propagáciu na internete (7): 

 Email marketing, 

 marketing sociálnych médií, 

 optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), 

 marketing vo vyhľadávacej sieti (SEM), 

 reklama v obsahovej sieti, 

 video marketing, 

 porovnávače cien, 

 obsahový marketing. 

2.2.3.1 Email marketing 

E-mailový marketing je spôsob, ako komunikovať zo spotrebiteľmi prostredníctvom 

elektronickej pošty. Na rozdiel od nevyžiadanej pošty (spam), e-mailový marketing 

zasahuje záujemcov o oblasť podnikania danej organizácie (10, s 8). 

Formy e-mail marketingu (11, s. 221-224): 

 Propagačné e-maily, 

 relačné e-maily, 

 transakčné e-maily, 

 rozhlasové e-maily, 

 automatizované e-maily. 

2.2.3.2 Marketing sociálnych médií 

Marketing sociálnych médií alebo SMM je forma internetového marketingu, ktorá zahŕňa 

vytváranie a zdieľanie obsahu v sieťach sociálnych médií s predpokladom dosiahnuť ciele 

marketingu a budovania značky. Konkrétne zahŕňa aktivity, ako je napríklad 

uverejňovanie textov, obrázkov , videí a iného obsahu, ktorého cieľom je  zapojenie 

publika. Jedná sa platenú, ako aj neplatenú formu komunikácie (9). 
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Najvyužívanejšie sociálne platformy (9): 

 Facebook, 

 Instagram, 

 Twitter, 

 Pinterest, 

 LinkedIn, 

 YouTube, 

 Tumblr. 

2.2.3.3 Optimalizácia pre vyhľadávače SEO 

Optimalizácia pre vyhľadávače, teda SEO (Search Engine Optimization) je proces 

získavania návštevnosti internetových stránok z výsledkov organického (bezplatného) 

vyhľadávania. Vyhľadávacie nástroje, ako napríklad Google, majú primárne výsledky 

vyhľadávania, kde sú zobrazené webové stránky a iný obsah, ako sú videá alebo obrázky, 

a to podľa toho, čo vyhľadávač považuje za najrelevantnejšie pre používateľov (12). 

2.2.3.4 Marketing vo vyhľadávacej sieti SEM 

Marketing vo vyhľadávacej sieti alebo SEM (Search Engine Marketing) je proces 

získavania návštevnosti webových stránok nákupom reklám vo vyhľadávačoch. Je to teda  

výraz pre platené vyhľadávanie v internetových vyhľadávačoch, ako je napríklad 

Google (13). 

Najbežnejšou formou marketingu vo vyhľadávacej sieti je takzvané 

PPC (Pay Per Click), ktoré znamená platbu za kliknutie. Jedná sa o model internetového 

marketingu, v ktorom inzerenti zaplatia poplatok pri každom kliknutí na jednu 

z ich reklám (14). 

2.2.3.5 Reklama v obsahovej sieti 

Ide o banerovú alebo textovú reklamu v obsahovej sieti Google. Obsahová sieť 

je zoskupenie viac ako 2 miliónov webov, videí a aplikácií, kde sa môžu zobrazovať 

reklamy. Internetové stránky v obsahovej sieti majú dosah na viac ako 90 % používateľov 

internetu na celom svete. Obsahová sieť umožňuje zacieliť zobrazovanie reklám 
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na konkrétne kontexty, segmenty publika, miesta a iné. Tento druh reklamy je vhodný 

predovšetkým na budovanie značky alebo povedomia o produktoch. Reklama 

v obsahovej sieti sa často používa pri remarketingu (15). 

2.2.3.6 Video marketing 

Video marketing je definovaný v kontexte digitálneho marketingu ako všetky využitia 

obsahu videa na propagáciu značky, produktu alebo služby. Naberá mnoho rôznych 

foriem, ktoré môžu byť použité na reklamné účely nákupom reklamných priestorov 

(video in-stream, banerové video a pod.) alebo jednoduchým zverejnením videa na video 

platformách, ako je napríklad YouTube. Video marketing je tiež možné využiť 

pre zobrazovanie a propagáciu produktov a služieb na komerčných webových stránkach.  

Video môže byť taktiež použité pre vzdelávacie účely v marketingovej stratégii 

pre obsah. V tomto prípade sa videá môžu umiestniť na webovú stránku organizácie alebo 

na video platforme (16). 

2.2.3.7 Porovnávače cien 

„Porovnávače cien sú internetové stránky, ktoré majú za cieľ zoskupiť čo najväčšie 

množstvo dodávateľov toho istého produktu a ponúknuť návštevníkovi ten, ktorý má 

najvýhodnejšiu cenu“ (17). Porovnávače cien okrem ceny zobrazujú aj ďalšie dôležité 

informácie, ako sú napríklad recenzie a hodnotenia zákazníkov, ktorí sa vyjadrujú 

k spokojnosti s produktom a k sprievodným servisom danej organizácie. Zákazník 

tak môže kalkulovať nielen s cenou, ale aj so serióznosťou internetového obchodu (17). 

2.2.3.8 Obsahový marketing 

Obsahový marketing zahŕňa produkciu obsahu a distribúciu obsahu. Efektívna 

marketingová kampaň vyžaduje, aby inzerenti vytvorili originálny obsah vnútri danej 

organizácie alebo ho pretransformovali z externých zdrojov. Najbežnejšou praxou 

obsahovej marketingovej stratégie je však samostatná produkcia obsahu 

bez preddistribučných a podistribučných aktivít (8, s. 76). 
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Obsahový marketing pozostáva z ôsmych krokov (8, s. 76): 

 Nastavenie cieľov,  

 mapovanie publika, 

 plánovanie obsahu, 

 tvorba obsahu, 

 distribúcia obsahu, 

 šírenie obsahu, 

 ohodnotenie obsahu, 

 zlepšenie obsahu. 

2.2.4 Google Ads 

Google Ads je reklamný systém spoločnosti Google, v ktorom inzerenti ponúkajú 

finančné prostriedky za určité kľúčové slová, aby sa ich reklamy s možnosťou kliknutia 

zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania Google. Vzhľadom na to, že inzerenti musia 

platiť za tieto kliknutia, Google zarába peniaze z vyhľadávania. Tento nástroj na tvorbu 

a správu online reklám poskytuje Google zdarma. Jedná sa o PPC (Pay Per Click) 

reklamu, teda inzerenti platia za reklamu v momente, keď na ňu návštevníci kliknú. 

V súčasnosti má Google vyhľadávač pre túto reklamu vyhradené prvé štyri a posledné tri 

miesta na internetovej platforme Google.com (4, s. 19-20). 

2.2.4.1 Štruktúra účtu 

Program Google Ads funguje na princípe trojvrstvovej štruktúry, ktorá sa delí na úroveň 

účtu, úroveň kampane a úroveň reklamnej skupiny (26). 

 

Obrázok č. 2: Štruktúra účtu Google Ads 

(Zdroj: 26) 
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2.2.4.2 Google aukcia  

„Jedná sa o proces, ktorý prebehne pri každom Vyhľadávaní Google na určenie reklám, 

ktoré sa zobrazia pri danom konkrétnom vyhľadávaní a v akom poradí sa tieto reklamy 

zobrazia na stránke (prípadne, či sa vôbec nejaké reklamy zobrazia)“ (18). 

Zakaždým, keď je reklama vhodná na zobrazenie pre určité vyhľadávanie, prejde 

procesom reklamnej aukcie. Aukcia rozhoduje o tom, či sa reklama vôbec zobrazí 

a na akej pozícii na stránke bude zobrazená (18). 

Google aukcia funguje nasledovne: 

Keď užívateľ platformy Google.com vyhľadáva ľubovoľný výraz, systém Google Ads 

nájde všetky reklamy s kľúčovými slovami, ktoré sa zhodujú s týmto vyhľadávaním. 

Z daných reklám systém vylúči všetky inzeráty, ktoré nie sú vhodné pre zobrazenie, ako 

sú napríklad reklamy zacielené na inú krajinu, na iné zariadenie, reklamy zamietnuté 

z dôvodu porušenia pravidiel a iné. Z vhodných reklám sa zobrazia len tie, ktoré majú 

dostatočne vysoké hodnotenie reklamy (18). 

Hodnotenie reklamy  

Daný faktor sa vypočítava na základe výšky cenovej ponuky, kvality reklamy v čase 

aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej 

stránky), limitov hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania používateľa a tiež 

na základe očakávaného účinku rozšírení a ostatných formátov reklamy (19). 

2.2.4.3 Očakávaná miera prekliku - CTR (click-through rate) 

Jedná sa o pomer uvádzajúci frekvenciu kliknutí na zobrazenú reklamu. CTR teda 

predstavuje podiel počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy. Pre každú 

reklamu a kľúčové slovo je v účte uvádzané jedinečné CTR (66). 

CTR (%) = všetky zobrazenia reklamy / všetky kliknutia na reklamu (66). 

2.2.4.4 Relevancia reklamy 

Relevancia reklamy je stav kľúčového slova (nadpriemerný, priemerný alebo 

podpriemerný), ktorý podáva informáciu o tom, nakoľko je konkrétne kľúčové slovo 

relevantné v súvislosti s danými reklamami (21). 
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2.2.4.5 Vstupná stránka (landing page) 

Jedná sa o internetovú stránku, na ktorú je používateľ presmerovaný po kliknutí 

na reklamu. Pre každú reklamu je špecifikovaná cieľová webová adresa..  Dojem 

zo vstupnej stránky je jedným z viacerých faktorov, ktoré determinujú skóre kvality 

kľúčového slova. Skúsenosti so vstupnou stránkou sú reprezentované faktormi 

ako užitočnosť a relevantnosť informácií poskytnutých na stránke, jednoduchosť 

navigácie pre užívateľov a počtom odkazov na stránke (20). 

2.2.4.6 Skóre kvality – QS (quality score) 

Hodnota skóre kvality je odhad kvality jednotlivých reklám, kľúčových slov a vstupných 

stránok. Vyššia kvalita spravidla vedie k nižším cenám a vyšším pozíciám reklám 

v internetovom vyhľadávači Google. Skóre kvality sa vyskytuje sa na škále od 1 do 10, 

kde 10 značí najlepšiu možnú hodnotu. Jeho komponenty CTR, relevancia reklamy 

a skúsenosti so vstupnou stránkou sú k dispozícii k nahliadnutiu v programe 

Google Ads (22). 

2.2.4.7 Cena za kliknutie – CPC (cost-per-click) 

Výraz (CPC) - cena za kliknutie predstavuje formu platenia Google reklám za každé 

kliknutie na reklamu. V prípade kampaní v programe Google Ads s ponúkaním CPC 

je nastavovaná maximálna ponuka ceny za kliknutie (max. CPC). Max CPC je najvyššia 

suma, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť za kliknutie na danú reklamu. Inzerent je za danú 

reklamu v konečnom dôsledku zúčtovaný takzvanou skutočnou CPC, ktorá predstavuje 

finálnu vykalkulovanú sumu na základe jednotlivých aspektov účinkujúcich v aukcie 

v danom čase, ako sú skóre kvality inzerenta, skóre kvality konkurenčných inzerentov 

a max CPC (23). 

2.2.4.8 Kľúčové slová – KW (keywords) 

„Kľúčové slová sú slová alebo frázy umožňujúce priradenie reklám k výrazom, ktoré 

ľudia vyhľadávajú“ (25). 

Keď užívateľ platformy Google vyhľadá výraz, ktorý sa zhoduje s kľúčovým slovom 

inzerenta, o zobrazení danej reklamy sa rozhoduje v aukcii. Cena jednotlivých kľúčových 
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slov sa líši v závislosti od ich kvality, konkurencie v aukcii v danom čase a množstva 

ďalších faktorov. Každé kľúčové slovo v účte Google Ads je po jeho aktivovaní 

hodnotené parametrom skóre kvality (25). 

2.2.4.9 Možnosti zhody kľúčových slov 

Nastavenia pre jednotlivé kľúčové slová, pomocou ktorých je možné určiť, nakoľko musí 

kľúčové slovo súvisieť s hľadaným výrazom používateľa, aby spustilo reklamu. 

Pre kľúčové slovo je možné zvoliť jednu alebo viac možností zhody (30). 

Voľná zhoda 

„Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová s pravopisnými 

chybami, synonymá, súvisiace vyhľadávania a ďalšie relevantné variácie“ (31). 

Vylučujúce kľúčové slová 

Jedná sa o typ kľúčového slova, ktoré zabraňuje spusteniu reklamy určitým slovom alebo 

frázou. Reklamy sa nezobrazia nikomu, kto hľadá dané slovo alebo frázu. Tento postup 

je známy aj ako vylučujúca zhoda (29). 

 

Modifikátor voľnej zhody 

Funguje podobne ako voľná zhoda, no modifikátor voľnej zhody zobrazuje reklamy 

iba vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová označené znamienkom plus 

alebo ich príbuzné variácie (31). 

Frázová zhoda 

„Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa zhodujú s frázou, alebo 

predstavujú jej príbuzné variácie s dodatočnými slovami pred ňou alebo za ňou. Reklamy 

sa však nezobrazia, ak bude slovo pridané uprostred frázy, prípadne ak bude poradie slov 

vo fráze akokoľvek zmenené“ (31). 

Presná zhoda 

„Reklamy sa môžu zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa presne zhodujú s určitým 

výrazom alebo sú príbuznou variáciou presne tohto výrazu. Príbuzné variácie zahŕňajú 

vyhľadávania obsahujúce kľúčové slová s rovnakým významom, ako majú presné kľúčové 

slová, bez ohľadu na pravopisné či gramatické rozdiely medzi dopytom a kľúčovým 

slovom. Príbuzné variácie môžu v tomto prípade zahŕňať aj zmenu poradia 
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slov, ak sa tým nemení význam, pridanie alebo odstránenie funkčných slov (predložky, 

spojky, členy a ďalšie slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania), implicitné 

slová, synonymá, parafrázy a slová, ktoré majú rovnaký zámer vyhľadávania“ (31). 

2.2.4.10 Impresia 

Impresia alebo zobrazenie je pojem, ktorý označuje jav zobrazenia reklamy. Vždy keď 

sa reklama zobrazí na stránke s výsledkami vyhľadávania alebo na iných webových 

stránkach v sieti Google, započíta sa jedna impresia (4, s. 21). 

2.2.4.11 Konverzia 

Jedná sa  o akciu, ktorá sa započíta, keď používateľ reaguje na reklamu (napríklad klikne 

na textovú reklamu alebo si pozrie videoreklamu) a potom vykoná akciu, ktorá 

je inzerantom definovaná ako cenná pre danú organizáciu (napríklad uskutočnenie online 

nákupu alebo zavolane do danej organizácie z mobilného telefónu) (4, s. 23). 

2.2.4.12 Konverzný pomer 

„Konverzný pomer je priemerný počet konverzií na jedno kliknutie na reklamu, vyjadrený 

ako percentuálna hodnota“ (4, s. 23). 

Konverzný pomer = (počet konverzií / počet kliknutí na reklamy) * 100 (4, s.23). 

2.2.4.13 Podiel zobrazení podľa vyhľadávania (search impression share) 

Podiel zobrazení podľa vyhľadávania je hodnota vyjadrená v percentách, ktorá 

je dosiahnutá vo Vyhľadávacej sieti vydelená odhadovaným počtom zobrazení, ktoré 

bolo možné získať. Frekvencia zobrazení je založená na nastaveniach zacielenia aktuálnej 

reklamy, stave schválenia, cenových ponukách a kvalite reklamy. Údaje o podielu 

zobrazení sa denne aktualizujú (4, str. 31). 

2.2.4.14 Stratený podiel zobrazení vo vyhľadávaní (search lost IS rank) 

Stratený podiel zobrazení vo vyhľadávaní odhaduje, ako často sa reklama nezobrazila 

vo vyhľadávacej sieti z dôvodu zlého hodnotenia reklamy (Ad Rank). Ad Rank určuje  

spôsobilosť zobrazenia reklamy a následne pozíciu vo vyhľadávacej sieti. 
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Je vypočítavaná na základe cenovej ponuky, kvality reklamy, kontextu vyhľadávania, 

skúsenosti zo vstupnou stránkou a očakávaného dopadu rozšírení a iných formátov 

reklamy (4, s. 32). 

2.2.4.15 Vyhľadávacie dopyty 

Vyhľadávací dopyt je požiadavka na informácie, ktorá je uskutočnená pomocou 

vyhľadávača. Zakaždým, keď používateľ zadá reťazec znakov vo vyhľadávači a stlačí 

klávesu "Enter", vykoná sa vyhľadávací dopyt. Reťazec znakov (jedno alebo viac slov) 

slúži ako kľúčové slová, ktoré vyhľadávací nástroj používa na algoritmické porovnanie 

výsledkov s dopytom. Tieto výsledky sa zobrazia na stránke s výsledkami vyhľadávača 

(SERP) v poradí významu (podľa algoritmu) (34). 

2.2.4.16 Rozšírenia 

Jedná sa o dodatočný text k vytvoreným reklamám, ktorého cieľom je poskytnutie 

väčšieho množstva relevantných informácií užívateľom (28). 

Medzi formáty rozšírenia patria (28): 

 Rozšírenia o odkazy na podstránky (sitelink extension), 

 rozšírenie popisu (callout extension), 

 rozšírenie o štruktúrované úryvky (structured snippet extension), 

 rozšírenie o telefonické funkcie (call extension), 

 rozšírenie o správy (message extension), 

 rozšírenie o lokalizáciu (location extension), 

 rozšírenie o umiestnení pobočky (affiliate location extension), 

 rozšírenie o cenu (price extension), 

 rozšírenie o aplikáciu (application extension), 

 rozšírenie o propagáciu (promotion extension). 

2.2.5 Google Analytics 

Google Analytics je webový nástroj, ktorý umožňuje zbieranie a sledovanie dát 

o návštevách a návštevníkoch webových stránok. Hlavnou funkciou Google Analytics 

je zber informácií o správaní užívateľov na webovej stránke organizácie. 
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Je možné sledovať odkiaľ užívatelia prichádzajú na daný web a ako sa správajú 

v priebehu aktívnej interakcie s internetovou stránkou (27, s. 25). 

V rozhraní účtu sa nachádza päť reportov (27, s. 34): 

 Report v reálnom čase, 

 report publikum, 

 report akvizícia, 

 report správanie, 

 report konverzie. 

2.2.5.1 Report v reálnom čase 

Report reálny čas umožňuje sledovanie aktivít, ktoré práve prebiehajú na webových 

stránkach alebo v aplikáciách. Prehľady sa neustále aktualizujú a každý prístup 

sa zaznamenáva o niekoľko sekúnd po tom, ako k nemu dôjde. Pomocou tohto reportu 

je možné vidieť, koľko návštevníkov si aktuálne prezerá dané webové stránky, s ktorými 

stránkami alebo udalosťami užívatelia vstupujú do interakcií a ku ktorým cieľovým 

konverziám došlo (27, s. 35-36). 

2.2.5.2 Report publikum 

Report  publikum v službe Google Analytics ponúka prehľad používateľov, ktorí 

sú  zoskupení na základe akejkoľvek kombinácie atribútov, ktorá je zmysluplná pre danú 

organizáciu. Dáta zvolených publík sú aplikovateľné ako sekundárna dimenzia 

v jednotlivých reportoch, ako dimenzia v segmentoch a konverzných lievikoch. 

Na základe zozbieraných dát v danom reporte je možné aktivovať príslušné publikum 

v platforme Google Ads. Týmto spôsobom je možné cieliť na dané publikum formou 

remarketingu (27, s. 40-42). 

2.2.5.3 Report akvizícia 

V nasledujúcom reporte sú uvedené jednotlivé zdroje návštev internetovej stránky. 

Zdroj označuje názov domény, z ktorej ľudia prišli na daný web. Médium potom bližšie 

identifikuje tento zdroj (27, s. 46). 
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Rozlišujeme 5 základných typov zdrojov (27, s. 47): 

 Paid- platená reklama vo vyhľadávacej a obsahovej sieti Google, 

 organic - organická návšteva z vyhľadávačov, 

 referral - segment návštev, ktoré prišli na daný web cez inú doménu, 

 social – prítok užívateľov z rôznych sociálnych médií, 

 none - priama návšteva (direct), návšteva webovej stránky cez záložku alebo 

napísaním URL adresy do prehliadača. 

2.2.5.4 Report správanie 

V tomto reporte je možné analyzovať jednotlivé internetové stránky webu. 

Ide o štatistiky, ako sú napríklad návštevnosť webu, priemerný čas strávený na stránke, 

okamžité opustenie vstupnej stránky (bounce rate), rýchlosť načítania vstupných stránok 

a iné (27, s. 51). 

2.2.5.5 Report konverzie  

V reporte konverzie sa nachádzajú informácie o uskutočnených cieľoch, ktoré si inzerent 

v minulosti navolil ako kľúčové v rámci podnikania. V tomto reporte je tiež možné 

sledovať takzvanú vizualizáciu lieviku zákazníkov, ktorá podáva dáta o nákupnom 

procese návštevníkov, výkonnosť predaja jednotlivých produktov, asistované konverzie  

a iné (27, s. 57-58). 

2.3 Analýza trhu 

Analýza trhu je kľúčovým faktorom ako pri zavádzaní nových produktov na trh, tak 

pri už zavedených produktoch. Patrí sem hlavne analýza vonkajšieho prostredia, ktorá́ má 

za úlohu identifikovať̌ konkurenčné́ prostredie, veľkosť̌ trhu, skupiny zákazníkov, cenové 

štúdie, nahraditeľné produkty na trhu a distribučné cesty (61, s. 36-37). 

2.3.1.1 PESTLE analýza 

Takzvaná PESTLE analýza je analýza zaoberajúca sa vonkajším prostredím danej 

organizácie. Jedná sa o zameranie sa na súčasné a budúce javy, teda o čo najpresnejšie 

predpovede politických, ekonomických, spoločenských, technologických, legislatívnych 
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a ekologických trendov, ktoré by mohli mať dopad na chod spoločnosti. Dané sektory 

sú na seba naviazané a navzájom sa ovplyvňujú́ (62, s.43). 

