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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje návrhu změn stávajícího věrnostního programu vybrané 

společnosti. Předmětem diplomové práce je značka Intimissimi se zaměřením na český a 

slovenský trh. Na základě analýzy současného stavu jsou představeny návrhy změn, 

jejichž dílčím cílem je zefektivnění stávajícího věrnostního programu a zvýšení 

spokojenosti zákaznic značky Intimissimi. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the proposal of changes to the loyalty program of a selected 

company. The subject of the diploma thesis is the Intimissimi brand focused on the Czech 

and Slovak market. Proposals of changes are based on the analysis of the current state of 

company. The partial goal is to streamline the existing loyalty program and increase 

customer satisfaction of the Intimissimi brand. 
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ÚVOD 

Pro zpracování diplomové práce jsem zvolila značku Intimissimi a uplatňování 

věrnostního programu ve strategii této společnosti. Značka Intimissimi je jedna 

z nejúspěšnějších značek vyrábějících a distribuujících spodní prádlo v Evropě, přičemž 

v posledních letech své působení rozšířila i na další kontinenty. Navzdory tomu, že se 

prodejny značky Intimissimi nyní nachází po celém světě, je diplomová práce soustředěna 

na území České a Slovenské republiky. Právě zde byl věrnostní program značky 

Intimissimi zaveden teprve nedávno, a to v létě roku 2019. 

Diplomová práce je rozdělena na tři části. První je věnována teoretickým 

východiskům, jež jsou nezbytná pro ukotvení následující analýzy i vlastních návrhů na 

zlepšení. Na teoretické podklady navazuje kapitola pojednávající analýzy současného 

stavu. V této kapitole je představena značka Intimissimi a její působení na českém a 

slovenském trhu. Důležitou složkou analýzy současného stavu je věrnostní program 

značky Intimissimi. Zde jsou popsány jeho cíle, dílčí aktivity vedoucí k jejich naplnění a 

jednotlivé komponenty tvořící samotný věrnostní program. Tato kapitola je doplněna o 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, stejně tak jako o analýzu konkurenčních 

věrnostních programů. 

Poslední částí této diplomové práce poté tvoří vlastní návrhy na zlepšení 

stávajícího věrnostního programu. Návrhy jsou představeny na základě analýzy 

současného stavu tak, aby díky jejich zavedením došlo ke splnění hlavních i vedlejších 

cílů této diplomové práce.  
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je na základě analýzy současného stavu navrhnout změny 

věrnostního programu vybrané společnosti na území České republiky a Slovenska. 

Jako dílčí cíle diplomové práce lze uvést zefektivnění stávajícího věrnostního 

systému na území České republiky a Slovenska při budování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky. Dalším dílčím cílem je zvýšení spokojenosti zákaznic s vybranou společností 

na základě návrhů na změnu stávajícího věrnostního programu. Analyzovanou firmou 

v případě této diplomové práce je Intimissimi, která se zabývá prodejem spodního prádla. 

Realizací návrhů by mělo dojít k naplnění cílů této diplomové práce. 

Práce je rozdělena na teoretická východiska, analýzu současného stavu a vlastní 

návrhy na zlepšení. Teoretická východiska jsou získána z literárních zdrojů souvisejících 

s obsahem diplomové práce. Zvolená literatura se zaměřuje na kroky, které jsou nezbytné 

při zpracování části analytické. Teoretická část se skládá z kapitol o marketingu, 

strategickém marketingu a jednotlivých pojetí marketingového a komunikačního mixu. 

Teorie je dále doplněna o informace zabývající se o věrnostní programy a chování 

zákazníků. 

Analýza současného stavu zahrnuje popis značky Intimissimi a způsoby 

komunikace značky se zákazníky. Kapitola je dále věnována věrnostnímu programu, jeho 

popisu, aktuálních datech a porovnání s konkurencí. Analytická část obsahuje analýzy 

vnitřního a vnějšího prostředí, jako je SLEPT analýza, analýza „7S“ a SWOT. Metodikou 

pro zhotovení podkladů této diplomové práce bylo především kombinace využití dat 

získaných od vedení managementu firmy a dále vlastní sledování analyzovaných objektů, 

a to jak značky Intimissimi a věrnostního programu, tak konkurence. 

Poslední, návrhová část předkládá vlastní návrhy na zlepšení stávajícího 

věrnostního programu značky Intimissimi. Návrhy byly vytvořeny za účelem reálného 

využití s doplněním o předběžné náklady a přínosy při zavedení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první části diplomové práce jsou předložena teoretická východiska. Tyto 

poznatky z teorie jsou podkladem pro zpracování následujících kapitol. 

1.1 Co je to marketing 

Marketing je často označován jako „uspokojování potřeb zákazníka“. V minulosti 

se nabízela definice „přesvědčit a prodat“, ovšem postupem času je možno říct, že je to 

označení nepřesné. V současné době se marketing označuje jako taktika podnikání, 

kterou vytváří několik funkcí. (Halada, 2015). 