Politický sektor  

Patrí sem predovšetkým štátna správa a samospráva, regionálny rozvoj, súlad a nesúlad 

oblasti podnikania zo záujmami daného štátu alebo regiónu. Dôležitá́ je taktiež̌ stabilita 

politickej scény, teda tempo jej obmeny a dôvera obyvateľstva (62, s.43). 

Ekonomický sektor 

Ekonomický sektor zahŕňa marketingové́ prieskumy, predpovede hospodárskeho rastu, 

mieru nezamestnanosti, ekonomickú́ situáciu v danej krajine a v neposlednom rade stav 

Európskej Únie. Vďaka Európskej Únii je možné́ čerpať̌ množstvo dotácií a zlepšiť̌ 

tak ekonomickú́ situáciu obchodnej prevádzky. Dôležité́ je taktiež̌ sledovanie cenovej 

politiky státu, inflačných trendov, kapitálových trendov a rozvoja logistiky. 

Rozvoj logistiky nám dáva predikciu cien dopravy, skladovania a distribúcie (63, s. 188). 

Sociálny sektor 

Sociálny sektor sa vyznačuje prvkami ovplyvňujúcimi konkrétnu spoločnosť̌ na danom 

území́. Jedná sa predovšetkým o zmeny spotrebiteľského chovania, zmeny 

spoločenských noriem, trendy nezamestnanosti a demografický rozvoj. Významná́ je tiež̌ 

úroveň̌ vzdelania, životný́ štýl a hodnoty daných jedincov v príslušnom štátnom 

celku (62, s. 43). 

Technologický sektor 

Patrí sem predovšetkým technologický pokrok v danom odvetví, rýchlosť̌ rozvoja 

technológií v porovnaní s konkurenčnými trhmi, veda, výskum a úroveň̌ techniky. 

Technologická́ sféra je úzko prepojená́ s politickým faktorom, ktorý́ priamo ovplyvňuje 

technologický pokrok danej krajiny (63, s. 188). 

Legislatívny sektor 

Jedná sa o konkrétne zákony a ustanovenia v jednotlivých krajinách, ktoré priamo 

ovplyvňujú fungovanie danej organizácie, jej náklady a dopyt po jej produktoch. 

Patrí sem diskriminačné právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo a zákon o ochrane 

zdravia bezpečnosti (63, s. 190). 
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Ekologický faktor 

Environmentálne faktory zahŕňajú ekologické a environmentálne aspekty, ako napríklad 

počasie, podnebie a zmena klímy, ktoré môžu postihnúť najmä odvetvia ako cestovný 

ruch, poľnohospodárstvo a poistenie. Patria tu tiež trendy týkajúce sa ochrany životného 

prostredia a zdravého životného štýlu (63, s. 191). 

2.3.1.2 Porterova analýza piatich síl 

Najviac využívaným modelom pri analýze konkurencie je Porterova analýza 

5 konkurenčných síl, ktorá zisťuje charakteristiky konkurentov v danom odvetví. Skúma 

ich stratégie, silné a slabé stránky, podiely na trhu, podiely na obľube. Obecne sa dá 

tvrdiť̌, že obchodné prevádzky, ktorých popularita rastie majú́ taktiež̌ čoraz vyššie tržby. 

Model 5F pracuje s piatimi prvkami, ktorými sú existujúca konkurencia, potenciálna 

konkurencia, dodávatelia, kupujúci a nahraditeľné produkty na trhu. Podstatou modelu 

je predikcia momentálnej a budúcej situácie celkovej konkurencie na konkrétnom trhu. 

Model vychádza z mikroekonómie a jeho cieľom je zodpovedať̌ na otázku 

ako konkurenčné́ prostredie ovplyvňuje atraktívnosť odvetvia a vyhodnocuje riziko 

vstupu do konkurenčného prostredia (60, s. 74-77). 

Vstup nových konkurentov na trh: Ziskové trhy, ktoré prinášajú vysokú návratnosť, 

prilákajú nové firmy. Výsledkom je mnoho nových účastníkov, čo nakoniec zníži 

ziskovosť všetkých firiem v tomto odvetví. Pokiaľ nemožno zablokovať vstup nových 

firiem zo strany zavedených subjektov, miera zisku klesne na nulu za podmienok 

dokonalej konkurencie (37, s.191). 

Nahraditeľné produkty na trhu: Existencia produktov mimo oblasti spoločných hraníc 

výrobkov zvyšuje náchylnosť zákazníkov prejsť na alternatívy (37 , s.191). 

Vyjednávacia sila kupujúcich: Vyjednávacia sila zákazníkov je tiež popísaná ako trh 

výstupov: schopnosť zákazníkov vyvinúť na organizáciu tlak, čo ovplyvňuje aj citlivosť 

zákazníka na cenové zmeny (37, s.192). 

Vyjednávacia sila dodávateľov: Vyjednávacia sila dodávateľov je tiež opísaná ako trh 

vstupov. Dodávatelia surovín, komponentov, práce a služieb (ako sú odborné znalosti) 

pre organizáciu môžu byť zdrojom moci nad organizáciou, keď existuje len málo náhrad. 
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Dodávatelia môžu odmietnuť spoluprácu s firmou alebo napríklad účtovať príliš vysoké 

ceny jedinečných zdrojov (37, s.193). 

Existujúca konkurencia: Pre väčšinu odvetví je intenzita súťažného súperenia hlavným 

determinantom konkurencieschopnosti priemyslu (37, s.194). 

Za konkurenciu možno považovať všetky subjekty na strane ponuky, ktoré majú záujem 

získať priazeň určitej skupiny zákazníkov, rovnako ako iný podnik v rámci určitého 

odboru podnikania. Oba podniky majú rovnaký cieľ - predať im svoje 

produkty (39, s. 354). 

2.3.1.3 SWOT analýza 

„Swot analýza je spôsob strategickej analýzy zameraný́ na zhodnotenie vnútorných 

a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie pri dosahovaní 

ich strategických cieľov. Vnútorné faktory zahŕňajú silné a slabé́ strany organizácie, 

príležitosti a hrozby , súvisia s vonkajším prostredím organizácie“ (61, s. 71). 

2.4 Marketingový prieskum 

Pri základných marketingových činnostiach akými sú analýza, plánovanie, 

implementácia a kontrola, je nutné nakladať s informáciami o zákazníkoch, 

konkurentoch, o vývojových trendoch a o mnohých iných faktoroch na danom trhu. 

Na získanie týchto dôležitých dát je zameraný súbor činností nazývaný marketingový 

prieskum (32, s. 107).  

Philip Kotler definuje marketingový prieskum ako „Systematické určovanie, zber, 

analýzu, vyhodnocovanie informácií a záverov, ktoré zodpovedajú určitej marketingovej 

situácii, pred ktorou firma stojí" (32, s. 107). 

Marketingový prieskum plní dve dôležité funkcie. Zmenšuje veľkosť rizika a informačnej 

neistoty pri plánovaní marketingových opatrení a vďaka priebežnému monitorovaniu 

a kontrole marketingových operácií, ktoré sú súčasťou marketingového prieskumu 

umožňuje rozhodovať o ich prispôsobení zmeneným podmienkam (32, s. 108). 
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2.4.1 Členenie marketingového prieskumu 

Marketingový prieskumu sa člení na niekoľko typov podľa informácií, ktoré potrebujeme 

získať (33, s.25). 

2.4.1.1 Celková analýza trhu  

Poskytuje základný prehľad o trhu a jeho hlavných činiteľoch. Jedná sa napríklad 

o charakter dopytu, ponúkaný sortiment, hlavných konkurentova iné. Analýza trhu 

poskytuje základné informácie o trhu ako celku a vo svojej podstate nezachádza 

do podrobností. Úlohou danej analýzy je zistiť veľkosť trhu, jeho dynamiku rozvoja, určiť 

hlavných konkurentov a odpovedať na otázku, či má organizácia vstúpiť na daný 

trh, či má na trhu expandovať alebo radšej ho opustiť (33, s.25). 

2.4.1.2 Prieskum konečného spotrebiteľa  

Tento prieskum je zameraný na konečného spotrebiteľa, jeho kúpne správanie a postoj 

k výrobku alebo skupine výrobkov. Úlohou je zistiť, čo motivuje zákazníka ku kúpe, jeho 

názory a znalosti. Dôležitou oblasťou, ktorou sa prieskum konečného spotrebiteľa 

zaoberá, je proces kúpneho rozhodovania, ktorý je založený na zvykoch, racionálnych 

a iracionálnych prvkoch (33, s. 26). 

2.4.1.3 Prieskum konkurencie 

Analýza konkurencie je dôležitá pre zodpovedane nasledujúcich otázok: 

Kto sú konkurenti na danom trhu? Aký podiel na trhu zaberajú? V Čom sú silné a slabé 

stránky konkurencie? Aký je tržný podiel konkurencie? Výsledkom tohto prieskumu 

sú teda relevantné informácie o súčasných ale aj potenciálnych konkurentoch 

na skúmanom trhu (33, s. 27). 

2.4.1.4 Výrobkový prieskum  

Výrobkový prieskum bližšie skúma výrobok ako taký. Jeho vlastnosti, obal, značku, 

cenu, kvalitu a porovnáva ich s konkurenčnými výrobkami na trhu. Výrobkový prieskum 

je mimoriadne dôležitý pri zavádzaní nového výrobku na trh, kedy je dôležité správne 

vymedziť miesto nového výrobku na trhu a minimalizovať tak riziko, že výrobok nebude 



37 

 

na trhu akceptovaný. Podstatou postupov výrobového prieskumu je porovnanie výrobku 

so známymi, konkurenčnými výrobkami a zistenie tých vlastností, ktoré sú 

pre spotrebiteľa pri kúpe dôležité (33, s. 28). 

2.4.1.5 Prieskum reklamy  

Prieskum reklamy je dôležitým aspektom marketingového prieskum. Dôvodom tohto 

prieskumu bývajú vysoké výdavky na reklamu alebo zvýšená intenzita konkurencie 

na danom trhu. Spočíva v sprostredkovaní informácií pre prípravu reklamnej kampane. 

Prieskum tu plní rad funkcií, napríklad: identifikácia cieľových skupín, špecifikácia 

argumentácie, získanie informácií o sledovanosti vybraných reklamných 

médií a pod. (33, s. 30). 

2.4.1.6 Prieskum predaja  

Dáta získané daným prieskumom sú dôležitým podkladom pre plánovanie, organizáciu 

a zefektívnenie predaja. Preto sa tento prieskum sústreďuje primárne na priebeh predaja, 

porovnanie jeho efektívnosti v rôznych trhových segmentoch, predpovedanie predaja 

s rôznym časovým predstihom a vysvetlenie sezónnosti a výkyvov (33, s. 31). 

2.4.2 Proces marketingového prieskumu 

Vo všeobecnosti možno marketingový prieskum chápať ako postupnosť na seba 

nadväzujúcich činností alebo krokov, ktoré sú zoradené v logickom slede. Příbová uvádza 

sedem  krokov procesu marketingového prieskumu (33, s. 35): 

1. Určenie cieľa prieskumu, definovanie prieskumného problému,  

2. zdroje údajov,  

3. metódy a techniky zberu údajov, 

4. určenie veľkosti vzorky (výber vzorky),  

5. zber údajov, 

6. spracovanie a analýza údajov,  

7. prezentácia výsledkov prieskumu. 
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2.4.2.1 Určenie cieľa prieskumu 

Proces marketingového prieskumu začína formulovaním cieľa daného prieskumu. 

Východiskom pre stanovenie tohto cieľa, je poznanie potreby informácií. Výsledkom 

tejto fázy je odpoveď na otázku: " Aký je dôvod prieskumu?" Rozlišujeme tu dva pojmy, 

a to zadávateľ prieskum a prieskumník. Zadávateľom môže byť útvar alebo divízia 

v organizácií, ktorý potrebuje pre svoje rozhodnutie informácie. V tomto prípade sa jedná 

o interného zadávateľa problému. Ak firemný útvar zadáva časť alebo celý projekt 

prieskumu marketingovej agentúre, jedná sa o externého zadávateľa. Prieskumníkom 

sa rozumie osoba alebo skupina osôb, ktoré vykonávajú proces prieskumu (33, s. 37). 

2.4.2.2 Zdroje údajov 

Druhou fázou marketingového prieskumu je rozhodnutie o zdrojoch údajov. Zdroje 

údajov môžu byť vo vzťahu k organizácií interné alebo externé a z hľadiska disponibility 

primárne alebo sekundárne. Základný rozdiel medzi sekundárnymi a primárnymi zdrojmi 

údajov vychádza z účelu, pre ktorý boli tieto údaje zhromažďované (33, s. 39). 

Zdroje sekundárnych údajov sú rôznorodé. Najjednoduchšie delenie týchto zdrojov 

je delenie na interné a externé zdroje. Informácie zhromažďované vnútri organizácie 

sú interným zdrojom sekundárnych údajov. Patria sem údaje o predaji členené podľa 

výrobkov, zákazníkov, územia, logistike, finančnej povahy a iné. Do skupiny externých 

zdrojov sekundárnych údajov patria dáta zhromažďované inými inštitúciami 

ako sú Štatistický úrad, ministerstvá, výskumné agentúry a iné organizácie. Patria sem 

rôzne štatistické prehľady, katalógy, registre, databázy, prieskumné 

správy a podobne (33, str. 39-40). 

Primárne údaje sú zhromažďované v rámci daného prieskumného projektu. Zdrojom 

týchto údajov je skúmaná jednotka, ktorou môže byť jednotlivec, skupina jednotlivcov, 

organizácia a iné. Primárne údaje sa získavajú z vonkajšieho prostredia, teda tam, kde 

sa skúmané jednotky vyskytujú (33, s. 40). 

2.4.2.3 Metódy zberu údajov 

V prípade práce s primárnymi údajmi, je nutné zvoliť metódu zberu údajov. Známe 

techniky sú: metódu pozorovania, metóda dopytovania alebo experimentovania. Taktiež 
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je nutné vybrať kontaktnú metódu. Ide o o techniky: osobná, písomná 

alebo telefonická (33, s. 41). 

2.4.2.4 Určenie veľkosti vzorky 

Hneď na začiatku je nutné si ujasniť kto má byť v skutočnosti predmetom skúmania. 

Preto je dôležité presne definovať základný súbor, z ktorého je vyberaná vzorka. Metódy 

výberu vzorky možno klasifikovať podľa toho, či sú založené na náhodných 

alebo zámerných postupoch (35, str. 34). 

„Náhodný výber zabezpečuje každej jednotke súboru rovnakú pravdepodobnú možnosť 

dostať sa do výberového súboru“ (35, str. 34). 

Zámerný (nenáhodný) výber spočíva v tom, že prieskumníci vopred podľa stanovených 

kvót vyberajú vhodných respondentov. Kvótami bývajú spravidla vek, pohlavie, 

povolanie, výška príjmu a iné (35, str. 34). 

Veľkosť vzorky závisí od rôznych faktorov ako sú napríklad.: náklady, triediace znaky, 

obor záujmu a podobne (35, str. 34). 

2.4.2.5 Zber údajov 

Táto časť procesu marketingového prieskumu patrí do realizačnej fázy. Dôležitý 

je predovšetkým výber, príprava a kontrola prieskumníkov, ktorí v teréne vykonávajú 

zber údajov. Práve tieto prvky sú predpokladom efektívneho marketingového 

prieskumu (35, str. 36). 

2.4.2.6 Spracovanie a analýza údajov 

Na získanie a správne interpretovanie požadovaných informácií je nutné zozbierané údaje 

kontrolovať, spracovať, testovať a analyzovať. Na spracovanie a analýzu údajov 

sa používajú rôzne štatistické metódy, aby sa zaistilo, či sú získané informácie vhodné 

na riešenie konkrétneho problému. Metódy spracovania a analýzy údajov musia byť 

upresnené predtým, ako sa začne zhromažďovanie jednotlivých údajov (33, s. 44). 
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2.4.2.7 Prezentácia výsledkov prieskumu 

Výsledky prieskumu sú zverejňované písanými správami alebo ústnou formou. 

Správa o prieskume je dokumentom, v ktorom sa zadávateľovi prieskumu predkladajú 

výsledky prieskumu a od ktorého následne závisí, či sa poznatky z prieskumu budú 

alebo nebudú ďalej realizovať (33, s. 44). 

2.4.3 Dotazník ako metóda analýzy  

Dopytovanie sa  je systém, v ktorom prieskumník vyberá vhodný subjekt a na základe 

štylizovaných otázok tak zisťuje potrebné informácie. Nejedná sa o dotazníky 

rozosielané anonymným adresátom. Vybraná skupina opýtaných musí zodpovedať 

špecifickým kritériám, ktoré sú stanovené na základe cieľov a zámerov daného 

prieskumu. Dotazníky ako také sa líšia v technike spracovania. Techniky rozdeľujeme 

na ústne, písomné, telefonické, on-line alebo kombinované. Každá z uvedených techník 

má svoje výhody a nevýhody (24, s. 121-125). 

2.4.3.1 Ústne dopytovanie 

Táto technika má výhodu vysokej mieru odozvy, avšak jej nevýhodou je vysoká 

nákladnosť na jej prevedenie. Je taktiež časovo náročná z dôvodu zaškolenia anketárov. 

Pri určitých typoch dopytovania je však osobný kontakt nutnosťou (24, s. 121-125). 

2.4.3.2 Písomné dopytovanie 

Písomný dotazník je podstatne menej nákladnou formou dopytovania, avšak tento jav 

sa odráža na nižšej miere odozvy. Ďalšou nevýhodou písomnej formy je absencia 

spontánnych odpovedí, ktoré môžu prieskum v mnohých prípadoch pozitívne ovplyvniť. 

Respondenti majú na vyplnenie veľké množstvo času, čo zapríčiňuje ich, že ich odpovede 

nie sú intuitívne a majú tendenciu k špekuláciám (24, s. 121-125). 

2.4.3.3 Telefonické dopytovanie 

Tento spôsob dopytovania je v podstate náhrada priameho dopytovania, avšak v praxi nie 

je veľmi efektívny z dôvodu nedôvery k telefonujúcemu a pocitu obťažovania daných 

respondentov. Výhodou je veľké množstvo opýtaných jednotiek, ktoré je možné 



41 

 

dohľadať v telefónnych zoznamoch a časová flexibilita, ktorú je možno využiť v prípade 

ochoty opýtanej strany (24, s. 121-125). 

2.4.3.4 On-line dopytovanie 

V posledných rokoch veľmi populárny spôsob získavania relevantných informácií. 

Má množstvo výhod ako rýchlosť, jednoduchosť spracovania, nízka nákladnosť, 

praktickosť, časová nenáročnosť a vysoká ochota spolupráce v niektorých segmentoch. 

Nevýhodou ostáva priamy kontakt s respondentmi (24, s. 121-125). 

2.4.3.5 Kombinované dopytovanie 

Kombinované dopytovanie je spojenie dvoch a viacerých vyššie spomínaných 

techník (24, s. 121-125). 

2.4.3.6 Druhy otázok v dotazníku 

Otázky v dotazníku sledujú rôzne ciele a nadobúdajú dvoch podôb. Rozdeľujeme 

ich na otvorené a uzavreté otázky. Otvorené otázky dávajú respondentovi voľnosť 

odpovede a teda je vyššia ich náročnosť na verbálne schopnosti. Ich analýza je náročná 

najmä pri veľkom počte súborov. Naopak uzavreté otázky ponúkajú varianty odpovedí, 

z ktorých si opýtaní môžu vybrať, čo ich činí menej náročnými na zodpovedanie. 

Príprava odpovedí je často zložitá, pretože musí pokryť celú škálu možností. 

Otázky podľa vzťahu k téme rozdeľujeme na priame a nepriame. Priama otázka sa týka 

podstaty danej problematiky a nemá žiadny skrytý význam. Je teda jasné, čo je dôvodom 

danej otázky. Nepriama otázka má opačný význam. Jej podstata je skrytá z dôvodu 

prestíže alebo narazenia na psychologické bariéry. Primárne sa využíva pri kvalitatívnych 

prieskumoch (24, s. 121-125). 

2.4.3.7 Postup pri tvorbe dotazníka 

Celý postup tvorby dotazníka je rozdelený do šiestich etáp, ktoré sa môžu navzájom 

prelínať. Podľa Příbovej sa jedná o nasledovné etapy (33, s. 75): 

1. Vytvorenie zoznamu informácií, ktoré má dopytovanie priniesť, 

2. určenie spôsobu dopytovania, 
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3. špecifikácia cieľovej skupiny dopytovaných osôb a ich výber, 

4. konštrukcia otázok vo väzbe na požadované informácie, 

5. konštrukcia celého dotazníka, 

6. pilotáž. 

Zoznam informácií 

Pri vytváraní zoznamu informácií, ktoré sú predmetom prieskumu, sa vychádza z predom 

stanoveného cieľa prieskumu. Spísanie všetkých informácií je dôležitá podpora pri tvorbe 

celého dotazníka. Dôkladná príprava obsahovej stránky je nutnosťou pre vyvarovanie 

sa  nadbytočným údajom, ktoré predstavujú zbytočné náklady pre organizáciu (33, s. 76). 

Spôsob dopytovania 

Každý spôsob dopytovania je vhodný na získavanie iného druhu informácií. 

Písomné dopytovanie je vhodné pre oslovovanie takých súborov jedincov, ktorí 

sú zainteresovaní na odpovedi alebo ktorých téma daného dotazníka zaujíma (33, s. 77). 

Špecifikácia cieľovej skupiny 

Problematika špecifikácie vzorky sa rieši už na začiatku pri výbere vzorky. V tejto časti 

však ide o konkrétnejšie určenie respondentov. Toto rozhodnutie je dôležité 

pre formuláciu vstupných otázok, pre použitie odborných termínov a podobne (33, s. 78). 

Konštrukcia otázok 

Pri konštrukcii otázok je nutné sa zamerať na voľbu slov, štylizáciu a je nutné zvažovať 

dve hľadiská (33, s. 78):  

1) Akú funkciu má daná otázka v dotazníku?  

2) Akým spôsobom je nutné ju položiť, aby odpoveď na ňu priniesla presne tú informáciu, 

ktorá je požadovaná?  

Konštrukcia celého dotazníka 

Z hľadiska konštrukcie dotazníka majú význam funkcie jednotlivých otázok, miera 

štruktúrovanosti a vytvorenie logickej štruktúry dotazníka. Podľa funkcie rozlišujeme 

úvodné, vecné, filtračné a identifikačné otázky (33, s. 80). 

Úvodné otázky majú za úlohou nadviazanie kontaktu s respondentom, predstavenie 

prieskumu a prieskumníka, vysvetlenie cieľa dotazníka a vzbudenie dôvery (33, s. 81). 

Vecné otázky sa týkajú predmetu šetrenia, tvoria jadro dopytovania (33, s. 80). 
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Filtračné otázky umožňujú logickú stavbu dotazníka, teda respondenti, ktorí odpovedia 

určitým spôsobom na otázku, nemusia odpovedať na ďalšiu, ktorá sa ich 

netýka (33, s. 80). 

Identifikačné otázky charakterizujú respondenta a slúžia pri spracovaní výsledkov 

prieskumu (33, s. 80). 

Podľa štruktúrovanosti rozlišujeme štruktúrovaný a polo štruktúrovaný 

dotazník (33, s. 80). Štruktúrovaný dotazník má presnú logickú stavbu, ktorou umožňuje 

otázky s presným počtom alternatív. Výhodou je rýchle prevedenie rozhovoru, ľahké 

zaznamenávanie odpovedí a ľahké spracovanie (33, s. 80). Polo štruktúrovaný dotazník 

má určitý počet uzatvorených a otvorených otázok, čo znamená, že sa respondent môže 

voľne vyjadrovať, čo zvyšuje informačnú úroveň dotazníka na úkor jeho rýchlosti 

a jednoduchosti prevedenia (33, s. 81). 

Pilotáž 

Pred samotným dopytovaním je vhodné otestovať zrozumiteľnosť a jednoznačnosť 

daného dotazníka na malej vzorke respondentov, ktorí nie sú do problému 

vtiahnutí a majú nezaujatý názor na problém. Zmyslom pilotáže je nájsť nedostatky, ktoré 

by mohli negatívne ovplyvniť získané údaje (33, s. 82).  
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3 ANALYTICKÁ ČASŤ 

V nasledujúcej kapitole budú analyzované vnútorné a vonkajšie vplyvy pôsobiace 

na organizáciu. Konkrétne sa jedná o SWOT analýzu, Porterovu analýzu piatich 

konkurenčných síl, PEST analýzu, marketingový prieskum a analýzu jednotlivých online 

komunikačných kanálov. 

3.1 Charakteristika organizácie 

Jedná sa o organizáciu dogee.sk, ktorá bola na Slovensku zapísaná do obchodného 

registra 1. júna 2018. Právnou formou spoločnosti je živnosť a jej vlastníkom je pani 

Ing. Ladislava Šušková. Organizácia nemá kamennú predajňu a venuje sa kúpe tovaru 

za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, teda maloobchod alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti, teda veľkoobchod. Sídlom spoločnosti Dogee.sk je adresa: 

U Turiaka 209, 023 51 Raková, Slovensko. Jedná sa o elektronický obchod, ktorého 

predmetom predaja je predovšetkým krmivo pre psov, obojky, vôdzky a iné potreby 

pre psov. Keďže ide o e-shop, prevádzková doba je nonstop. 

Internetová adresa: dogee.sk 

Facebook účet: dogee (@prenasichmilacikov) 

Instagram účet: prenasichmilacikov 

3.2 Marketingový mix 

V tejto kapitole je popísaný súčasný marketingový mix organizácie. Konkrétne ide 

o takzvané 4P. 

 Product (produkt), 

 price (cena), 

 place (distribúcia), 

 promotion (propagácia). 
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3.2.1 Produkt 

Organizácia Dogee.sk na svojej internetovej doméne ponúka široký sortiment 

nasledujúcich kategórií týkajúcich sa psov: krmivo, liečivá a doplnky, dentálna hygiena, 

šampóny, obojky, vôdzky, misky, hračky, výcvikové pomôcky, oblečenie, pelechy, 

vankúše, potreby, doplnky a iné. 

Konkrétne sa jedná o nasledovné značky: 

A - Alpha, Anadi, Arava, 

B - Berylo, Bogar, Bozita, Brit, 

C - CD Vet, Collar, 

D - Diema S.R.O., Dog Fantasy, 

D - Dogee Doground, 

F - First class, Flying tiger, 

G - Gappay 

H - Hagen, Handipod,  Hanny food, Hobby dog, 

CH – Chejn, 

J - JK animals, 

K - K9 natural, Krmiva salač Krmpolc,  

M - Maso od Amose Mediterranean, Michael Hassel GMBH, Mystique,  

N – Nerf, Niggeloh,  

O – Ontario, 

P - Pansen expres GMBH, Pošvář, 

R – Rasco, Rogz, 

S – Samohyl,  Scruffs, 

T – Tracker,  

V – Vetcan, 

Y – Yoggies. 
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3.2.2 Cena 

Cenová politika najpredávanejších produktov, teda krmív je nastavená podľa konkurencie 

vzhľadom na konkurenčnú rivalitu na danom trhu. Keďže ide o retenčný tovar 

niekoľkých značiek na trhu, zákazníci často nakupujú pomocou cenových porovnávačov, 

kde je nevyhnutné udržiavať spodné cenové priečky. Organizácia má nastavenú dopravu 

zadarmo nad 39 €, čím získava konkurenčnú výhodu pri rovnakých produktoch, ktoré 

ponúkajú aj iní predajcovia a motivuje zákazníkov pridať do košíka dodatočný lacný 

tovar. Pri najpredávanejších spotrebných produktoch je táto hranica strategicky znížená. 

Čo sa týka veľkoobchodného predaja, tam sa cena odvíja priamo úmerne od množstva 

nakúpeného tovaru. V čase sa tiež zohľadňuje frekvencia nákupov jednotlivých 

odoberateľov. 

Ceny populárnych produktov: 

1) ONTARIO Puppy & Junior Large Chicken & Potatoes & Herbs – 43.99 € 

2) Puller štandard - 2 krúžky – 19.91 € 

3) Bardog Lisované granule za studena Top Lamb 60 – 43.10 € 

4) ANADI ležadlo pre psa – 174.83 € 

5) Mystique nylonové stopovacie vodítko – 9.19 € 

6) Teplá vesta pre psa – AIRYVEST – 53.24 € 

7) Hovädzie mleté na hrubo s droby 1kg – 2.29 € 

8) Dromy Collagen 160 tbl. – 8.39 € 

Spoločnosť si u produktov, ktoré na e-shope predáva, môže v priemere dovoliť ponúkať 

zľavy do výšky 10 %. 

3.2.3 Distribúcia 

Distribúcia produktov je vykonávaná na území Slovenskej republiky prostredníctvom 

spoločností Slovenská pošta, Global Logistics a Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 

(DPD). Cena objednania tovaru do 2kg prostredníctvom Slovenskej pošty 

činí 2.40 €. Doručenie kuriérom prostredníctvom DPD na konkrétnu adresu zákazníka 

činí 3,70 € do 20 kg, 4,70 € do 30 kg a 6,50 €  do 50 kg. Doručenie kuriérom na adresu 

je tiež možné prostredníctvom logistickej skupiny Geis (Global Logistics) v cene 

3,70 € do 20kg. Doručenie objednaného tovaru akoukoľvek zo spomenutých 
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distribučných organizácií sa pohybuje v rozmedzí troch pracovných dní. Tovar je tiež 

možné vyzdvihnúť formou osobného odberu priamo na adrese sídla spoločnosti. 

3.2.4 Propagácia 

Vzhľadom na pôsobenie v online sfére predaja, organizácia využíva na komunikáciu 

s cieľovou skupinou prevažne online kanály ako Google, sociálne siete Facebook 

a Instagram a cenový porovnávač Heurka.sk. Detailná analýza uvedených kanálov 

je kompletne spísaná v kapitolách 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 a 3.10. 

3.3 Analýza prostredia 

V nasledujúcej kapitole budú analyzované vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré vplývajú 

na organizáciu. Analýza je nevyhnutná z dôvodu prehľadu diania na danom trhu, 

možnostiam, ktoré sa spoločnosti v súčasnej dobe ponúkajú a budúcim trendom, ktoré  

môžu zabezpečiť konkurenčnú výhodu. Do analýzy prostredia spadajú dve 

kategórie, a to analýza makroprostredia a analýza mikroprostredia. 

3.3.1 Analýza makroprostredia 

Analýza makroprostredia sa zapodieva faktormi, ktoré organizácia nedokáže priamo 

ovplyvniť. 

3.3.1.1 PESTLE analýza 

V analýze PESTLE sú konkrétne analyzované politické vplyvy, ekonomické pôsobenie 

v danej oblasti, sociálne a kultúrne predpoklady, technologické možnosti, legislatíva 

a environmentálna problematika. 

Politické faktory 

Problematika politických faktorov pojednáva primárne o stabilite vlády, po prípade 

politickej orientácii krajiny v oblasti podnikania. Z dlhodobého hľadiska je 

pre organizáciu kľúčové, aby mohla predpovedať situáciu v danej krajine a vedela, čo 

môže v nadchádzajúcich rokoch očakávať. Táto analýza nie je dôležitá iba pri vstupe 

spoločnosti na trh, ale taktiež počas fungovania, aby sa predišlo prípadným rizikám včas. 

Čo sa týka stability politickej scény na Slovensku, je možné ju považovať za stabilnú, 

vzhľadom na to, že je do veľkej miery ovplyvňovaná Európskou Úniou. 
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Všeobecne sa dá tvrdiť, že občania majú dôveru v parlament, vládu a prezidentku, čo 

zohráva dôležitú rolu ohľadom stability politického systému. 

Pre elektronický obchod Dogee.sk z toho vyplýva, že politická situácia  nepredstavuje 

podnikateľskú hrozbu, práve naopak. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory sú veľmi dôležité kvôli nákupnému správaniu zákazníkov na danom 

trhu. Tie sú ovplyvňované úrovňou relatívneho bohatstva obyvateľstva, mierou 

nezamestnanosti a ekonomickou stabilitou krajiny. V grafe č.1: Vývoj priemernej 

mesačnej mzdy na Slovensku v rokoch 2011 až 2018 je možné vidieť štatistiky 

vypracované Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré poukazujú na stabilne 

stúpajúcu tendenciu mesačnej mzdy obyvateľov. Konkrétne, v roku 2011 činila 

priemerná mzda Slovákov 786 €. V roku 2018 už ide o hodnotu 1 092 €. Ide teda o nárast 

o viac ako 300 € v časovom rozmedzí 7 rokov. Dlhodobý trend by bolo teda možné 

konštatovať za pozitívny, no túto priaznivú tendenciu však môže negatívne ovplyvniť 

situácia s pandémiou COVID-19. Práve preto je náročné predpovedať, ako sa bude 

súčasná situácia vyvíjať z krátkodobého hľadiska. 

 

Graf č. 1: Vývoj priemernej mesačnej mzdy na Slovensku v rokoch 2011 až 2018 

(Zdroj: 53) 

Dôležitá štatistika je tiež miera nezamestnanosti v krajine, ktorá odráža percento 

obyvateľstva závislé na štátnej podpore. Toto percento s veľkou pravdepodobnosťou 
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nebude nakupovať prémiové granule alebo výcvikové pomôcky pre svojich psov. 

Slovensko sa momentálne nachádza v takzvanom bode minimálnej hranice 

nezamestnanosti piatich percent, čo svedčí o ekonomickej vyspelosti štátu. Táto štatistika 

je tiež pozitívnym signálom pre spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti a pre spoločnosti 

uvažujúce nad vstupom na daný trh. 

Nepriaznivým signálom je však momentálna situácia s pandémiou COVID-19, ktorá 

môže negatívne ovplyvniť ako vyššie uvedenú priemernú mzdu, tak nezamestnanosť 

v štáte. COVID-19 bude mať zároveň dopad na nákupné správanie koncových 

užívateľov. Všeobecne môžeme očakávať znížený predaj v kamenných predajniach, čo 

zvýši celkové predaje v online prostredí. To je pre e-shop dogee.sk pozitívny faktor 

a veľká výhoda oproti konkurencii, ktorá nemá zavedený elektronický obchod alebo 

sa v danom prostredí nevie flexibilne pohybovať. Zároveň však domácnosti nebudú 

vynakladať zbytočné náklady alebo kupovať luxusnejší tovar, ktorý nepotrebujú, čo môže 

naopak  znížiť dopyt po produktoch danej organizácie. Práve preto môžeme súčasnú 

ekonomickú situáciu s pandémiou považovať rovnako za príležitosť, ako za hrozbu. 

 

Graf č. 2: Miera nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 2019 – 2020 

(Zdroj: 59) 

Sociálne a kultúrne faktory 

Medzi sociálne a kultúrne faktory sa radia predovšetkým hodnoty, názory, viera a životný 

štýl obyvateľov v danej oblasti. Taktiež tu patrí demografický, kultúrny, ekologický 

a náboženský vývin krajiny v čase. Sú to podmienky, ktoré majú veľký vplyv na to, čo 

jednotliví spotrebitelia nakupujú a prečo to nakupujú. Na tieto faktory je nutné brať ohľad 
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práve v podnikateľskej sfére. Konkrétny kultúrny faktor, ktorý je dôležitý pre organizáciu 

dogee.sk, je predovšetkým počet psov na domácnosť. Podľa vedúceho poskytovateľa 

trhových a spotrebiteľských údajov Statista, sa Slovenská republika umiestnila 

na deviatej priečke vo vlastníctve psov v Európskej Únii. Konkrétne sa jedná o  hodnotu 

27%, teda takmer každá tretia domácnosť na Slovensku má vo vlastníctve minimálne 

jedného psa. Táto štatistika definuje veľkosť trhu krmiva a rôznych potrieb a pomôcok 

pre psov. V grafe č.3: Štatistika o vlastnení minimálne jedného psa na domácnosť 

v štátoch EÚ - 2019, si môžeme tiež všimnúť, že susedská krajina, Česká republika, 

sa umiestnila na druhom mieste s percentuálnou hodnotou až 41%. Vzhľadom 

na dvojnásobný počet obyvateľov, minimálnu jazykovú bariéru, medzinárodnú obchodnú 

činnosť v rámci Európskej únie, jednoduchú dostupnosť, vďaka súčasným technológiám, 

ako je internet a službám, ktoré poskytujú medzinárodné prepravné spoločnosti, je táto 

krajina vhodným adeptom na potenciálne rozšírenie podnikateľskej činnosti. 

 

Graf č. 3: Štatistika o vlastnení minimálne jedného psa na domácnosť v štátoch EU - 2019  

 (Zdroj: 54) 

Pre elektronický obchod dogee.sk z toho vyplýva, že v krajine je dopyt po produktoch, 

ktoré spoločnosť predáva. Na základe analýz je tiež možné dedukovať, že v prípade 

úspešne stanovenej stratégie na Slovenskom trhu sa naskytá možnosť expanzie. 

Technologické faktory 

Technologické faktory momentálne  každej krajiny, nie len na Slovensku, sú 

v posledných rokoch ovplyvnené najmä rozmachom internetu a popularitou mobilných 
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zariadení. Tieto technologické vymoženosti predstavujú dlhodobý trend, ktorý je 

v podnikateľskej sfére možné využiť na efektívnejšiu komunikáciu s cieľovou skupinou. 

Vďaka rôznym sociálnym sieťam je možné cieliť reklamy na konkrétne segmenty publík, 

ktoré sa zaujímajú práve o sféru jednotlivých podnikateľských činností a následne tomuto 

segmentu ponúkať osobitý prístup, aký v minulosti v marketingu nebol nikdy možný. 

Vďaka mobilným zariadeniam je možné byť na internete podstatne častejšie 

ako v minulosti. Dáta štatistickej organizácie Statista sú toho dôkazom. 

V grafe č. 4: Priemerný čas strávený na sociálnych sieťach v minútach za deň – vývoj 

je možné vidieť, že čas strávený na sociálnych sieťach za posledných 5 rokov narástol 

o takmer hodinu denne. Tento trend sa podľa všetkého bude v najbližších rokoch ďalej 

vyvíjať vzostupne, čo tvorí nové marketingové príležitosti, ktoré je nutné brať v úvahu. 

Marketingová komunikácia je účinná v prípade, že sa  nachádza tam, kde je pozornosť 

cieľovej skupiny a podľa danej štatistiky nie len je,  ale v blízkej budúcnosti bude táto 

pozornosť práve na sociálnych sieťach. 

 

Graf č. 4: Priemerný čas strávený na sociálnych sieťach v minútach za deň – vývoj 

(Zdroj: 55) 

Pre elektronický obchod Dogee.sk z toho vyplýva, že je nutné využiť tento trend 

na akvizíciu potenciálnych zákazníkov. Následne s týmto publikum pracovať a vytvoriť 

si lojálnych zákazníkov pomocou osobitej komunikácie, ktorá v minulosti nebola možná. 
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Ekologické faktory 

Do environmentálnych faktorov spadajú primárne súčasné a budúce trendy týkajúce 

sa ochrany životného prostredia a takzvané BIO výrobky, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi 

populárne. Patrí tu taktiež zdravý životný štýl, ktorý v súčasnosti vyhľadáva čoraz viac 

jedincov. Teda to, aký vzťah majú organizácie k životnému prostrediu, je pre zákazníkov 

dôležité a častokrát to ovplyvňuje ich konečné nákupné rozhodnutie. 

Podľa štatistík globálnej spoločnosti na meranie a analýzu údajov Nielsen, sú tieto trendy 

zaznamenané tiež v súvislosti zo stravou pre domáce zvieratá. 

Dáta v grafe č. 5: Trendy v kategórií zvieracej stravy v rokoch 2015 – 2019 predstavujú 

spotrebu prírodných krmív pre domáce zvieratá v daných rokoch. Jedná sa o stúpajúci 

trend v nákupe BIO produktov, ktoré neobsahujú škodlivé látky, geneticky modifikované 

ingrediencie, obilniny, prírodné farbivá a prezervatívy (56). 

Tieto trendy sú spoločnosťou Dogee.sk sledované a aj na ich základe sú medzi 

ponúkanými produktami zdravé krmivá bez obilnín, krmivá pre alergických psov, BIO 

krmivá, prírodné liečivá, a rôzne iné zdraviu prospešné výrobky pre psov. 

 

Graf č. 5: Trendy v kategórií zvieracej stravy v rokoch 2015 – 2019 

(Zdroj: 56) 
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Fresh food – čerstvé jedlo 

Grocery/Frozen/Diary – mliečne výrobky a polotovary 

Baby care – starostlivosť o deti 

Household – starostlivosť o domácnosť  

Pet Care – starostlivosť o domáce zvieratá  

Beauty care – starostlivosť o krásu 

Personal care – osobná starostlivosť 

Health care – starostlivosť o zdravie  

Legislatívne faktory 

Do tejto kategórie spadajú legislatívne úpravy a zákony jednotlivých krajín. 

Ide tiež o zahranično-obchodné vzťahy, daňovú politiku a reguláciu jednotlivých 

aspektov vplývajúcich na podnikateľskú sféru. 

Pre spoločnosť Dogee.sk, ktorá na svoju podnikateľskú činnosť využíva internetový 

obchod a digitálnu komunikáciu, je dôležité predovšetkým nové všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré na Slovensku 

nadobudlo účinnosť 25.5. 2018. Túto reguláciu je nutné brať na vedomie, vzhľadom na 

možné sankcie, ktoré sa pri jej porušení môžu vyšplhať až na sumu 20 miliónov eur. 

Konkrétne sa pre e-shopy jedná o spracovanie emailových adries a následné oslovovanie 

ich vlastníkov. Sú zavedené nové normy, ktoré je potrebné dodržiavať (57). 

Tiež je dôležité sledovať zákony týkajúce sa informačnej povinnosti e-shopov, kde 

na Slovensku spadajú nasledovné body (58): 

 Názov, obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, 

 meno, miesto podnikania a adresu bydliska v prípade fyzickej osoby, 

 identifikačné číslo, 

 adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, 

 názov a adresa orgánu dohľadu, ktorému činnosť podnikania podlieha,  

 trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba) alebo obchodné meno 

a sídlo (právnická osoba),  

 náklady na dodanie tovaru a cenu dodania, 

 opis tovaru alebo služby , 
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 cenu tovaru alebo služby, 

 platobné podmienky,  

 poučenie o práve spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy,  

 cena za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou 

ako základnou sadzbou, 

 doba, po ktorú je predávajúci viazaný ponukou (po ktorú ručí za ponúkanú cenu), 

 podmienky a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty 

na odstúpenie od zmluvy,  

 adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť. 

Nie len pre elektronický obchod dogee.sk, ale pre všetky podnikateľské subjekty 

na slovenskom trhu, ktoré pôsobia v online prostredí, z toho vyplýva, že jednotlivé 

kritéria musia byť striktne dodržiavané. 

3.3.2 Analýza mikroprostredia 

Analýza mikroprostredia sa týka predovšetkým faktorov, ktoré sú do istej miery 

ovplyvniteľné organizáciou. Konkrétne sa jedná o konkurenciu, cieľovú skupinu, 

dodávateľov a organizáciu ako takú, jej zamestnancov a nastavené interné procesy. 

3.3.2.1 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Porterova analýza piatich konkurenčných síl skúma hrozbu vstupu nových konkurentov 

na trh, vyjednávaciu silu kupujúcich, vyjednávaciu silu dodávateľov, hrozbu 

nahraditeľných produktov a celkovú konkurenciu v odvetví. 

Konkurencia na trhu 

Vzhľadom na finančne nenáročné vedenie elektronického obchodu, je na trhu veľké 

množstvo e-shopov zaoberajúcich sa krmivom a potrebami pre psov. Z tohto veľkého 

množstva e-shopov bolo vybraných deväť slovenských spoločnosti s najvyšším obratom 

za rok 2018. Dané spoločnosti sa však často okrem predaja krmiva a potrieb pre psov 

venujú tiež predajom chovateľských potrieb pre iné zvieratá, teda tržby týkajúce 

sa priamej konkurencie v obore sú orientačné, vzhľadom na to, že databáza finančných 

údajov Finstat verejne neponúka detailné rozdelenie tržieb podľa kategórií. Najsilnejším 

konkurentom na trhu je spoločnosť PetCenter Slovakia s.r.o. s tržbami v hodnote 

5 646 938 €.  Nasledujú spoločnosti Abc-zoo s.r.o., s tržbami 3 695 165 € a Dotnet, a.s., 
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s tržbami 2 159 450 €. Všetky tieto spoločnosti sú na trhu už dlhšiu dobu a cieľom 

dogee.sk je osloviť, zaujať a prebrať čo najviac zákazníkov od tejto konkurencie. 

Tabuľka č. 1: Tržby z predaja konkurenčných spoločností v roku 2018 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 63) 

 

Hrozba vstupu nových konkurentov na trh 

V súčasnej dobe je vďaka technologickému pokroku veľký rozmach internetových 

obchodov, čím sa zvyšuje konkurencia nie len v kategórii krmív a potrieb 

pre psov, ale všeobecne. 

Vstup do daného odvetvia sa nedá považovať za náročný. Práve naopak, na trh je možné 

vstúpiť bez akýchkoľvek zábran, čo znamená vysokú hrozbu vstupu nových konkurentov 

na trh. Práve preto je lojalita zákazníkov dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým. 

Vyjednávacia sila kupujúcich  

Kupujúci sú v prípade dogee.sk primárne koncoví zákazníci, ktorí nakupujú krmivo 

a potreby pre psov na internete. Okrem týchto zákazníkov sú odoberatelia aj spoločnosti, 

ktoré daný tovar kupujú za zvýhodnenú cenu kvôli vyššiemu odberu. Nákupné správanie 

B2B aj B2C segmentu sa odvíja hlavne od možností, ktoré im sú na danom trhu ponúkané. 

Vzhľadom na takmer fixné ceny jednotlivých prémiových značiek (z dôvodu veľkej 

konkurencie na trhu), ktoré sú predávané na Slovensku, je možné konštatovať, že sila 

kupujúcich je stredne významná. 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Vyjednávacia sila dodávateľov sa veľmi líši od jednotlivých produktov, ktoré 

sú predávané v elektronickom obchode. Čo sa týka prémiových granúl, ako sú napríklad 

Bardog, tam je dodávateľ na Slovensku momentálne iba jeden, čo mu dáva veľkú výhodu 

pri vyjednávaní. Naopak, sú na e-shope produkty, ktoré sú bežne dostupné od mnohých 
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dodávateľov za porovnateľné ceny, čím sa vyjednávacia sila dodávateľov podstatne 

znižuje. 

Vzhľadom na mnoho kontaktov v odbore, ktoré má majiteľka organizácie Dogee.sk, 

je však možné usúdiť, že ak by nastala situácia nezhody s niektorým z dodávateľov, 

pre spoločnosť by nemal byť problém rýchleho nahradenia za minimálnu námahu a cenu. 

Medzi dodávateľov elektronického obchodu patrí napríklad spoločnosť Animalis s.r.o, 

od ktorej sú odoberané hračky a športové potreby pre psov značky Puller. Ďalej tu patrí 

spoločnosť MYSTIQUE s.r.o., od ktorej sú odoberané vôdzky a tréningové pomôcky. 

Oblečenie pre psy je sprostredkovávané prostredníctvom nemeckého distribútora 

TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG. Nakoniec, najpredávanejšie krmivo pre psov 

značky Ontario je nakupované u dodávateľskej firmy Plaček Pet Products s.r.o.. 

Hrozba nahraditeľných produktov 

Hrozba nahraditeľných produktov je na trhu pomerne vysoká. V dnešnej dobe je na trhu 

veľké množstvo e-shopov, ktoré predávajú nie len podobné, ale aj rovnaké produkty 

ako organizácia Dogee.sk. Zákazníci si môžu vyberať ako z veľkého množstva rôznych 

produktov, tak z veľkého množstva spoločností, ktoré tieto produkty predávajú. 

Výhodou je v tomto prípade fakt, že ak majú jednotliví zákazníci obľúbenú značku, ktorú 

e-shop predáva a daný e-shop je schopný tento produkt ponúkať za konkurenčné ceny, 

aké sú v danú dobu na trhu, zákazník nemá dôvod vymeniť predajcu, ak je dostatočne 

spokojný s úrovňou zákazníckeho servisu a formou komunikácie so spoločnosťou. 

Je preto dôležité sledovať popularitu jednotlivých značiek na trhu a zákazníkom ponúkať 

to, o čo majú záujem. 

3.4 Marketingový prieskum 

Pred návrhom efektívnejšieho komunikačného mixu organizácie je potrebné vypracovať 

marketingový prieskum, na základe ktorého je možné správne rozhodnúť o jednotlivých 

faktoroch vplývajúcich na komunikáciu s cieľovou skupinou. 

3.4.1 Metodológia marketingového prieskumu 

Metódou prieskumu je kvantitatívny prieskum. Ide o formou štandardného písomného 

dotazníku z dôvodu praktickosti a finančnej nenáročnosti. Obsah dotazníku tvorí deväť 

otázok, z čoho sú dve demografické, jedna uzatvorená a šesť polo uzatvorených. 
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Dotazník je zameraný na zistenie nákupného správania cieľovej skupiny na internete 

a taktiež na preferované online komunikačné nástroje s danou organizáciou. 

Ďalším faktorom, ktorý je predmetom prieskumu, je forma komunikácie v konkrétnom 

komunikačnom kanáli Facebook, vzhľadom na význam tohoto kanálu pre organizáciu. 

Dotazník bol medzi respondentov rozosielaný formou príspevku na oficiálnej Facebook 

stránke, ktorá má v čase realizácie prieskumu 2 500 fanúšikov. Jedná sa o fanúšikov, ktorí 

majú blízky vzťah k psom a na základe predošlého cielenia pri budovaní tejto 

skupiny sa predpokladá, že prevažná väčšina týchto fanúšikov má psa v domácnosti. 

Jednotlivé otázky dotazníku boli vytvorené na základe vypracovaných analýz, 

komunikácie s majiteľkou a potenciálnymi zákazníkmi. 

3.4.2 Plán marketingového prieskumu 

Celková doba marketingového prieskumu trvala 20 dní, z čoho doba zberu dát trvala 

7 dní, a to konkrétne od 8. 11. do 15.11. 2019, kde sa podarilo nazbierať 161 odpovedí. 

V rámci prípravnej fázy prebehol rozhovor s majiteľkou, na základe ktorého boli 

vytvorené niektoré otázky z dotazníku. Konkrétne sa jedná napríklad o otázku 

č. 4: “Chceli by ste mať možnosť komunikácie s Dogee.sk aj prostredníctvom iných 

sociálnych sietí, ak áno, označte ktorých?“. Odpoveď na túto otázku je pre spoločnosť 

dôležitá z dôvodu efektívneho rozloženia komunikácie v online priestore. Pani majiteľka 

tiež zdôraznila, že potrebuje vedieť, ako veľmi je pre jej potenciálnych zákazníkov 

dôležitá doprava zdarma, na základe čoho vznikla otázka č.8: “Je pre vás dôležitá doprava 

zdarma?“ (67). 

Tabuľka č. 2: Fázy dotazníkového šetrenia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.4.3 Popis vzorky respondentov 

Zber dát prebiehal na sociálnej sieti Facebook, kde sa dohromady podarilo vyzbierať 161 

odpovedí od fanúšikov spoločnosti Dogee.sk. Jedná sa teda o relevantných respondentov, 

u ktorých sa na základe predošlého cielenia predpokladá vlastníctvo minimálne jedného 

psa na domácnosť. Fanúšikmi sú občania Slovenskej republiky, keďže Dogee.sk 

Prípravná fáza 1.11-7.11

Zber dát 8.11-15.11

Štatistické spracovanie dát 16.11-20.11
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momentálne neexportuje svoj tovar do zahraničia. V čase zberu dát mala Facebooková 

stránka Dogee.sk okolo 2 500 fanúšikov, ktorí predstavujú základný súbor. Vzorka 161 

respondentov teda činí 6,44% celkového základného súboru. 

Vzhľadom na prevahu ženských fanúšikov dogee.sk na platforme Facebook, je až 93.8% 

respondentov ženského pohlavia. Táto informácia pre spoločnosť nie je nová, avšak je 

kľúčová, vzhľadom na vytváranie relevantného obsahu a reklám pre cieľové publikum. 

 

Graf č. 6: Početnosť hodnôt v stĺpci pohlavie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V grafe č. 7: Početnosť hodnôt v stĺpci vek môžeme vidieť, že vek respondentov je veľmi 

rozmanitý, avšak najviac respondentov je vo veku 18 - 27 rokov, táto mladšia skupina 

tvorí takmer 50% vzorky. Respondenti vo veku 28 - 32 tvoria 13,7 %. Ďalšie vekové 

kategórie sú postupne obsadené relatívne rovnomerne. Najmenšie zastúpenie má veková 

kategória respondentov, ktorí majú viac ako 63 rokov, čo je pochopiteľné, vzhľadom 

na nízku účasť tohoto publika na sociálnej sieti Facebook a celkovej konzumácie 

internetových služieb. Tieto štatistiky je možné využiť pri cielení reklám a tvorení obsahu 

tak, aby čo najviac rezonovali s daným publikom, keďže užívatelia internetu rôznych 

vekových skupín vykazujú rôzne nákupné správanie. Je možné vytvárať špecifické 

reklamy pre konkrétne skupiny podľa ich záujmov a potrieb. 
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Graf č. 7: Početnosť hodnôt v stĺpci vek 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.4.4 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

V nasledujúcej kapitole je štatisticky a slovne vyhodnotený dotazník. 

K dotazníku sa vyjadrovali súčasní a potenciálni zákazníci e-shopu dogee.sk. 

Otázka č. 3: Aký obsah chcete, aby sme Vám s Dogee.sk na Facebooku prinášali? 

V polo uzatvorenej otázke č. 3 mali respondenti možnosť vybrať viac ako jednu 

z odpovedí. Zo všetkých 161 respondentov, až 130 zvolilo odpoveď vzdelávacie 

príspevky. Táto hodnota činí 80,7% všetkých odpovedí. Druhá najčastejšia odpoveď 

s výsledkom 57,1% je obsah ohľadom noviniek zo sveta psov. Nasledujú príspevky 

týkajúce sa zábavného obsahu o psoch – 52,2% a promo akcie na jednotlivé ponúkané 

produkty z e-shopu dogee.sk – 49,1%. Jeden respondent využil možnosť polo uzatvorenej 

otázky a napísal vlastnú odpoveď – výzvy. 

 

Graf č. 8: Početnosť hodnôt v stĺpci žiadaný obsah na sociálnej sieti Facebook  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Otázka č. 4: Chceli by ste mať možnosť komunikácie s Dogee.sk aj prostredníctvom 

iných sociálnych sietí, ak áno, označte ktorých? 

V  otázke č. 4, týkajúcej sa možnosti komunikácie prostredníctvom iných sociálnych sietí, 

respondenti v 65,2% zastúpení, hlasovali za možnosť číslo jedna, teda nemali by záujem 

o komunikáciu pomocou inej sociálnej platformy. Druhé najpočetnejšie zastúpenie mala 

druhá možná odpoveď, kde 36% opýtaných hlasovalo, že by mali záujem o komunikáciu 

pomocou sociálnej siete Instagram. Ďalšie v poradí boli sociálne siete Viber a WhatsApp, 

v zastúpení 3,7% a 2,5%. Na poslednom mieste skončila sociálna sieť LinkedIn s 0% 

zastúpením. 

 

Graf č. 9: Početnosť hodnôt v stĺpci možnosť komunikácie prostredníctvom iných sociálnych sietí 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Otázka č. 5: Mali by ste záujem o dostávanie emailov (vzdelávacie blogy, akcie na 

produkty...) od dogee.sk, ak áno, ako často? 

Otázka č. 5 bola zameraná na záujem o formu komunikácie prostredníctvom email 

marketingu. Respondenti mali na výber zo štyroch odpovedí, kde 39,1% označilo 

možnosť nezáujmu o dostávanie akejkoľvek formy emailov. Teda 60, 9% respondentov 

prejavilo záujem o túto formu komunikácie. Konkrétne 28% opýtaných má záujem 

o dostávanie emailov raz týždenne, 9,3% má záujem o dostávanie emailov raz za dva 

týždne a 23,6% respondentov má záujem o dostávanie emailov raz mesačne. 
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Graf č. 10: Početnosť hodnôt v stĺpci možnosť komunikácie prostredníctvom email marketingu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Otázka č. 6: Nakúpili ste už niekedy krmivo alebo potreby (obojky, hračky, vôdzky...) 

pre psov na internete? 

V otázke č. 6 bola zisťovaná aktuálna situácia týkajúca sa nakupovania ponúkaného 

tovaru organizácie Dogee.sk cez internet. Respondenti v 60,2% zastúpení už tieto 

produkty v minulosti na internete zakúpili. Na druhej strane, 39,8% opýtaných nikdy 

krmivo alebo potreby pre psov na internete nenakúpili. 

 

 

Graf č. 11: Početnosť hodnôt v stĺpci nákup krmiva alebo potrieb pre psov na internete 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Otázka č. 7: Akým spôsobom by ste postupovali pri kúpe krmiva alebo potrieb pre psov 

na internete? 

V danej otázke bol zisťovaný konkrétny postup pri nákupe krmív alebo potrieb pre psov 

na internete, kde mohli respondenti vybrať viac správnych odpovedí. Až 39,1% 

respondentov odpovedalo, že by išli priamo na konkrétny e-shop, v ktorom nakupujú 

vždy. Druhá najpočetnejšia odpoveď, ktorá konkrétne dosiahla hodnotu 36%, znela 

nasledovne: Ak by ma zaujal produkt pomocou reklamy na Facebooku, nakúpil/a 
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by som aj týmto spôsobom. Na treťom mieste skončilo vyhľadávanie pomocou 

vyhľadávača Google.sk – 29,8%. Nasledovali cenové porovnávače – 18,6% a napokon 

18% respondentov odpovedalo, že by nikdy nenakupovali krmivo alebo potreby pre psov 

na internete. 

 

Graf č. 12: Početnosť hodnôt v stĺpci postup pri nákupe krmiva alebo potrieb pre psov na internete 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Otázka č. 8: Je pre Vás dôležitá doprava zdarma? 

Až 60,2% respondentov odpovedalo, že je pre nich dôležitá doprava produktov zdarma. 

37,3% opýtaných označilo odpoveď nie, teda doprava zdarma u nich nehrá rolu v procese 

nákupného rozhodovania na internete. Respondenti tiež využili možnosť polo 

uzatvorenej otázky a vyjadrili, že záleží tiež od veľkosti nákupu. 

 

Graf č. 13: Početnosť hodnôt v stĺpci dôležitosť faktoru doprava zdarma 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Otázka č. 9: Ak by ste nakúpili krmivo pre psov na internete a boli by ste spokojný/á s 

daným e-shopom, nakupovali by ste tam pravidelne? 

Otázka č. 9 je zameraná na lojálnosť zákazníkov v danom odbore. Keďže má organizácia 

Dogee.sk najväčšie zisky práve z retenčných produktov, tento faktor je pre spoločnosť 

kľúčový. Respondenti až v 96,3% zastúpení odpovedali, že ak by boli spokojní 
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so službami e-shopu, nakupovali by v ňom pravidelne. Iba 1,9% respondentov 

odpovedalo, že aj napriek spokojnosti s e-shopom by v ňom pravidelne nenakupovalo. 

Opýtaní v tejto otázke tiež využili možnosť polo uzatvorenej otázky a vyjadrili 

sa vlastnými odpoveďami, kde spomenuli, že váhu by zohrávala tiež cena daných 

produktov v porovnaní s ostatnými e-shopmi. 

 

Graf č. 14: Početnosť hodnôt v stĺpci lojálnosť zákazníkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.5 Platená reklama na platforme Google 

Platená reklama na platforme Google je základom pre mnoho organizácií v dnešnej dobe. 

Výhodou je predovšetkým to, že sa inzeráty zobrazujú relevantným ľudom, ktorí 

vyhľadávajú to, čo daná organizácia ponúka. Pomocou remarketingu cez Google Ads je 

tiež možné cieliť na ľudí, ktorí navštívili konkrétne podstránky na webe, ale nenakúpili 

a ponúknuť im jednotlivé produkty, o ktoré prejavili záujem. Tiež.je možné cieliť 

na návštevníkov webu, ktorí nakúpili a ponúknuť im doplnkový tovar. 

Nasledujúce podkapitoly, bližšie skúmajúce efektívnosť inzercie pomocou online 

nástrojov Google Analytics a Google Ads, sa vzťahujú na konkrétny exemplárny príklad 

v účte organizácie. Analýzu daných kampaní, je rovnako možné aplikovať na ostatné 

kampane v účte. 
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3.5.1 Analýza Google Analytics 

Analýza pomocou nástroju Google Analytics je kľúčová pre každý internetový obchod, 

bez ohľadu na to, či využíva platenú reklamu, či už na platforme Google alebo na iných 

online kanáloch. Nachádzajú sa tu dôležité dáta o návštevníkoch webu a ich správaní, 

ktoré je nutné analyzovať z dôvodu optimalizácie jednotlivých častí internetového 

obchodu a celkovej komunikácie s cieľovými zákazníkmi. 

V tabuľke č. 3: Neefektívne vyhľadávacie výrazy, je možné vidieť, že sa v účte Google 

Ads nenachádzajú vhodne zvolené negatívne kľúčové slová, ktoré zabraňujú tomu, aby 

sa zobrazovali  nežiaduce vyhľadávacie výrazy. Príkladom je napríklad slovo recenzia. 

Ľudia, ktorí vyhľadávajú tento výraz v spojení s produktom ešte  nehľadajú e-shop 

s daným produktom, ale webovú stránku s recenziami, napríklad fórum, aby sa mohli 

správne rozhodnúť. Je teda neefektívne platiť za tieto kľúčové slová. Títo ľudia  

na stránke e-shopu jednoducho nenájdu to, čo hľadajú a ihneď zo stránky odídu. 

To dokazuje vysoké percento miery okamžitých odchodov– 66,67%. To, že ľudia nie sú 

v nákupnej fáze, dokazuje ukazovateľ výnosy, ktorý činí 0%. Podobných nežiaducich 

slov je v účte mnoho. Vyhľadávacie výrazy, ktoré nevygenerovali žiadny zisk stáli e-shop 

dogee.sk dokopy až 1998.05 €. 

Tabuľka č. 3: Neefektívne vyhľadávacie výrazy 

(Zdroj: 36) 

 

V tabuľke č. 4: Neefektívne kľúčové slová je zobrazený zlomok kľúčových slov, ktoré e-

shopu neprinášajú žiadny zisk. Tieto kľúčové slová je nutné priebežne sledovať 
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a pravidelne ich vylučovať z reklamných zostáv. Údaj cena: 1249.35 Eur činí sumu, ktorá 

bola minutá na kľúčové slová, ktoré neviedli ani k jednej objednávke. 

Tabuľka č. 4: Neefektívne kľúčové slová 

(Zdroj: 36) 

 

V tabuľke č. 5: Neefektívne kampane, sa nachádzajú kampane, ktoré neviedli ani k jednej 

objednávke. Tieto kampane je nutné vypnúť. V prípade záujmu o propagovanie daných 

kategórií v budúcnosti je potrebné ich prepracovanie. 

Tabuľka č. 5: Neefektívne kampane 

(Zdroj: 36) 
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V tabuľke č. 6: Noví vs. vracajúci sa návštevníci je možné vidieť rozdiel medzi novými 

návštevníkmi a návštevníkmi, ktorí už na e-shope boli v minulosti. Vracajúci 

sa návštevníci vygenerovali vyššie príjmy, konverzný pomer je viac ako 2 násobne vyšší 

(3,59%) a miera odchodov je nižšia ako u nových návštevníkov. Nehovoriac 

o celoživotnej hodnote zákazníka, môžeme dedukovať, že vracajúci sa zákazník je pre 

organizáciu kľúčová záležitosť. Všeobecne je tiež platné, že náklady na nového zákazníka 

sú podstatne vyššie, ako u opakovaného nákupcu, ktorý je už s e-shopom oboznámený 

a má k nemu vytvorený určitý vzťah. 

Tabuľka č. 6: Noví vs. vracajúci sa návštevníci 

(Zdroj: 36) 

 

V tabuľke č. 7: Akvizičné kanály môžeme vidieť, pomocou ktorých online kanálov 

sa dostali návštevníci na web. Prvá pozícia patrí kanálu Google. Konkrétne sa jedná 

o neplatenú návštevnosť. Google tiež obsadzuje tretiu priečku, kde sú platené reklamy 

Google Ads. Na druhom mieste sú sociálne siete. Štvrtú priečku obsadzuje priamy vstup 

na e-shop pomocou URL adresy. Nasleduje referal (vstup na stránku z iných 

internetových stránok), ktorý má najvyšší konverzný pomer. Tržby z kanálu Google 

tvoria takmer 61% celkových príjmov z online prostredia. 

Tabuľka č. 7: Akvizičné kanály 

(Zdroj: 36) 
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V nasledujúcom obrázku je možné vidieť, že v nástroji Google Analytics nie je nastavené 

sledovanie vyhľadávacích výrazov na stránke. Tieto dáta sú však dôležité z hľadiska 

porozumenia návštevníkom. Je nutné toto sledovanie zapnúť. 

 

Obrázok č. 3: Vyhľadávanie na stránke 

(Zdroj: 36) 

V obrázku č. 4: Produkty generujúce najvyššie tržby sú vzostupne zoradené produkty, 

ktoré e-shopu priniesli najvyššie finančné príjmy z predaja. Napríklad produkt Ontario 

Puppy & Junior Large Chicken & Potatoes & Herbs tvorí takmer 10% všetkých príjmov. 

Týmto produktom je nutné venovať zvýšenú pozornosť. 

 

Obrázok č. 4: Produkty generujúce najvyššie tržby 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 36) 
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V obrázku č.5: Asistované konverzie je poskytnutý náhľad na proces nákupu pomocou 

jednotlivých online kanálov. Hodnota blížiaca sa k 0 značí, že kanál je využívaný 

primárne na konečný nákup, zatiaľ čo hodnota vzďaľujúca sa od 0 značí, že kanál slúži 

primárne na oboznámenie zákazníkov s produktmi a s organizáciou. Je nutné si uvedomiť 

váhu týchto kanálov, aj keď cez ne nie sú frekventovane uskutočňované nákupy. Ku viac 

ako 50% konverziám viedla predošlá interakcia s iným kanálom. Je tiež nutné 

si uvedomiť, že nie je možné sledovať všetky asistované konverzie, teda táto hodnota 

je v skutočnosti s veľkou pravdepodobnosť omnoho vyššia. 

 

Obrázok č. 5: Asistované konverzie 

(Zdroj: 36) 

Dôležité dáta sú tiež v nasledujúcom obrázku č. 6: Cena asistovaných konverzií. 

Ide o takzvanú cestu asistovaných konverzií, ktoré poukazujú na váhu platenej reklamy 

na platforme Google. Aj napriek tomu, že návštevníci webu nenakúpia na prvýkrát, 

vďaka jednotlivým plateným reklamám sa o e-shope dozvedia a uskutočnia konverziu 

v budúcnosti. Hodnota takýchto konverzií je 6951,08€, čo je takmer 20% z celkových 

výnosov z online kanálov. Opäť tu platí skutočnosť, že nameraná hodnota je reálne vyššia 

kvôli náročnému meraniu asistovaných konverzií. 
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Obrázok č. 6: Cesta asistovaných konverzií 

(Zdroj: 36) 

V tabuľke č. 8: Kategória zariadení, kde dáta reprezentujú frekvenciu používania 

jednotlivých zariadení a správanie ich užívateľov pri návštevnosti webovej stránky je 

možné vidieť, že miera okamžitých odchodov je podstatne vyššia pri mobilných 

zariadeniach a tabletoch ako pri počítačoch. To môže značiť dlhú dobu načítavania 

a neprispôsobený obsah pre tieto zariadenia. Konverzný pomer a celkové tržby sú tiež 

vyššie v kategórii počítač. Na druhej strane, až 66,21% nových návštevníkov webu prišlo 

z mobilných zariadení, čo umožňuje budúcim zákazníkom prvý kontakt s e-shopom. 

Tabuľka č. 8: Kategória zariadení 

(Zdroj: 36) 

 

Ďalšia tabuľka porovnáva všetky konkurenčné e-shopy na Slovensku v rovnakej kategórií 

v rozmedzí 0-99 relácií za deň. Z obrázku je možné vyčítať, že daná organizácia 

nepoužíva email marketing ani reklamu v obsahovej sieti, zatiaľ čo konkurencia  tieto 

možnosti využíva. Tiež je možné vyčítať, že má vyššiu mieru odchodov zo sociálnych 

sietí, čo značí že návštevníci na mobilných zariadeniach nie sú spokojní s prostredím 

po presmerovaní alebo s dĺžkou načítavania jednotlivých stránok. 
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Tabuľka č. 9: Porovnanie online kanálov s konkurenciou v obore 

(Zdroj: 36) 

 

V nasledujúcom obrázku sú zaznamenané dáta týkajúce sa sociálnych sietí a ich dopadu 

na návštevnosť a nákup na webe. Viac ako 22% všetkých návštevníkov prišlo 

zo sociálnych sietí a ich pomocou bolo uskutočnených viac ako 19% všetkých konverzií. 

Z dát je tiež možné vidieť, že daná organizácia na svoju komunikáciu používa iba jednu 

sociálnu sieť, a to Facebook. 

 

Obrázok č. 7: Analýza sociálnych sietí využívaných e-shopom 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 36) 
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Tabuľka č.10: Čas nákupu nám ponúka informácie o tom, v aký čas jednotliví návštevníci 

webu nakupujú najčastejšie a naopak, kedy nenakupujú. Tieto dáta sú tiež spojené 

s konverzným pomerom a tržbami. Pomocou týchto údajov je možné prispôsobiť čas 

bežania reklám tak, aby boli efektívnejšie z pohľadu návratu investícií. 

Tabuľka č. 10: Čas nákupu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 36) 

 

Tabuľka č.11: Rýchlosť načítavania vstupných stránok, ponúka prehľad jednotlivých 

podstránok na webe v súvislosti s rýchlosťou načítavania sa v čase. Čím je skóre vyššie, 

tým je menší priestor na zlepšenie. Napríklad, najnavštevovanejšia podstránka e-shopu 

zobrazená pomocou interpunkčného znaku lomka predstavuje domovskú stránku, ktorá 

získala skóre 54, čo značí veľký priestor na zlepšenie. Konkrétne je priemerná dĺžka 

načítania tejto podstránky 6,05 sekúnd. 

Tabuľka č. 11: Rýchlosť načítavania sa vstupných stránok 

(Zdroj: 36) 
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3.5.2 Analýza Google Ads 

Každý, kto spravuje online reklamy pomocou programu Google Ads, by mal venovať 

značnú časť aj analýze dát, ktorú tento nástroj ponúka. Jedná sa predovšetkým o náhľady 

do kampaní, reklamných skupín, kľúčových slov a vyhľadávacích výrazov. 

Vďaka ich analýze, je možné neustálym zlepšovaním zefektívňovať reklamy, a teda 

privádzať na web viac relevantných návštevníkov a zvyšovať návratnosť z investícií 

vložených do týchto reklám. 

V obrázku č. 8: Cieľ kampaní môžeme vidieť, že kampaň nemá zvolený cieľ. 

To znamená, že algoritmus Google nedokáže rozoznať, podľa čoho má danú kampaň 

optimalizovať a čo je teda pre daného inzeranta danou reklamnou kampaňou dôležité 

dosiahnuť. 

 

Obrázok č. 8: Cieľ kampaní 

(Zdroj: 36) 

V tabuľke č. 12: Reklamné skupiny je možné vidieť, že dané reklamné skupiny majú síce 

relatívne dobrú mieru prekliku (CTR), avšak takmer žiadne predaje. Napríklad reklamná 

skupina Obojky_VS, má 271 kliknutí pri 14.5% miere prekliku. Celkový náklad na túto 

reklamnú skupinu tvorí 1278.47 Kč, avšak konverzný pomer je iba 0,37%. Takýchto 

reklamných skupín je v účte mnoho. Tieto reklamné skupiny je potrebné prerobiť alebo 

zastaviť.  
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Tabuľka č. 12: Reklamné skupiny 

(Zdroj: 43) 

 

Na obrázku č. 9: Obojky môžeme vidieť, že typov obojkov je na e-shope viac. 

Podľa tabuľky č. 13: Reklamné skupiny, však takéto reklamné skupiny vytvorené nie sú, 

a teda reklamy nemôžu byť dostatočne relevantné. Taktiež je potrebné zvážiť konkrétne 

skupiny, ktoré majú byť inzerované. Napríklad na obrázku je znázornená kategória 

okrúhle obojky, ktorá je zoradená od najdrahších kúskov, ktorých predajná cena činí 

iba 5.90 €. Na takéto produkty sa ekonomicky neoplatí inzerovať na platforme 

Google.com. 

 

Obrázok č. 9: Obojky 

(Zdroj: 42) 
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V tabuľke č.13: Analýza konkrétnych reklám vo vyhľadávacej sieti sú znázornené 

konkrétne reklamy. Môžeme vidieť, že niektoré reklamné skupiny majú pridelenú iba 

jednu reklamu, čo je obmedzujúce vzhľadom na to, že reklám je možné vytvoriť viac. 

Je prospešné ich v čase sledovať a pozorovať, čo na potenciálnych zákazníkov zaberá. 

Reklamy tiež nevyužívajú takzvanú zobrazovaciu adresu URL, pomocou ktorej je možné 

ukázať záujemcom, že ich posielame na správne miesto, kde nájdu to, čo hľadajú. 

Reklamy sú taktiež v starom formáte, a teda nevyužívajú možnosť tretieho nadpisu 

a rozšíreného hlavného textu reklamy, čo je veľká nevýhoda v porovnaní 

s konkurenčnými reklamami, ktoré sú opticky omnoho väčšie, a teda je vyššia 

šanca, že zaujmú osobu, ktorá v daný moment vyhľadáva. V reklame nie je spomenutá 

orientačná cena produktov, čo môže mať za následok práve vysokú mieru preklikov, 

avšak nedostatočný počet transakcií. Reklamy sú tiež napísané veľmi všeobecne. 

V prípade nižšieho rozpočtu na marketing je vhodnejšie sústrediť sa na konkrétne 

kategórie produktov viac do hĺbky, za účelom zaujať potenciálneho zákazníka. 

Tabuľka č. 13: Analýza konkrétnych reklám vo vyhľadávacej sieti Google 

(Zdroj: 43) 

 

Daná kampaň využíva iba dva druhy reklamných rozšírení, a to rozšírenia o podstránky 

a rozšírenie o telefonické funkcie. Kvôli viditeľnosti, vyššej relevancie reklám a vyššej 

miery prekliku, je vhodné využívať, čo najviac reklamných rozšírení. 
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Tabuľka č. 14: Reklamné rozšírenia konkrétnych reklám 

(Zdroj: 43) 

 

V nasledujúcom obrázku sú znázornené kľúčové slová reklamnej skupiny kožené obojky. 

Nenachádzajú sa tu žiadne kľúčové slová v presnej ani vo frázovej zhode. Sú tu zaradené 

kľúčové slová ako +obojky +pre +psov, +obojky +voditka alebo +polovnicky +obojok. 

Tieto kľúčové slová sú vysoko nerelevantné pre danú reklamnú skupinu a konkrétne 

reklamy.  Tieto kľúčové slová by mali by mať vyhradenú vlastnú reklamnú skupinu. 

Znižujú tak skóre kvality a relevanciu reklám. Tiež majú za následok vysokú mieru 

odchodov a nízky konverzný pomer. Tieto faktory tak zbytočne navyšujú ceny 

jednotlivých klikov a privádzajú na web nerelevantných ľudí. 

 

Obrázok č. 10: Nerelevantné kľúčové slová v reklamných skupinách 

(Zdroj: 43) 
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Graf č. 15: Analýza konverzií – Google Ads, zobrazuje počet dosiahnutých konverzií, 

konverzný pomer, cenu za jednu konverziu a celkový náklad vynaložený na propagáciu 

produktov cez nástroj Google Ads vo vyhľadávacej a obsahovej sieti 

Google za posledných 20 kalendárnych mesiacov, teda od júla 2018 do februára 2020. 

Na grafe je tiež zachytený vývoj jednotlivých faktorov v čase. Konkrétna hodnota 

konverzného pomeru činí 2,49%, čo sa dá považovať za všeobecný priemer. 

Náklad na jednu konverziu činí 7,73 € (198 CZK), čo je pri predávaných produktoch 

veľmi vysoké číslo. Celkový náklad vynaložený na propagáciu za dané obdobie teda 

tvorí 2 976 € (76 200 CZK). 

 

Graf č. 15: Analýza konverzií – Google Ads 

(Zdroj: 43) 

3.6 Cenové porovnávače 

Čo sa týka predaja na internete, cenové porovnávače sú nutnosťou pri predaji 

populárnych produktov, ktoré je možné kúpiť u viacerých predajcov. Návštevníci týchto 

portálov si tu môžu porovnať ceny daných výrobkov a vybrať si daný produkt 

od konkurencie za nižšie finančné prostriedky. Návštevníci môžu okrem ceny tiež 

porovnávať rýchlosť dopravy, dôveryhodnosť e-shopu a rôzne iné faktory, ktoré môžu 

výrazne ovplyvniť nákup daného produktu v súčasnosti aj v budúcnosti. 

3.6.1 Analýza cenového porovnávača Heureka.sk 

Najväčším a najpopulárnejším cenovým porovnávačom na Slovensku je online platforma 

Heureka Shopping. Aj pomocou tohto porovnávača propaguje organizácia Dogee.sk 

najpredávanejšie položky zo svojho sortimentu. V nasledujúcom obrázku je znázornený 

takzvaný PPC režim na platforme Heureka.sk. V tomto porovnávači je vybraný produkt 

Ontario Senior Large – chicken & potatoes 12 kg. Jedná sa o frekventovane predávaný 
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produkt, ktorý má organizácia na svojom e-shope. Na obrázku je možné vidieť štyri 

konkurenčné spoločnosti, ktoré predávajú rovnaký produkt, avšak dogee.sk sa v týchto 

populárnych priečkach nezobrazilo. Dôvodmi nezobrazovania sa v PPC režime môžu 

byť: neplatenie inzercie na portáli Heureka Shopping, vyčerpaný limit na dané obdobie 

alebo nízke cenové ponuky pri inzerovaní konkrétnych produktov. 

PPC režim zaznamenáva podľa oficiálnych štatistík Heureky 90% všetkých preklikov 

do e-shopov (45). 

 

Obrázok č. 11: PPC režim na platforme Heureka Shopping 

 (Zdroj: 44) 

V obrázku č. 12: Free režim na platforme Heureka Shopping je znázornené rovnaké 

vyhľadávanie produktu v takzvanom Free režime, čo znamená, že jednotlivé organizácie 

inzerujúce na tejto platforme nemusia platiť za zobrazovanie ich ponúk. Na obrázku je 

možné vidieť, že v tomto režime, ktorý návštevníci uvidia v prípade, že sa presunú nižšie 

po zahliadnutí PPC režimu sa opäť nachádzajú iba konkurenčné spoločnosti. Dogee.sk 

sa v tomto režime nenachádza. 

Mieru preklikov v tomto režime tvorí iba 10% všetkých užívateľov (45). 
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Obrázok č. 12: Free režim na platforme Heureka Shopping 

(Zdroj: 44) 

V prípade, že návštevník portálu nie je spokojný ani s jedným vzhliadnutým predajcom, 

ktorý mu bol ponúknutý vo forme PPC a FREE režimu, môže návštevník stlačiť tlačidlo 

ďalšie ponuky obchodov. FREE režim sa týmto úkonom rozšíri o ďalšie e-shopy, ktoré 

ponúkajú rovnaký produkt. Na obrázku je možné vidieť, že v treťom rozhraní sa nachádza 

analyzovaná organizácia Dogee.sk s cenovou ponukou produktu 39.90 € a konkurenčnou 

výhodou - doprava zdarma. Pri produkte je tiež napísané, že produkt je skladom. 

Keď dané produkty porovnáme s e-shopmi, ktoré sa nachádzajú v PPC režime 

a v základnom FREE režime, v ktorom nie je potrebné stláčať tlačidlo ďalšie ponuky 

obchodov, zistíme, že vďaka doprave zdarma, ktorú dogee.sk ponúka, sa jedná 

o najlacnejšiu cenovú ponuku daného produktu na portáli Heuraka Shopping. Vzhľadom 

na štatistiky, ktoré boli uvedené v predošlých odsekoch tejto kapitoly je zrejmé, 

že väčšina záujemcov o daný produkt túto ponuku neuvidí a preklikne sa do rozhrania 

iných e-shopov na lukratívnejších priečkach. 

Na obrázku je tiež možné vidieť tlačidlo kúpiť na Heureke, ktoré má aktivované iba jedna 

konkurenčná spoločnosť, a to Mall.sk. 

Toto tlačidlo je automaticky aplikované na každý e-shop, ktorý začne využívať funkciu 

Heureka Košík. Táto funkcia umožňuje záujemcov vykonať nákup priamo na stránke 

Heureky bez nutnosti vstúpiť na e-shop daného inzerenta. Podľa oficiálnych štatistík 

Heureky má táto funkcia za následok 30% zvýšenie obratu zapojených obchodov (46). 
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Obrázok č. 13: Free režim na platforme Heureka Shopping - ďalšie ponuky obchodov 

(Zdroj: 44) 

3.6.2 Zoznam cenových porovnávačov 

Organizácia Dogee.sk nevyužíva okrem platformy Heureka Shopping žiadne iné cenové 

porovnávače. 

Na základe vlastného prieskumu a podľa blogu internetovej domény a nástroja Mergado, 

pomocou ktorého je možné prepájať cenové porovnávače s elektronickými obchodmi 

a meniť dáta v nich, sú na Slovensku k dispozícií nasledovné cenové porovnávače, ktoré 

sú relevantné s činnosťou spoločnosti Dogee.sk (47): 

 Ceny.odpadnes.sk, 

 Heureka.sk, 

 Kauf.sk, 

 Monitor-cien.sk, 

 Najlepsieceny.sk, 

 Najnakup.sk, 

 Pricemania.sk, 

 Tovar.sk, 

 Zlavy.sme.sk, 

 Zoznamtovaru.sk. 
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3.7 Sociálne siete 

Sociálne siete sú veľmi užitočným nástrojom na komunikáciu s potenciálnymi 

a súčasnými zákazníkmi nie len pre organizácie, ktoré sa pohybujú v online sfére predaja. 

Jedná sa o bezplatnú komunikáciu s možnosťou dodatočnej platenej komunikácie 

pomocou rôznych platforiem. 

Podľa nedávneho prieskumu uznávanej vydavateľskej a vzdelávacej platformy 

Smart Insight, sa používanie sociálnych sietí medziročne zvýšila celosvetovo o 13% (48). 

Tieto dáta nasvedčujú významnému trendu, ktorý by mala minimálne každá organizácia 

podnikajúca v B2C sektore brať v úvahu. 

 

Graf č. 16: Medziročný nárast globálneho používania sociálnych médií pre rok 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 48) 

Čo sa týka využívania konkrétnych sociálnych sietí, podľa prieskumu vedúceho 

poskytovateľa trhových a spotrebiteľských údajov Statista, je celosvetovo značne 

najpoužívanejšia sociálna sieť Facebook s 2.234 biliónmi aktívnych užívateľov. 

Nasleduje YouTube, Whatsapp, Facebook Messenger, WeChat a Instagram ktoré sa ako 

jediné spolu s Facebookom nachádzajú nad hranicou 1 bilióna aktívnych užívateľov (50). 
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Graf č. 17: Globálne  najpopulárnejšie sociálne siete – október 2019 

(Zdroj: 50) 

Konkrétne čísla pre Slovenskú republiku v používateľnosti sociálnych médií 

sú zobrazené v grafe č. 19: Predpoveď užívateľov sociálnych médií na Slovensku. 

Momentálny stav mesačne aktívnych požívateľov v roku 2019 bol 2.56 milióna 

obyvateľov, čo tvorí takmer 50% celkovej populácie. Podľa štatistického úradu Stastista 

bude tento počet v budúcnosti narastať a v roku 2022 bude toto číslo na hodnote 

2.66 milióna obyvateľov, čo činí nárast medzi rokmi 2015 a 2022 až 280 000 užívateľov.  

Tieto dáta sú významné pre organizáciu z hľadiska výberu online platforiem na svoju 

marketingovú komunikáciu s cieľovou skupinou. 
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Graf č. 18: Predpoveď užívateľov sociálnych médií na Slovensku 

(Zdroj: 49) 

3.7.1 Analýza sociálnej siete Facebook 

Primárnym sociálnym kanálom, ktorý organizácia využíva na komunikáciu s cieľovou 

skupinou je platforma Facebook s 4 125 fanúšikmi. Výhodou tejto sociálnej siete 

je predovšetkým vysoká popularita rôznych vekových kategórií na Slovensku a relatívne 

nízke náklady na reklamu v porovnaní s inými online kanálmi, ktoré spoločnosť využíva. 

Podľa údajov z nástroja Facebook Analytics je až 83% fanúšikov dogee.sk ženského 

pokolenia a až 29% všetkých fanúšikov sú ženy vo veku od 25-34 rokov. Ide prevažne 

o fanúšikov so slovenským štátnym príslušenstvom. Najväčšie zastúpenie medzi mestami 

má hlavné mesto Bratislava, v počte 450 fanúšikov, nasledujú Košice s 295 fanúšikmi, 

Nitra s 99 fanúšikmi a iné. Štatistika jazyky ukazuje, že až 234 fanúšikov má ako hlavný 

jazyk prednastavenú maďarčinu. Tieto štatistiky je nutné poznať v závislosti na vytváraní 

obsahu a cielení reklamných príspevkov cieľovému publiku. Taktiež je vhodné vytvárať 

rôzne segmenty tohoto publika a využívať tak osobnejší prístup k fanúšikom. 
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Obrázok č. 14: Demografické údaje fanúšikov Dogee.sk na platforme Facebook 

(Zdroj: 51) 

Nasledujúca tepelná mapa predstavuje frekvenciu angažovanosti s Facebook stránkou 

dogee.sk za obdobie február 2020. Je možné vidieť, že najvyššia angažovanosť 

je v sobotu a nedeľu medzi 10 a 12 hodinou ráno. Naopak, každý deň medzi 16 a 22 

hodinou je angažovanosť minimálna. Tieto dáta je možné využívať pri spúšťaní online 

kampaní. 

 

Obrázok č. 15: Angažovanosti fanúšikov na platforme Facebook podľa dní a hodín 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 51) 
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Na obrázku je možné vidieť, že prevažná väčšina fanúšikov využíva pri interakcii 

s Facebook stránkou Dogee.sk mobilný telefón. Konkrétne sa jedná o 83.13% užívateľov. 

Počítače využíva 11.74% a najmenej využívané zariadenie tablet používa 

5.12 % fanúšikov. Tieto dáta je užitočné zohľadniť pri vytváraní príspevkov a reklám. 

 

Obrázok č. 16: Využívanie jednotlivých zariadení pri interakcii s Facebook stránkou Dogee.sk 

(Zdroj: 51) 

Na obrázku č. 17: Analýza fanúšikov – podobné relevantné stránky na Facebooku 

sú štatistiky stránok, ktoré sú populárne pre dané publikum, zoradené podľa relevancie 

založenej na podobnosti a veľkosti publika stránky k veľkosti publika stránky dogee.sk. 

Dáta z tohoto obrázku je možné využiť na inšpiráciu pri tvorení obsahu, potenciálnu 

spoluprácu s rôznymi stránkami a skupinami alebo na zistenie a následnú analýzu 

konkurenčných organizácií. Daná analýza ponúka názvy stránok, veľkosť daných stránok 

a počet vlastných fanúšikov, ktorým sa tieto stránky páčia. 
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Obrázok č. 17: Analýza fanúšikov – podobné relevantné stránky na Facebooku 

(Zdroj: 51) 

3.8 Email marketing 

Email marketing je veľmi efektívnym nástrojom pri komunikácií s cieľovou skupinou. 

Všeobecne sa vyznačuje vysokým návratom investícií a nízkymi nákladmi spojenými 

s týmto druhom komunikácie. Tieto predpoklady sa u retenčných produktoch ešte 

niekoľko krát násobia z dôvodu možnosti častejšieho oslovovania publika 

pri opakovaných nákupoch . 

3.8.1 Analýza email marketingu 

Na obrázku je možné vidieť podstránku, ktorej účelom na webe je získať čo najviac 

nových relevantných emailových adries od potenciálnych zákazníkov. Túto podstránku 

je na webe náročné nájsť a aj po jej nájdení nepôsobí veľmi presvedčivo. 
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Obrázok č. 18: Registračná podstránka na doméne dogee.sk 

(Zdroj: 52) 

Na webe sa tiež nachádza blog, ktorý je pravidelne aktualizovaný, avšak podobne 

ako s registračnou podstránkou, je náročné sa k nemu dopracovať. Na webe je málo 

viditeľný a nezobrazí sa ani po napísaní daného výrazu do interného vyhľadávacieho 

okienka. Na podstránke blogu nie sú žiadne výzvy k odoberaniu noviniek ani viditeľná 

možnosť k registrácií emailových adries. 

Organizácia tiež nevyužíva možnosť Facebook reklám, ktoré sú zamerané na získavanie 

emailových adries od potenciálnych zákazníkov, na ktorých je možné veľmi úzko cieliť 

na základe dát, ktoré táto platforma ponúka. Taktiež nie sú využívané rôzne kvízy a iné 

nástroje, ktoré platforma Facebook ponúka, a ktorými je možné zadarmo získavať 

relevantné adresy od už existujúcich fanúšikov na Facebook stránke Dogee.sk 

Na základe analýzy teda môžeme tvrdiť, že organizácia aktívne nevyužíva email 

marketing, teda emailovým adresám, ktoré má  vo svojej databáze neposiela takmer 

žiadny typ emailov, ktorý je uvedený v teoretickej časti, konkrétne v kapitole 1.2.2.1. 

Jediné emaily, ktoré sú posielané, sú automatizované emaily po vykonaní objednávky, 

ktoré sú nutnosťou v prípade elektronického obchodu. V týchto emailoch sa nachádzajú 

iba informácie o uskutočnenej objednávke, avšak nie je tu využívaný takzvaný upselling 

alebo crosseling, ktorý by mohol zákazníkom ponúkať dodatkový tovar nadväzujúci 

na uskutočnený nákup. 
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3.8.1.1 Nástroj email marketingu 

Na odosielanie a segmentáciu emailových adries je v dnešnej dobe možné využívať veľké 

množstvo poskytovateľov emailových služieb. Z dlhodobej vlastnej skúsenosti môžem 

súdiť, že pri malých a stredne veľkých podnikoch je efektívnou voľbou poskytovateľ 

Mailchimp, ktorého služby je možné do 2 000 emailových adries využívať bezplatne. 

Po prekročení tejto hranice je služba spoplatnená mesačným poplatkom 8,81 €, kde nie 

je ohraničený počet mesačne odosielaných emailov ani veľkosť emailového 

zoznamu (65). 

3.9 Analýza nákladov spojených s komunikáciou 

Medzi komunikačný mix spoločnosti Dogee.sk patria predovšetkým vyššie spomenuté 

online kanály Google, Facebook a cenový porovnávač Heuraka Shopping. Práve na tieto 

kanály boli v minulosti vynaložené náklady spojené s komunikáciou s cieľovým 

publikom. 

3.9.1 Náklady na reklamu – Google 

V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť celkové náklady vložené do reklamného kanálu 

Google v období júl 2018 až február 2020. Vzhľadom na to, že spoločnosť začala 

podnikať v období jún – júl roku 2018, náklad na júl je nulový. Následne je možné 

pozorovať rast vynaložených nákladov v čase. Najvyššia vynaložená čiastka činí 

316,70 € v marci 2019. Z tabuľky je tiež možné vypozorovať, že spoločnosť Dogee.sk 

nemá striktne stanovený rozpočet na daný komunikačný kanál. 

Tabuľka č. 15: Náklady na reklamu– Google 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 36) 

 

Celkovo

Rok

Mesiac Júl August September Október November December

Eur 0,00 € 52,18 € 25,81 € 42,88 € 114,28 € 153,35 €

Rok

Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún

Eur 145,22 € 313,38 € 316,70 € 162,86 € 73,07 € 196,04 €

Mesiac Júl August September Október November December

Eur 206,53 € 52,57 € 139,39 € 283,71 € 214,32 € 137,17 €

Rok

Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún

Eur 190,16 € 155,82 € x x x x

Náklady na reklamu Google za posledných 20 kalendárnych mesiacov

345,98 €

2017

2018

2019

388,50 €

2 240,96 €



88 

 

3.9.2 Náklady na reklamu – Facebook 

V tabuľke č. 16: Náklady na reklamu– Facebook sú znázornené náklady spojené 

s inzerciou na sociálnej siete Facebook. Rovnako ako pri predošlej tabuľke, je hodnota 

na mesiac júl 2018 nulová. Následne sa tiež náklady v čase navyšujú. Najvyššia hodnota 

je zaznamenaná v novembri 2019, konkrétne 83,12 €. Rovnako ako tomu bolo 

v predošlom prípade, ani v sieti Facebook spoločnosť nemá striktne stanovený rozpočet 

rozvrhnutý podľa obdobia. 

Tabuľka č. 16: Náklady na reklamu – Facebook 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 51) 

 

3.9.3 Náklady na reklamu – Heureka Shopping 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené náklady spojené s inzerciou na cenovom 

porovnávači Heureka Shopping. Ako je možné vidieť v tabuľke č. 17: Náklady 

na reklamu Heuraka, Dogee.sk v roku 2018 nemalo presne vytýčený mesačný rozpočet. 

Táto čiastka sa však v priemere pohybovala okolo 30 €. V roku 2019 bol na danom portáli 

nastavený priemerný mesačný rozpočet 30 €. V roku 2020 sa táto čiastka navýšila 

na 40 € na mesiac.  

Celkovo

Rok

Mesiac Júl August September Október November December

Eur 0,00 € 12,76 € 20,00 € 20,09 € 19,85 € 27,19 €

Rok

Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún

Eur 31,46 € 53,38 € 0,00 € 15,67 € 53,84 € 35,87 €

Mesiac Júl August September Október November December

Eur 51,86 € 37,18 € 33,31 € 53,15 € 83,12 € 57,46 €

Rok

Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún

Eur 41,28 € 35,43 € x x x x

Náklady na reklamu Facebook za posledných 20 kalendárnych mesiacov

2017
99,89 €

2018

506,30 €

2019
76,71 €
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Tabuľka č. 17: Náklady na reklamu – Heureka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 36) 

 

3.9.4 Náklady na ostatné kanály 

Spoločnosť Dogee.sk v rokoch 2018 a 2019 nemala evidované náklady na iné, ako 

na vyššie spomenuté online kanály. Rovnako neboli vynaložené žiadne finančné 

prostriedky do klasických, teda offline komunikačných kanálov. 

3.9.5 Celkové náklady vynaložené na komunikáciu 

Na základe vyššie uskutočnených analýz bola vypracovaná analýza celkových nákladov 

spojených s komunikáciou organizácie Dogee.sk v období júl 2018 až február 2020. 

Celkovo ide o čiastku 4 220,34 €. 

Tabuľka č. 18: Celkové náklady na online marketing 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

  

Celkovo

Rok

Mesiac Júl August September Október November December

Eur 0,00 € 0,00 € 28,75 € 31,22 € 28,99 € 33,04 €

Rok

Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún

Eur 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Mesiac Júl August September Október November December

Eur 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Rok

Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún

Eur 40,00 € 40,00 € x x x x

2019
80,00 €

Náklady na reklamu Heureka za posledných 20 kalendárnych mesiacov

2017
122,00 €

2018

360,00 €

Google 2 975,44 €

Facebook 682,90 €

Heureka 562,00 €

CELKOM 4 220,34 €

Náklady na online marketing
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3.10 Analýza tržieb  

Aby bolo možné navrhnúť efektívny finančný plán jednotlivých kanálov, je nutné 

dôkladne zanalyzovať návraty z investícií za predošlé obdobia. 

3.10.1 Celkové tržby – Google 

Celkové tržby z kanálu Google za posledných 20 kalendárnych mesiacov tvoria presne 

21 238,23 €. Ide o najvyššie dosiahnuté tržby z pomedzi všetkých kanálov, ktoré dogee.sk 

využíva. Konkrétne sa jedná o 501 transakcií s priemerným konverzným 

pomerom 2.47 %. 

Tabuľka č. 19: Tržby z komunikačného kanálu  Google 

(Zdroj: 36) 

 

3.10.2 Celkové tržby – Facebook 

Celkové tržby z kanálu Facebook, tvoria 2 899,83 €. Konkrétne ide o 81 transakcií 

s konverzným pomerom 0.93 %.  

Tabuľka č. 20: Tržby z komunikačného kanálu  Facebook 

(Zdroj: 36) 
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3.10.3 Celkové tržby – Heureka Shopping  

Celkové tržby z internetového portálu Heureka Shopping tvoria 4 928,15 €, čo je 14 % 

z celkových príjmov. Konverzný pomer je tu podstatne vyšší, ako u ostatných kanálov, 

až 7,66 %. Dokopy bolo vykonaných 160 transakcií. 

Tabuľka č. 21: Tržby z komunikačného kanálu  Heureka Shopping 

(Zdroj: 36) 

 

3.10.4 Celkové tržby – ostatné komunikačné kanály 

Tržby z ostatných kanálov dokopy tvoria 6 010,91 €. Ide o priame napísanie webovej 

adresy dogee.sk do vyhľadávacieho okna v internetovom prehľadávači alebo 

o odporúčanie daného elektronického obchodu na iných webových stránkach. 

Konverzný pomer činí 2,32 %. 

Tabuľka č. 22: Tržby z ostatných komunikačných kanálov 

(Zdroj: 36) 

 

3.10.5 Celkové tržby – dokopy 

Celkové tržby elektronického obchodu dogee.sk za obdobie júl 2018, až február 2020, 

činia 35 077,12 €. Na tieto výnosy bolo potrebných 901 transakcií s priemerným 

konverzným pomerom 2,37 %. Takmer 61 % výnosov tvoria reklamy Google Ads. 

Heureka Shopping tvorí 14 %, Facebook inzercia činí 8,3 % a ostatné komunikačné 

kanály vrátane priamej návštev stránky tvoria dokopy 17,14 %. Priemerná hodnota 

transakcie je 38,93 €. 
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Tabuľka č. 23: Celkové tržby 

(Zdroj: 36) 

 

3.11 SWOT analýza 

Na základe poznatkov spísaných v teoretickej časti práce  a jednotlivých analýz mikro 

a makro prostredia bola vypracovaná SWOT analýza pre elektronický obchod Dogee.sk. 

Tabuľka č. 24: SWOT analýza Dogee.sk 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Silné stránky Príležitosti 

BIO produkty  (4) Expanzia na český trh (4) 

Nižšie predajné ceny ako konkurencia na 

danom trhu (4) 

Dlhodobý stúpajúci trend 

nakupovania na internete (5) 

Dôraz na zákaznícky servis (5) Rozmach sociálnych sietí (5) 

Nové produkty, ktoré nie sú na Slovenskom 

trhu (4) 

Zvýšený záujem obyvateľstva o 

zdravú stravu domácich zvierat (4) 

Odborná a poradenská znalosť odboru (4)  COVID-19  (5) 

Široký sortiment produktov (3)   

Vysoká kvalita produktov (4)   

Doprava zdarma nad 39 € (4)  

Slabé stránky Hrozby 

Krátka doba fungovania na trhu (4) Veľký počet konkurentov na trhu (4) 

Nízka návratnosť investícií z nákladov na 

marketing  (3) 

Príchod nového veľkého konkurenta 

na trh (3) 

Nízka predajná marža (4) Strata významného dodávateľa (3) 

Málo lojálnych zákazníkov (5) Finančná kríza (5) 

Nízke povedomie o e-shope (4)  COVID-19 (5) 

Na základe SWOT analýzy môžeme dedukovať, že spoločnosť Dogee.sk má mnoho 

silných stránok v podobe konkurenčných výhod. Tieto výhody sa týkajú hlavne širokého 

sortimentu produktov, kvality produktov a cien produktov. Patrí tu tiež dôraz 

na zákaznícky servis, keďže vzhľadom na veľkosť spoločnosti, nie je problém ponúknuť 

osobný prístup jednotlivým potenciálnym a súčasným zákazníkom.  
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Ďalšou silnou stránkou je odborná znalosť komplexnej problematiky týkajúcej sa pohybu 

a stravy psov. Na základe týchto poznatkov sú vyberané tie najkvalitnejšie krmivá 

a liečivá pre psov, o ktorých je tiež vedený blog na webovej stránke spoločnosti. 

Pomocou Facebooku sú tiež fanúšikovia Dogee.sk vyzývaní k zdieľaniu svojich 

problémov so psami, na čo im je poskytnutá odborná poradenská pomoc. Táto praktika 

často vedie ku kúpe navrhnutých krmív a pomôcok a k následnej lojalite zákazníkov. 

Dôležitou silnou stránkou spoločnosti je tiež doprava zdarma už pri 39 € a pri vybranom 

krmive (aj v nižšej hodnote), čo je menej, ako u hlavných konkurentov, kde sa táto čiastka 

pohybuje okolo 50 €. 

Medzi slabé stránky organizácie patrí predovšetkým krátka doba fungovania na trhu. 

Týmto faktorom je spôsobené, že spoločnosť mnoho potenciálnych zákazníkov nepozná 

a ich oslovenie a prebratie od konkurenčných spoločností na trhu vyžaduje veľa námahy, 

času je finančných prostriedkov. Taktiež to znamená, že spoločnosť ešte nemá 

vybudovanú dostatočne veľkú zákaznícku základňu, ktorá je pri retenčnej forme 

podnikania dôležitá z hľadiska dlhodobého vykazovania profitu a predvídateľných 

tržbách. Tento faktor tiež vedie k ďalšej slabej stránke spoločnosti, ktorou sú relatívne 

vysoké náklady na marketing. Tie sú spôsobené neprítomnosťou marketingového 

oddelenia v spoločnosti, veľkou konkurenciou na trhu a neefektívnym využívaním 

jednotlivých online marketingových nástrojov. Za slabú stránku je tiež považovaná nízka 

marža na najpredávanejších a najziskovejších produktoch. Konkrétne sa jedná o krmivá, 

pri ktorých je z dôvodu veľkej konkurencie nahodená minimálna marža kvôli zaujatiu 

cieľovej skupiny v presvedčení, že ak daný zákazník nakúpi raz, vyskytuje sa tu veľká 

pravdepodobnosť, že sa z neho stane opakovaný spotrebiteľ a nakúpi v budúcnosti opäť. 

Čo sa týka príležitostí spoločnosti, na základe grafu č. 3: Štatistika o vlastnení minimálne 

jedného psa na domácnosť v štátoch EU – 2019 je za príležitosť považovaný vstup 

na český trh, kde je možné osloviť veľké množstvo nových, ľahko dostupných 

potenciálnych zákazníkov. Príležitosťou je tiež fakt, že internetovým nákupom v dnešnej 

dobe dôveruje čoraz viac obyvateľov a keďže má tento trend stúpajúcu tendenciu, je 

dôležité budovanie fanúšikov na sociálnych sieťach, ktorí ak ešte nie sú pripravení 

na nákup cez internet, o niekoľko mesiacov alebo rokov budú. V prípade včasnej 

a efektívnej komunikácie s týmto segmentom určité percento nakúpi produkty práve 

od dogee.sk. Kvôli pandémii COVID-19 sa tiež podstatne zvýšia nákupy cez internet, čo 
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je pre organizáciu veľkou príležitosťou.  Vzhľadom na stúpajúci trend zdravej výživy 

zvierat je príležitosťou tiež oslovovanie segmentu, ktorý má záujem o zdravé kŕmenie 

svojich psov. Spoločnosť ponúka množstvo BIO granúl a prírodných krmív, ktoré 

na Slovenskom trhu nie sú veľmi rozšírené, čo sa týka konkurencie. 

Medzi hrozby patrí predovšetkým veľká konkurencia na trhu, ktorá má za následok drahé 

inzercie v online sfére a boj o každého zákazníka. Medzi hlavných konkurentov na trhu 

patria zoohit.sk, abc-zoo.sk, petcenter.sk, tapka.sk a mnohé iné. Potenciálnou hrozbou 

je tiež príchod veľkého zahraničného konkurenta, ktorý by bol schopný znížiť ceny 

tak nízko, že by dokázal presvedčiť a prebrať veľkú časť trhu, čím by došlo 

k podstatnému zníženiu tržieb menších spoločností, ako je práve Dogee.sk. Organizácia 

dogee.sk má momentálne veľmi výhodný vzťah s nemenovaným dodávateľom, vďaka 

ktorému môže ponúkať nižšie ceny ako spomínaní konkurenti na trhu. Hrozbou však 

je strata tohto dodávateľa a vysoké náklady spojené so zmenou. Nevylúčiteľnou hrozbou 

je tiež finančná kríza, ktorú by mohla vyvolať pandémia COVID-19. Tá by mohla 

zapríčiniť šetrenie domácností na vymoženostiach, ktoré by v dobe prosperity bežne 

kupovali, ako napríklad BIO krmivá alebo výcvikové pomôcky. 
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4 NÁVRHOVÁ ČASŤ 

V nasledujúcej časti sú spísané jednotlivé návrhy vyplývajúce z teoretickej a analytickej 

časti tejto práce. 

4.1 Komunikačný plán Google Ads 

Vzhľadom na dôležitosť tohoto kanálu pre e-shop dogee.sk vyplývajúcu z predošlých 

analýz tržieb, analýz nákladov a dotazníku, kde takmer 30% respondentov odpovedalo, 

že by pri nákupe krmiva alebo potrieb pre psov využili vyhľadávaciu online platformu 

Google, je nutné vytvoriť štruktúru účtu tak, aby mala pre elektronický obchod čo 

najvyšší konverzný pomer a zároveň, čo najnižší podiel nákladov na obrate. Tento kanál 

je primárnym zdrojom príjmov e-shopu, keďže tvorí až 61% celkového obratu, čo je 

pochopiteľné, keďže návštevníci webu prichádzajúci cez tento kanál sa nachádzajú 

v nákupnej fáze s jasným zámerom nakúpiť určitý druh produktu. 

Na základe analýzy Google Ads v kapitole 3.5.2 je možné navrhnúť nasledovné 

opatrenia, ktoré povedú k zníženiu ceny za preklik jednotlivých reklám, na základe ich 

vyššej relevantnosti pre  platformu Google, ako aj pre užívateľov platformy Google. 

To ďalej povedie k zvýšeniu CTR, počtu návštev a konverznému pomeru. 

 Nastavenie cieľov kampaní na predaj, 

 

Obrázok č. 19: Nastavenie cieľov kampaní 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 43) 

 vytvorenie úzkej štruktúry účtu, kde sú kľúčové slová relevantné jednotlivým 

reklamným skupinám, 

 využívanie 3 nadpisov a 2 popisov, 
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Obrázok č. 20: Využívanie 3 nadpisov a 2 popisov v reklame 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 v nadpisoch využívanie dôležitých aspektov pre potenciálnych zákazníkov (na 

základe grafu č. 13 - doprava zdarma) a výzvy k akcii, 

 

Obrázok č. 21: Využívanie dôležitých aspektov v reklame 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 používanie konkrétnych kľúčových slov v nadpise, popise aj ceste reklamy, 

 

Obrázok č. 22: Používanie kľúčových slov v reklame 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 používanie všetkých kľúčových slov vo frázovej, presnej a voľnej modifikovanej 

zhode s rôznymi cenovými ponukami, 
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Obrázok č. 23: Používanie KW s rôznymi cenovými ponukami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 využívanie rozšírení o odkazy na podstránky, o popisy, o štruktúrované úryvky, 

o cenu a o promo, 

 

Obrázok č. 24: Využívanie rozšírení v reklame 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 zníženie cenovej ponuky v určité hodiny, v ktoré je nízky alebo nulový konverzný 

pomer a naopak jej zvýšenie v hodinách s vysokým konverzným pomerom. 

Konkrétne hodiny sú znázornené v tabuľke č. 10 v kapitole 3.5.1., 

 vylúčenie obecných kľúčových slov, na ktoré je veľká konkurencia 

podľa tabuľky č. 4 v kapitole 3.5.1., 
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Obrázok č. 25: Vylúčenie obecných kľúčových slov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 zameriavanie sa na kľúčové slová konkrétnych značiek, ako napríklad Bardog 

a Ontario a špecifických výrazov, kedy sa potenciálny zákazník nachádza vo fáze, 

kedy presne vie, čo chce nakúpiť, 

 

Obrázok č. 26: Kľúčové slová konkrétnych značiek 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 vytvorenie dlhého zoznamu negatívnych kľúčových slov, ktoré budú zabraňovať 

zobrazovaniu sa reklám nerelevantným ľudom, 
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Obrázok č. 27: Negatívne kľúčové slová 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 na základe tabuľky č. 6, obrázku č. 5 a obrázku č. 6 v kapitole 3.5.1. vytvoriť 

remarketingovú kampaň v obsahovej sieti, ktorá sa bude zobrazovať 

návštevníkom konkrétnych podstránok webovej stránky dogee.sk s akciou 

na daný produkt, o ktorý bol prejavený záujem (najefektívnejšou formou bude 

použitie xml feedu, ktorý zabezpečí automatizáciu cielenia podľa konkrétne 

navštívených podstránok), 

 

Obrázok č. 28: Remarketingová kampaň v obsahovej sieti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 nastavenie sledovania vyhľadávacích výrazov na webovej stránke v prostredí 

Google Analytics, z dôvodu lepšieho porozumenia zákazníkom a optimalizácie 

kľúčových slov a prostredia webu, 
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 na základe tabuľky č. 8 a tabuľky č.11 v kapitole 3.5.1. je nutné vykonať úpravy 

na webovej stránke, ktoré povedú k efektívnejšej interakcii z mobilných zariadení 

a tabletu a povedú tak k celkovej nižšej miere okamžitých odchodov a vyššiemu 

konverznému pomeru z týchto zariadení. 

4.2 Komunikačný plán Facebook 

Vzhľadom na funkcie, ktoré platforma Facebook ponúka a na popularitu tejto sociálnej 

siete na Slovensku, je pre B2C e-shop nutné vynaložiť množstvo energie a dostatok 

finančných prostriedkov na efektívne fungovanie a komunikáciu s potenciálnymi 

aj súčasnými zákazníkmi. Podľa grafu č. 11: Početnosť hodnôt v stĺpci nákup krmiva 

alebo potrieb pre psov na internete, až 60,2 % respondentov odpovedalo, že v minulosti 

už nakúpili krmivo alebo potreby pre psov cez internet. Prieskum tiež značí, že ostatných 

39,8% respondentov by bolo ochotných na internete nakúpiť jednotlivé produkty znova, 

ak by boli s predošlým nákupom na e-shope spokojní. To značí graf č. 14: Početnosť 

hodnôt v stĺpci lojálnosť zákazníkov, kde až 96,3% opýtaných označilo, 

že by na e-shope nakupovali pravidelne, ak by boli s prvým nákupom spokojní. 

Na základe vyššie spomenutých bodov a hodnôt z grafu č.12: Početnosť hodnôt v stĺpci 

postup pri nákupe krmiva alebo potrieb pre psov na internete, kde bola druhá 

najpočetnejšia odpoveď (36%) znejúca nasledovne: Ak by ma zaujal produkt pomocou 

reklamy na Facebooku, nakúpil/a by som aj týmto spôsobom, môžeme s určitosťou 

prehlásiť dôležitosť tohoto kanálu za vysokú. 

Jednou z najhlavnejších výhod sociálnej siete Facebook, oproti inzercii na platforme 

Google, je možnosť cielenia na rôzne publiká podľa veľmi presných demografických 

a psychografických atribútov. Taktiež je možné cieliť na ľudí podľa ich záujmov a iných 

Facebook stránok, ktoré sledujú. Okrem toho je tiež možné využívať remarketing 

presnejšie, ako na platforme Google, pretože zatiaľ čo Google využíva takzvané cookies, 

ktoré je možné kedykoľvek premazať, Facebook umožňuje cielenie na konkrétne osoby. 

4.2.1 Rozširovanie publika 

Neustále získavanie nových fanúšikov pomocou inzerovaných príspevkov týkajúcich 

sa akcie “páči sa mi to“ na stránku Dogee.sk a vytváranie súťaží, ktoré budú pre publikum 

zaujímavé a ktoré budú zdieľať medzi svojich známych. Dané inzerované reklamy budú 
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prebiehať neustále s rozpočtom 60 € na mesiac, zatiaľ čo súťaže o výhru rôznych 

produktov budú prebiehať na týždennej báze. 

4.2.1.1 Cielenie na publikum – budovanie povedomia 

Čo sa týka cielenia na užívateľov sociálnej siete, ktorí v danom momente nie sú fanúšikmi 

stránky Dogee.sk, tam bude cielenie nasledovné: 

Vzhľadom na fakt, že e-shop Dogee.sk neexportuje tovar do zahraničia, lokalizácia bude 

nastavená na Slovenskú republiku. Na základe grafu č. 7: Početnosť hodnôt v stĺpci vek, 

v ktorom môžeme vidieť široké zastúpenie každej vekovej kategórie, nebudeme cielenie 

obmedzovať vekom, s výnimkou pravidla vylúčenia užívateľov vo veku  0 – 18 rokov. 

Táto skupina užívateľov z ekonomického hľadiska nevyhovuje potrebám spoločnosti. 

Vzhľadom na predávané produkty nemá zmysel sa pri cielení zaoberať pohlavím. 

Je však možné vytvárať konkrétne reklamy pre jednotlivé pohlavia kvôli vyššej relevancii 

a osobitosti. 

 

Obrázok č. 29: Cielenie na publikum podľa lokalizácie a demografických aspektov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dôležité je správne nastavenie záujmov daného publika. V záujme Dogee.sk je cieliť 

na ľudí, ktorí majú psy. To sa dá dosiahnuť funkciou detailnejšie cielenie, kde je vhodné 

zvoliť dodatočné záujmy – koníčky a aktivity - psy. Následne je potrebné zúžiť toto 

publikum na ľudí, ktorí taktiež vyhľadávajú krmivá pre zvieratá a aktívne nakupujú 

online. To by malo zaručiť úzke zacielenie na relevantnú skupinu ľudí, ktorí majú 
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v domácnosti psa a zároveň sú otvorení nakupovaniu krmív a pomôcok pre psov 

na internete. 

 

Obrázok č. 30: Cielenie na publikum podľa psychografických atribútov a záujmov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

4.2.2 Starostlivosť o publikum 

Na základe teoretických poznatkov vychádzajúcich z kapitoly 3.2.1. je po vybudovaní 

povedomia o značke nutné prejsť na druhý krok v procese budovania značky na internete, 

a to znalosť značky. Znalosť značky je možné na sociálnej sieti Facebook docieliť 

prinášaním vhodného obsahu, ktorý rezonuje s publikom. Tento obsah bol skúmaný 

pomocou marketingového prieskumu, konkrétne otázkou č. 3, ktorá zisťovala žiadaný 

obsah na tejto sieti. V grafe č. 8: Početnosť hodnôt v stĺpci žiadaný obsah na sociálnej 

sieti Facebook, je možné vidieť, že respondenti mali záujem o vzdelávacie príspevky, 

novinky zo sveta psov, vtipný obsah týkajúci sa psov a promo akcie na produkty. 

Relevantný obsah u fanúšikov tiež buduje pozitívny imidž, čo je tretia etapa v procese 

budovania značky na internete. Tento typ príspevkov bude publikovaný 1-3 krát denne 

s nulovými finančnými nákladmi. Inšpiráciu pre obsah a rôzne typy spoluprác je možné 

tvoriť na základe nástroju zobrazeného v obrázku č. 17 v kapitole 3.7.1.. 
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4.2.3 Inzercia reklám na platforme Facebook 

Ďalším krokom v procese je presmerovanie fanúšikov do e-shopu, kde si v jednotlivých 

podstránkach môžu prezerať jednotlivé produkty, o ktoré majú záujem. 

Tento akt je docielený inzerciou reklám zacielených na publikum, ktoré sa nachádza 

v tretej fáze nákupného procesu. 

4.2.3.1 Marketingové aktivity vynaložené na fanúšikov stránky 

Ide sa o fanúšikov, ktorí sú dobre oboznámení so značkou a jej produktami, je 

tu vybudovaná dôvera na základe každodenného doručovania obsahu s pridanou 

hodnotou. Cieli sa konkrétne na publikum, ktoré tento obsah ocenilo merateľnou akciou, 

teda akciou páči sa mi to, akciou komentár alebo akciou zdieľanie. Určitá časť tohoto 

publika na základe reklamy produkty nakúpi, tu je možné pomocou remarketingu 

ponúkať dodatočné produkty formou upsellingu. Tá časť publika, ktorá produkty 

nenakúpi, avšak klikne na odkaz danej reklamy, bude ďalej zasiahnutá remarketingovými 

reklamami ponúkajúcimi konkrétne produkty, ktoré si dané publikum prezeralo 

na jednotlivých podstránkach elektronického obchodu. 

Tým je dosiahnutá posledná štvrtá fáza tradičného nákupného procesu – transakcia. 

Vzťah je však ďalej budovaný prinášaním obsahu na sociálnej sieti Facebook 

a komunikáciou pomocou emailov, vzhľadom na to, že po nákupe nového zákazníka 

je v databáze emailov nový email, s ktorým je možné nadviazať dlhodobú konverzáciu. 

4.2.3.2 Remarketing na platforme Facebook 

Ďalším druhom inzercie na Facebooku je remarketing. Pomocou remarketingového 

pixelu, ktorý je umiestnený na webovej stránke dogee.sk, je možné cieliť na návštevníkov 

konkrétnych kategórií produktov alebo konkrétnych produktov. 

Vzhľadom na to, že má spoločnosť dogee.sk už naprogramovaný xml feed, ktorý používa 

v rámci portálu Heureka Shopping, je možné ho použiť aj v rámci Facebooku 

na automatické produktové cielenie v rámci remarketingu. 

Remarketing je spravidla najefektívnejšou formou inzercie z dôvodu oslovovania 

návštevníkov webu, ktorí prejavili jasný záujem o kúpu určitého produktu. 
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4.3 Komunikačný plán email marketingu 

Na základe grafu č. 10 v kapitole 3.4,3., ktorý vychádza z dát obsiahnutých v dotazníku, 

sa až 60% respondentov vyjadrilo pozitívne ohľadom dlhodobej komunikácie 

so spoločnosťou dogee.sk vo forme emailov. Využívanie email marketingovej stratégie 

podporujú tiež dáta z tabuľky č. 9, z ktorej možno vyčítať, že konkurenčné spoločnosti 

touto formou so zákazníkmi bežne komunikujú. Prostredníctvom poskytovateľa 

emailových služieb spomenutého v kapitole 3. 8. 1. 1., je možné bez pomoci 

programovania navrhovať rôzne typy šablón a automaticky ich rozposielať 

segmentovaným publikám. 

Odoberateľmi emailov sa bude možné stať dvomi možnosťami. Po nákupe príde 

zákazníkovi automatizovaný email, ktorý sa ho opýta, či si želá odoberať novinky, a ak 

áno, tak v akej frekvencii, a o aký obsah by mal záujem. Druhou možnosťou 

je prihlásenie sa k odberu noviniek na podstránke webu dogee.sk, ktorej podoba 

je zobrazená na obrázku č. 17 v kapitole 3. 8. 1. 1., avšak túto podobu bude potrebné 

dizajnovo a obsahovo upraviť tak, aby sa na stránke nachádzali benefity 

pre potenciálnych odoberateľov a jasná výzva k akcii. 

Následne bude možné s publikom dlhodobo komunikovať a vytvárať si tak lojálnu 

základňu nie len odoberateľov, ale aj zákazníkov. 

Typy emailov, ktoré sa budú zasielané odoberateľom: 

 Sezónne emaily – jedná sa o emaily, ktoré budú odosielané všetkým zákazníkom 

počas sviatkov ako Vianoce, Veľká Noc a podobne. Ich účelom je sa pripomenúť 

poprianím veselých sviatkov a zároveň ponúknuť akciu na jednotlivé produkty. 

 Vzdelávacie emaily – jedná sa o emaily, ktoré budú zasielané iba odoberateľom, 

ktorí sa v možnostiach odoberania noviniek vyjadrili kladne k dostávaniu tohto 

typu emailu. Budú to informácie, ktoré budú na týždennej báze spisované 

do blogu na webovej stránke dogee.sk. 

 Segmentované emaily – jedná sa o emaily, ktoré budú dostávať zákazníci určitých 

typov produktov ktoré v minulosti na e-shope nakúpili. Konkrétne to budú akcie 

na dané produkty alebo možnosť dopravy zadarmo. 

 Zábavné emaily – jedná s o emaily, ktoré budú rozosielané iba odoberateľom 

ktorí sa v možnostiach odoberania noviniek vyjadrili kladne k dostávaniu tohoto 
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typu emailu. V emailoch bude najvtipnejší príspevok publikovaný  na sociálnej 

sieti Facebook za daný týždeň alebo mesiac (záleží na frekvencii, ktorú 

si odoberateľ zvolí). 

 Upselling/ crosseling emaily - jedná s o emaily, ktoré budú rozosielané 

iba zákazníkom segmentovaným podľa produktov, ktoré na e-shope nakúpili. 

4.4 Komunikačný plán cenových porovnávačov 

Na základe analýz z kapitoly 3.6. a analýz tržieb a nákladov je možné vidieť, že tento 

kanál má pre elektronický obchod dogee.sk najvyšší konverzný pomer (7,66%), nakoľko 

návštevníci webu sú vysoko relevantní a nachádzajú sa v poslednej nákupnej fáze. 

Podiel nákladov na obrate činí 11,4%, čo je síce takmer rovnako ako priemerný čistý zisk 

predávaných produktov (15%), avšak toto číslo je možné znížiť využívaním funkcie 

Heureka košík, ktorá momentálne využívaná nie je. Do úvahy treba brať tiež celoživotnú 

hodnotu zákazníka, ktorý sa bude na e-shop v budúcnosti vracať v prípade spokojnosti 

a efektívneho využívania email marketingu bližšie popísaného v kapitole 3.3.. 

Preto navrhujem zvýšiť finančné čiastky na tento kanál. 

Na základe zoznamu v kapitole 3.6.2. je pre e-shop dogee.sk vhodné vložiť svoje 

produkty na vypísané cenové porovnávače. Umiestnenie produktov na tieto cenové 

porovnávače je bezplatné. V prípade vyššej návštevnosti z niektorých z kanálov 

navrhujem zvážiť vloženie finančných prostriedkov do daných cenových porovnávačov. 

4.5 Výstupy komunikačného plánu 

Za najdôležitejšie výstupy možno považovať ukazovatele vypísané v tabuľke č. 25: 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti. Jedná sa predovšetkým o počet konverzií, cenu 

za konverziu, priemerné CPC a konverzný pomer. 

Tabuľka č. 25: Kľúčové ukazovatele výkonnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

  

Priemer. CPC Počet konverzií Cena/konverziu Konverzný pomer

KPI – Kľúčové ukazovatele výkonnosti 
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Tieto výstupy je možné kontrolovať u všetkých navrhovaných online kanálov a budú 

kontrolované na pravidelnej báze. Spočiatku bude frekvencia vyššia kvôli potrebným 

úpravám nových kampaní (2-3 x týždenne). Po mesiaci úprav bude možné jednotlivé 

kampane kontrolovať raz týždenne. 

4.6 Finančný rámec 

V nasledujúcej tabuľke č. 26: Náklady na ľudskú prácu sú znázornené náklady spojené 

zo zavedením navrhovaného online komunikačného plánu. Náklad na jednu hodinu 

online marketingového špecialistu činí 8 €. Jedná sa o vyfakturovanú konečnú čiastku 

na základe živnosti. 

Tabuľka č. 26: Náklady na ľudskú prácu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené celkové náklady spojené s navrhovaným 

komunikačným plánom na obdobie  1.7. 2020 – 30.6. 2021. Celkovo ide o sumu 8000 €, 

ktorú vedenie vyčlenilo na dané obdobie. Táto suma bola následne rozdelená 

do jednotlivých kanálov na základe analýz vypracovaných v predošlej kapitole. 

Vzhľadom na mesačný náklad emailového poskytovateľa Mailchimp, ktorý 

pri prekročení 2000 emailových adries činí 8.81 €/ mesiac, sa pri súčasnom množstve 

emailových adries, odhadovaných predajoch a očakávaných odberoch očakáva náklad 

na dané obdobie celkom 44 €. 

Aktivita Čas Náklady

Vytvorenie obsahového plánu príspevkov a reklám na sociálne siete. 4 hod 32 Eur

Vytvorenie relevantného obsahu reklám pre cieľové publikum cez Google Ads. 30 hod 240 Eur

Vytvorenie obsahu pre jednotlivé emaily. 4 hod 40 Eur

Optimalizácia vstupnej stránky na získavanie emailov. 3 hod 24 Eur

Nastavenie automatizácie emailov v danom systéme. 4 hod 32 Eur

Optimalizácia reklám - Heureka Shopping 5 hod 44 Eur

Tvorba a zverejnenie obsahu a reklám na sociálnych sieťach. 71 hod 584 Eur

Kontrola a optimalizácia online kampaní 71 hod 585 Eur

Práca online marketigového špecialistu celkom 182 hod 1456 Eur

Náklady na ľudskú prácu 1.7. 2020 - 30.6. 2021
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Tabuľka č. 27: Náklady na online komunikáciu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.6.1 Pesimistická verzia 

Na základe reálnych KPI z predošlého obdobia bola vytvorená pesimistická verzia 

predpokladaných výsledkov na obdobie 1.7. 2020 – 30.6. 2021. Daná verzia 

nepredpokladá žiadne zlepšenie jednotlivých ukazovateľov výkonnosti, avšak celkové 

tržby sú vyššie z dôvodu zvýšenia nákladov na komunikáciu v celkovej výške 

8000 €. Konverzný pomer, primerané CPC aj cena za konverziu by ostali rovnaké 

aj po aplikovaní všetkých návrhov v komunikačnom pláne. U Google Ads sa konkrétne 

jedná o konverzný pomer 2,47 % s priemernou CPC 0,20 €. Čo sa týka počtu konverzií 

u ostatných komunikačných kanálov (email, organická návštevnosť a priamy vstup 

na webovú stránku), tie boli vypočítané na základe pomeru z predošlého obdobia – 

17,64%. Počet celkových konverzií zo všetkých online kanálov by v tomto prípade činil 

1230, čo pri priemernej objednávke 38,93 €, tvorí tržby v celkovej hodnote 47 806 €. 

Danú verziu teda tiež možno pokladať za situáciu, ku ktorej by došlo v prípade, že nebudú 

aplikované návrhy z komunikačného plánu, o ktorom pojednáva táto diplomová práca. 

  

Náklady

1456 Eur

4000 Eur

1000 Eur

1500 Eur

44 Eur

8000 EurCelkom

Práca online marketingového špecialistu

Druh nákladov

Náklady na online komunikáciu 1.7. 2020 - 30.6. 2021

Google Ads

Facebook

Heureka Shopping

Email marketing (Mailchimp)
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Tabuľka č. 28: Pesimistická verzia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.6.2 Očakávaná verzia 

Na základe vlastných skúseností v danom odbore z minulosti, bola vytvorená očakávaná 

verzia, v ktorej je na základe realizovaných zmien zvýšený konverzný pomer u všetkých 

komunikačných kanálov, znížená priemerná cena za klik, a teda znížená cena 

za konverziu, čo celkovo vedie k vyššiemu počtu konverzií. Online komunikačný kanál 

Google Ads s konverzným pomerom 4% a priemerným CPC 0,16 € má za výsledok 1000 

konverzií, čo je najviac spomedzi všetkých kanálov. Na druhej priečke, čo sa týka počtu 

konverzií, sú v tomto prípade ostatné komunikačné kanály, ktorým sa vďaka email 

marketingu a neustálym staraním sa o publikum na sociálnych sieťach zvýšil pomer 

z 17,64 % na 33 %, čo má za následok 6 018 konverzií. Celkovo sa jedná o 2 450 

konverzií, čo činí tržby v hodnote 95 378,5 €. 

Danú verziu možno považovať za pravdepodobné ekonomické zhodnotenie voči súčasnej 

situácii, ktorú tiež znázorňuje pesimistická verzia. Jedná sa o navýšenie celkových tržieb 

o hodnotu 47 572,5 €, čo pri priemernom zisku z tovaru, ktorý je 15%, činí čistý návrat 

z investície 14 306,8 €. 

2,47%

0,20 €

494

8 €

1%

0,08 €

125

8 €

7,66%

0,27 €

426

3,52 €

0 €

185

0 €

Celkové Tržby

Pesimistická verzia  

Google Ads

konverzný pomer

priemer. CPC

Ostatné komunikačné 

kanály

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

počet konverzií

cena za konverziu

Facebook

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

Heureka Shopping

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

47 806,00 €
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Tabuľka č. 29: Očakávaná verzia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.6.3 Optimistická verzia 

Optimistická verzia kľúčových ukazovateľov komunikačného plánu na obdobie 1.7. 2020 

– 30.6. 2021 vychádza z očakávanej verzie, pričom hodnoty u všetkých online kanálov 

sú o niečo vyššie. Konkrétne, u Google Ads je konverzný pomer 5%, čo má za následok 

1429 konverzií. Reklamy na platforme Facebook s konverzným pomerom 

3 % a priemernou cenou za klik 0,06 € celkovo činia 500 konverzií. Online kanál Heureka 

Shopping s 12% konverzným pomerom tvorí 667 konverzií. S priemernou hodnotou 

objednávky 38,93 € a celkovým počtom 3634 konverzií sú finálne tržby za dané obdobie 

141 471, 62 €. 

4%

0,16 €

1000

4 €

2%

0,07 €

286

3,49 €

10%

0,27 €

556

2,70 €

0 €

608

0 €

Celkové Tržby

Heureka Shopping

Ostatné 

komunikačné kanály

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

Facebook

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

95 378,50 €

Očakávaná verzia  

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií
Google Ads

cena za konverziu
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Tabuľka č. 30: Optimistická verzia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

  

5%

0,14 €

1429

2,79 €

3%

0,06 €

500

2,00 €

12%

0,27 €

667

2,24 €

0 €

1038

0 €

Celkové Tržby

Optimistická verzia  

Google Ads

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

Facebook

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu

Heureka Shopping

konverzný pomer

priemer. CPC

počet konverzií

141 471, 62 €

cena za konverziu

Ostatné komunikačné 

kanály

priemer. CPC

počet konverzií

cena za konverziu
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4.7 Časový harmonogram 

Časový harmonogram popisuje konkrétne činnosti, ktoré boli vypracované v diplomovej 

práci a tie, ktoré bude nutné vykonať v budúcnosti. 

Tabuľka č. 31: Časový harmonogram 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.8 Zodpovedné osoby 

V nasledujúcej tabuľke sú vypísané zodpovedné osoby za jednotlivé činnosti. 

Vzhľadom na veľkosť organizácie a typ aktivít, je takmer za každú aktivitu zodpovedný 

marketingový špecialista. Čo sa týka schvaľovania marketingových cieľov, 

vyhradzovania rozpočtu a podobne, tam sa za zodpovednú osobu považuje vedenie 

spoločnosti. 
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Tabuľka č. 32: Zodpovedné osoby 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Online marketingové kampane budú kontrolované a optimalizované pravidelne 

na týždennej báze  (3 – 4 hodiny týždenne) po dobu 12 mesiacov kvôli maximálnemu 

efektu. Konkrétne budú kontrolované takzvané KPI metriky ako CTR, konverzie, 

konverzný pomer, impresie, počet klikov a ostatné. Zároveň bude neustále prebiehať 

analýza hľadaných výrazov, vďaka ktorej budú pravidelne aktualizované negatívne 

kľúčové slová a pridávané nové relevantné kľúčové slová. Tiež budú kontrolované 

cenové ponuky  jednotlivých reklamných skupín a kľúčových slov v rôznych zhodách. 

4.9 Analýza rizík 

Pre analýzu rizík súvisiacich so zmenou bola použitá skórovacia metóda znižovania 

podnikateľského rizika. Súčasťou metódy je identifikácia rizík, ohodnotenie rizík 

a návrhy na ošetrenie potenciálnych rizík uvedené v nasledovných podkapitolách. 

  

Postupné kroky Zodpovedné osoby

Diskusia návrhu zmeny s vedením spoločnosti. vedenie, marketing. špecialista

Stanovenie marketingových cieľov pre spoločnosť. vedenie, marketing. špecialista

Schválenie cieľov vedením a vyhradenie rozpočtu na najbližších 12 mesiacov. vedenie

Analýza mikro a makro prostredia. marketingový špecialista

Marketingový výskum. marketingový špecialista

Analýza Google Analytics. marketingový špecialista

Analýza kampaní Google Ads. marketingový špecialista

Analýza cenového porovnávača Heureka Shopping. marketingový špecialista

Analýza sociálnych sietí. marketingový špecialista

Analýza email marketingu spoločnosti. marketingový špecialista

Analýza nákladov spojených s komunikáciou. marketingový špecialista

Identifikácia neefektívnych oblastí v jednotlivých komunikačných kanáloch. marketingový špecialista

Vytvorenie online komunikačného plánu. marketingový špecialista

Schválenie komunikačného plánu vedením organizácie. marketingový špecialista

Výber cieľového publika. marketingový špecialista

Segmentácia vybraného cieľového publika. marketingový špecialista

Vytvorenie relevantného obsahu reklám pre cieľové publikum cez Google Ads.marketingový špecialista

Vytvorenie obsahového plánu príspevkov a reklám na sociálne siete. marketingový špecialista

Voľba poskytovateľa emailových služieb a schválenie poskytovateľa vedením. marketingový špecialista

Vytvorenie obsahu pre jednotlivé emaily. marketingový špecialista

Nastavenie automatizácie emailov v danom systéme. marketingový špecialista

Optimalizácia vstupnej stránky na získavanie emailov. marketingový špecialista

Tvorba a zverejnenie obsahu a reklám na sociálnych sieťach. marketingový špecialista

Kontrola a optimalizácia online kampaní marketingový špecialista
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4.9.1 Identifikácia rizík 

1) Nízka interakcia s reklamami v sieti Google. 

2) Nízka interakcia s obsahom a reklamami na sociálnych sieťach. 

3) Neochota cieľového publika odoberať novinky emailom. 

4) Nedodržanie termínov. 

5) Zníženie predajov. 

6) Neochota vedenia spolupracovať na zmenách. 

4.9.2 Ohodnotenie rizík 

Pre možné riziká boli vyhodnotené pravdepodobnosti ich vzniku a dopad, ktorý by mali 

dané riziká na plánovanú zmenu. Súčinom týchto dvoch hodnôt bola získaná celková 

hodnota rizika. Súčasťou nasledovnej tabuľky sú aj návrhy na opatrenie jednotlivých 

problémov. 

Tabuľka č. 33: Ohodnotenie rizík pred ošetrením 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.9.3 Mapa rizík 

Mapa rizík zobrazuje body, ktoré spájajú hodnoty pravdepodobnosti vzniku rizika a jeho 

dopadu. Grafické zobrazenie je prehľadný spôsob identifikácie rizík, ktoré sa nachádzajú 

v kvadrante kritických hodnôt. V našom prípade sú to riziká č. 6 -  neochota vedenia 

spolupracovať na zmenách, č. 5 – zníženie predajov a č. 1 – nízka interakcia s reklamami 

v sieti Google. Na tieto riziká je nevyhnutné sa zamerať a snažiť sa znížiť ich hodnoty. 

  

P.č. Riziko Pravdepodobnosť vzniku rizika (1-10) Dopad rizika (1-10) Hodnota rizika

1 Nízka interakcia s reklamami v sieti Google. 4 9 36

2 Nízka interakcia s obsahom a reklamami na sociálnych sieťach. 4 7 28

3 Neochota cieľového publika odoberať novinky emailom. 5 7 35

4 Nedodržanie termínov. 6 3 18

5 Zníženie predajov. 3 10 30

6 Neochota vedenia spolupracovať na zmenách. 2 10 20
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Graf č. 19: Mapa rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.9.4 Návrhy na opatrenie  

Nasledovná tabuľka popisuje návrhy na ošetrenie možných rizík. 

Tabuľka č. 34: Návrhy na opatrenie rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po uvedených návrhoch na ošetrenie možných rizík sa pravdepodobnosti vzniku rizika, 

jeho dopad a konečná hodnota zmenili nasledovne. 

P.č. Riziko Návrhy na opatrenia

1 Nízka interakcia s reklamami v sieti Google. Priebežná analýza a úprava reklám.

2 Nízka interakcia s obsahom a reklamami na sociálnych sieťach.
Priebežná analýza príspevkov a spätná väzba od 

sledovateľov.

3 Neochota cieľového publika odoberať novinky emailom. Vytvorenie dotazníka pre cieľové publikum.

4 Nedodržanie termínov. Nadčasy.

5 Zníženie predajov.
Podrobná analýza danej skutočnosti a následné opatrenia 

(po prípade návrat k pôvodnej stratégii)

6 Neochota vedenia spolupracovať na zmenách. Presvedčivé vysvetlenie dopadov možnej stratégie.
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Tabuľka č. 35: Ohodnotenie rizík po ošetrení 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.9.5 Pavučinový graf 

Tento graf porovnáva riziká pred a po ošetrení rizík. Hodnota rizík pred zavedením 

nápravných opatrení je v grafe vyznačená modrou farbou. 

Môžeme si všimnúť, že ošetrením rizík sa zmenšila ich hodnota – vyznačené sú v grafe 

oranžovou farbou. 

 

 

Graf č. 20: Pavučinový graf 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  

P.č. Riziko Pravdepodobnosť vzniku rizika (1-10) Dopad rizika (1-10) Hodnota rizika

1 Nízka interakcia s reklamami v sieti Google. 4 6 24

2 Nízka interakcia s obsahom a reklamami na soc. sieťach. 4 6 24

3 Neochota cieľového publika odoberať novinky emailom. 4 5 20

4 Nedodržanie termínov. 5 3 15

5 Zníženie predajov. 2 7 14

6 Neochota vedenia spolupracovať na zmenách. 2 5 10
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ZÁVER 

Cieľom práce bola analýza marketingovej komunikácie elektronického obchodu dogee.sk 

a následné navrhnutie potrebných opatrení k zvýšeniu návratov z investícií vložených 

do online marketingu. Analýza bola primárne zameraná na online kanál Google, cez ktorý 

má organizácia najvyššiu návštevnosť a príjmy. Hlavným cieľom diplomovej práce bol 

konkrétny návrh potrebných opatrení k efektívnejšiemu využívaniu platenej reklamy 

v komunikačnom kanáli Google, na základe dôkladnej analýzy dát a z programov Google 

Ads a Google Analytics. Medzi vedľajšie ciele patrí návrh online komunikačných 

kanálov na základe spracovaných analýz a tvorba komunikačného plánu pre tieto kanály. 

Práca bola rozdelená na tri časti: teoretickú, analytickú a návrhovú. Teoretická časť bola 

zameraná primárne na marketing, konkrétne na marketingový mix, marketingovú 

komunikáciu a online marketing. Analytická časť sa venovala popisu firmy, analýze 

vnútorného a vonkajšieho prostredia. Boli použité tieto metódy: PESTLE, SWOT 

a Porterova analýza 5 konkurenčných síl. Tiež  boli analyzované online programy Google 

Ads a Google Analytics, ktoré spolu s vypracovaným dotazníkom poskytli dáta potrebné 

na vyhodnotenie vhodných komunikačných kanálov a komunikačného plánu. Tento plán 

sa primárne zameriava na platformu Google, sociálnu sieť Facebook, cenový porovnávač 

Heureka Shopping a emailovú komunikáciu s potenciálnymi a súčasnými zákazníkmi. 

Návrhy sú spracované z personálneho, finančného a časového hľadiska. 

Prínosom navrhovaného komunikačného plánu je podľa očakávanej varianty navýšenie 

tržieb o hodnotu 47 572,5 € oproti stavu, ktorý by nastal za súčasnej situácii s rovnakými 

nákladmi na online marketing za dané obdobie. Vzhľadom na retenčný typ tovaru, ktorý 

organizácia dogee.sk predáva, je tiež prínosom lojalita zákazníkov, ktorí budú 

v elektronickom obchode nakupovať aj ďalšie roky bez vynaloženia dodatočných 

nákladov na akvizíciu. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

CTR – miera prekliku (click through rate) 

PPC – platba za preklik (pay per click) 

CPC – cena za preklik (cost per click) 

Xml feed – dátový súbor slúžiaci k exportu tovaru do cenových porovnávačov alebo 

platforiem, ktoré umožňujú inzerciu 

IMC – integrovaná marketingová komunikácia 

SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače (search engine optimization) 

SEM - Marketing vo vyhľadávacej sieti (search engine marketing) 

QS – skóre kvality (quality score) 

KW – kľúčové slovo (keyword) 

SERP – stránka výsledkov vyhľadávaní (search engine result page) 

B2B – obchodné vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami (business to business) 

B2C – obchodné vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a koncovým zákazníkom 

(business to customer) 

KPI – Kľúčové ukazovatele výkonnosti (key performance indicators) 

  



125 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok č. 1: Hierarchia vývoja značky ......................................................................... 21 

Obrázok č. 2: Štruktúra účtu Google Ads ....................................................................... 25 

Obrázok č. 3: Vyhľadávanie na stránke .......................................................................... 67 

Obrázok č. 4: Produkty generujúce najvyššie tržby ....................................................... 67 

Obrázok č. 5: Asistované konverzie ............................................................................... 68 

Obrázok č. 6: Cesta asistovaných konverzií ................................................................... 69 

Obrázok č. 7: Analýza sociálnych sietí využívaných e-shopom .................................... 70 

Obrázok č. 8: Cieľ kampaní ............................................................................................ 72 

Obrázok č. 9: Obojky ...................................................................................................... 73 

Obrázok č. 10: Nerelevantné kľúčové slová v reklamných skupinách ........................... 75 

Obrázok č. 11: PPC režim na platforme Heureka Shopping .......................................... 77 

Obrázok č. 12: Free režim na platforme Heureka Shopping .......................................... 78 

Obrázok č. 13: Free režim na platforme Heureka Shopping - ďalšie ponuky obchodov.

 ........................................................................................................................................ 79 

Obrázok č. 14: Demografické údaje fanúšikov Dogee.sk na platforme Facebook ......... 83 

Obrázok č. 15: Angažovanosti fanúšikov na platforme Facebook podľa dní a hodín .... 83 

Obrázok č. 16: Využívanie jednotlivých zariadení pri interakcii s Facebook stránkou 

Dogee.sk ......................................................................................................................... 84 

Obrázok č. 17: Analýza fanúšikov – podobné relevantné stránky na Facebooku .......... 85 

Obrázok č. 18: Registračná podstránka na doméne dogee.sk ......................................... 86 

Obrázok č. 19: Nastavenie cieľov kampaní .................................................................... 95 

Obrázok č. 20: Využívanie 3 nadpisov a 2 popisov v reklame ....................................... 96 

Obrázok č. 21: Využívanie dôležitých aspektov v reklame ............................................ 96 

Obrázok č. 22: Používanie kľúčových slov v reklame ................................................... 96 

Obrázok č. 23: Používanie KW s rôznymi cenovými ponukami .................................... 97 

Obrázok č. 24: Využívanie rozšírení v reklame ............................................................. 97 

Obrázok č. 25: Vylúčenie obecných kľúčových slov ..................................................... 98 



126 

 

Obrázok č. 26: Kľúčové slová konkrétnych značiek ...................................................... 98 

Obrázok č. 27: Negatívne kľúčové slová ........................................................................ 99 

Obrázok č. 28: Remarketingová kampaň v obsahovej sieti ............................................ 99 

Obrázok č. 29: Cielenie na publikum podľa lokalizácie a demografických aspektov .. 101 

Obrázok č. 30: Cielenie na publikum podľa psychografických atribútov a záujmov... 102 

 

  



127 

 

ZOZNAM GRAFOV 

Graf č. 1: Vývoj priemernej mesačnej mzdy na Slovensku v rokoch 2011 až 2018 ...... 48 

Graf č. 2: Miera nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 2019 – 2020 ......................... 49 

Graf č. 3: Štatistika o vlastnení minimálne jedného psa na domácnosť v štátoch EU - 2019 

 ........................................................................................................................................ 50 

Graf č. 4: Priemerný čas strávený na sociálnych sieťach v minútach za deň – vývoj .... 51 

Graf č. 5: Trendy v kategórií zvieracej stravy v rokoch 2015 – 2019 ............................ 52 

Graf č. 6: Početnosť hodnôt v stĺpci pohlavie................................................................. 58 

Graf č. 7: Početnosť hodnôt v stĺpci vek......................................................................... 59 

Graf č. 8: Početnosť hodnôt v stĺpci žiadaný obsah na sociálnej sieti Facebook ........... 59 

Graf č. 9: Početnosť hodnôt v stĺpci možnosť komunikácie prostredníctvom iných 

sociálnych sietí ................................................................................................................ 60 

Graf č. 10: Početnosť hodnôt v stĺpci možnosť komunikácie prostredníctvom email 

marketingu ...................................................................................................................... 61 

Graf č. 11: Početnosť hodnôt v stĺpci nákup krmiva alebo potrieb pre psov na internete

 ........................................................................................................................................ 61 

Graf č. 12: Početnosť hodnôt v stĺpci postup pri nákupe krmiva alebo potrieb pre psov na 

internete .......................................................................................................................... 62 

Graf č. 13: Početnosť hodnôt v stĺpci dôležitosť faktoru doprava zdarma ..................... 62 

Graf č. 14: Početnosť hodnôt v stĺpci lojálnosť zákazníkov ........................................... 63 

Graf č. 15: Analýza konverzií – Google Ads .................................................................. 76 

Graf č. 16: Medziročný nárast globálneho používania sociálnych médií pre rok 2019 . 80 

Graf č. 17: Globálne  najpopulárnejšie sociálne siete – október 2019 ........................... 81 

Graf č. 18: Predpoveď užívateľov sociálnych médií na Slovensku ................................ 82 

Graf č. 19: Mapa rizík ................................................................................................... 114 

Graf č. 20: Pavučinový graf .......................................................................................... 115 

 

  



128 

 

ZOZNAM ZABULIEK 

Tabuľka č. 1: Tržby z predaja konkurenčných spoločností v roku 2018 ........................ 55 

Tabuľka č. 2: Fázy dotazníkového šetrenia .................................................................... 57 

Tabuľka č. 3: Neefektívne vyhľadávacie výrazy ............................................................ 64 

Tabuľka č. 4: Neefektívne kľúčové slová ....................................................................... 65 

Tabuľka č. 5: Neefektívne kampane ............................................................................... 65 

Tabuľka č. 6: Noví vs. vracajúci sa návštevníci ............................................................. 66 

Tabuľka č. 7: Akvizičné kanály ...................................................................................... 66 

Tabuľka č. 8: Kategória zariadení................................................................................... 69 

Tabuľka č. 9: Porovnanie online kanálov s konkurenciou v obore ................................ 70 

Tabuľka č. 10: Čas nákupu ............................................................................................. 71 

Tabuľka č. 11: Rýchlosť načítavania sa vstupných stránok ........................................... 71 

Tabuľka č. 12: Reklamné skupiny .................................................................................. 73 

Tabuľka č. 13: Analýza konkrétnych reklám vo vyhľadávacej sieti Google ................. 74 

Tabuľka č. 14: Reklamné rozšírenia konkrétnych reklám .............................................. 75 

Tabuľka č. 15: Náklady na reklamu– Google ................................................................. 87 

Tabuľka č. 16: Náklady na reklamu – Facebook ............................................................ 88 

Tabuľka č. 17: Náklady na reklamu – Heureka .............................................................. 89 

Tabuľka č. 18: Celkové náklady na online marketing .................................................... 89 

Tabuľka č. 19: Tržby z komunikačného kanálu  Google ................................................ 90 

Tabuľka č. 20: Tržby z komunikačného kanálu  Facebook ............................................ 90 

Tabuľka č. 21: Tržby z komunikačného kanálu  Heureka Shopping ............................. 91 

Tabuľka č. 22: Tržby z ostatných komunikačných kanálov ........................................... 91 

Tabuľka č. 23: Celkové tržby ......................................................................................... 92 

Tabuľka č. 24: SWOT analýza Dogee.sk ....................................................................... 92 

Tabuľka č. 25: Kľúčové ukazovatele výkonnosti ......................................................... 105 

Tabuľka č. 26: Náklady na ľudskú prácu ...................................................................... 106 

Tabuľka č. 27: Náklady na online komunikáciu ........................................................... 107 



129 

 

Tabuľka č. 28: Pesimistická verzia ............................................................................... 108 

Tabuľka č. 29: Očakávaná verzia ................................................................................. 109 

Tabuľka č. 30: Optimistická verzia .............................................................................. 110 

Tabuľka č. 31: Časový harmonogram .......................................................................... 111 

Tabuľka č. 32: Zodpovedné osoby ............................................................................... 112 

Tabuľka č. 33: Ohodnotenie rizík pred ošetrením ........................................................ 113 

Tabuľka č. 34: Návrhy na opatrenie rizík ..................................................................... 114 

Tabuľka č. 35: Ohodnotenie rizík po ošetrení .............................................................. 115 

 

  



130 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha 1: Dotazník  

 



 

 I 

Príloha 1: Dotazník (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Dotazník 

1) Aké je Vaše pohlavie? 

A) Muž 

B) Žena 

 

2) Aký je Váš vek? 

A) Menej ako 18 

B) 18-22 

C) 23-27 

D) 28-32 

E) 33-37 

F) 38-42 

G) 43-47 

H) 48-52 

I) 53-57 

J) 58-62 

K) 63 a viac 

 

3) Aký obsah chcete, aby sme Vám s Dogee.sk na Facebooku prinášali? 

A) Vtipné obrázky a videá o psoch 

B) Novinky zo sveta psov 

C) Vzdelávacie príspevky (strava, výcvik, zdravie...) psov 

D) Promo akcie na produkty z e-shopu Dogee.sk 

E) Iné 

 

4) Chceli by ste mať možnosť komunikácie s Dogee.sk aj prostredníctvom iných 

sociálnych sietí, ak áno, označte ktorých? 

A) Nie, stačí mi komunikácia cez Facebook 

B) Instagram 

C) Pinterest 

D) Twitter 



 

 II 

E) Viber 

F) LinkedIn 

G) Snapchat 

H) Whatsapp 

I) Iné 

 

5) Mali by ste záujem o dostávanie emailov (akcie na produkty, vzdelávacie blogy...)  

od dogee.sk, ak áno, ako často? 

A) Raz týždenne 

B) Raz za 2 týždne 

C) Raz mesačne 

D) Nemal/a by som záujem dostávať emaily 

E) Iné 

 

6) Nakúpili ste už niekedy krmivo alebo potreby (obojky, hračky, vodítka....) pre 

psov online? 

A) Áno 

B) Nie 

 

7) Akým spôsobom by ste postupovali pri kúpe krmiva alebo potrieb pre psov na 

internete? 

A) Napísal/a by som to, čo hľadám do vyhľadávača Google.sk 

B) Išiel/a by som priamo na konkrétny e-shop, v ktorom nakupujem vždy 

C) Využil/a by som cenové porovnávače (Heureka.sk....) 

D) Ak by ma zaujal produkt pomocou reklamy na Facebooku, nakúpil/a by som 

aj týmto spôsobom 

E) Nikdy by som nenakupoval/a krmivo a potreby pre psov cez internet 

F) Iné 

 

8) Je pre vás dôležitá doprava zdarma? 

A) Áno 

B) Nie 



 

 III 

C) Iné 

 

9) Ak by ste nakúpili krmivo pre psov na internete a boli by ste spokojný/á s daným 

e-shopom, nakupovali by ste tam pravidelne? 

A) Áno 

B) Nie 

C) Iné 

 

Pekne Ďakujeme za Vašu odpoveď :)  Keďže si Váš názor veľmi vážime, môžete si 

vybrať akýkoľvek produkt na našom e-shope dogee.sk a dostanete naň 10% Zľavu. Stačí 

nám potom do správy napísať, o aký produkt sa jedná a my Vám vygenerujeme vlastný 

Zľavový kód. Prajeme krásny deň.  Dogee Vás Ľúbi. 