Přikrylová ve své publikaci uvádí, že marketing obecně vychází z potřeb a přání 

lidí. Právě tyto potřeby a přání mají vyvolat u lidí pocit, že jsou nespokojeni a následně 

se snaží tento pocit nespokojenosti vyřešit. Současný trh funguje na principu směny. Lidé 

nabízejí své výrobky a služby s cílem, aby získali to, co sami chtějí. Těmito směnami 

vznikají transakce a obchodní vztahy. Marketing pak představuje veškeré aktivity 

pracující s trhem, aby bylo možné tyto transakce realizovat. (Přikrylová, 2019) 

Obecných definicí marketingu je nespočet. Smith představil světu definici v 

podobě, že marketing firmy startuje dávno předtím, než společnost vůbec nabídne jejich 

produkty na prodej. Marketing začíná ve chvíli, kdy se začne zkoumat trh a potřeby nejen 

trhu, ale i budoucích zákazníků. Marketéři potom na základě výzkumu vyhodnocují, jestli 

nesou zjištěné poznatky tu správnou příležitost zisku. Marketing následně prostupuje 

dobou životností výrobku. Jeho úkolem jsou dvě zásadní činnosti. Přilákání nových 

zákazníků, přičemž tím jejich práce nekončí. Druhou zásadní činností je totiž umění si 

zákazníky udržet a získat si jejich věrnost. Nástrojem k udržení svých zákazníků je 

potřeba neustále zlepšovat vzhled a výkon výrobků. Zkoumá tak na základě minulého 

prodeje a snaží se správnými kroky zopakovat úspěch prodejů předešlých. (Smith, 2000) 
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1.2 Strategie a strategický marketing 

Pojem strategie vysvětluje Horáková překladem původního významu z řečtiny, a 

to konkrétně jako „umění vést boj“. Dále popisuje, že mezi obchodníky má význam 

pojmu strategie zase podstatu umění se rozhodovat na základě profesionality a znalostí. 

Strategie v marketingu se soustředí na dosahování stanovených cílů. Strategie udává 

směr, kterým se firma bude ubírat v rámci vymezeného časového úseku při optimální 

využití zdrojů na cestě ke splnění nastavených cílů. (Horáková, 2014) 

Názorů, jak specifikovat strategický marketing je možno najít několik. Dle 

„Ekonomického slovníku“, jehož autory jsou Hindls, Holman a Hronová nabývá pojem 

strategický marketing významu takového, že se jedná o fázi marketingu, jenž se zabývá 

vývojem. Marketing se stává strategickým, pokud plánu budoucnost podnikových 

činností s ohledem na vymezování potenciálních spotřebitelů a specifikování jejich přání 

a potřeb. Učí manažery reagovat na změny a soustředit se na vyhledávání příležitostí a 

rizik, na které budou reagovat dříve než jejich konkurenti. 

Jiná definice přichází ze strany Kotlera a Armstronga, kteří strategický marketing 

popisují jako proces, při kterém se sladí silné stránky firmy se skupinou zákazníků, o 

které se firma může „starat“ do budoucna. Obecně je strategický marketing popisován 

jako celkové nasměrování kroků k budoucnosti společnosti. Nezbytnou součástí 

strategického marketingu je znalost a analýza trhů, na kterých působí a znalost jak 

vnějšího, tak vnitřního prostředí. Strategický marketing je možno spojovat s vrcholovým 

managementem společnosti neboli TOP managementem, který rozhoduje o strategických 

cílech, změnách a záměrech firmy. (Jakubíková, 2013) 

Ke strategickému marketingu patří i pojem strategické plánování, označováno 

často také jako strategické marketingové plánování. Rámec tohoto plánování musí 

nezbytně obsahovat několik kroků. 
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Společnost pracuje s předpovídáním budoucího rozvoje prostředí, na jehož 

základě sestavuje marketingové cíle. Pouze správná formulace marketingové strategie 

vede k dosažení vytyčených cílů. Následně se sestaví marketingový program a rozpočty. 

Na základě výsledků předpovědí budoucího vývoje trhů se plány a cíle přehodnocují a 

upravují tak, aby byly bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Marketingové plánování je 

stěžejním v celé činnosti marketingu a zároveň jedním z nejsložitějších úkolů. 

Jak už bylo zmíněno výše, strategický marketing se váže na úroveň top 

managementu, tudíž jsou vrcholoví manažeři a vedení firem zodpovědní za jeho 

rozhodování. Za objekt rozhodování v oblasti strategického marketingového povolání se 

považují jednotlivé obory, kterými se společnost zabývá. 
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1.3 Marketingový mix a jeho pojetí „4P“ 

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k 

tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ (Kotler, 

2013) 

Zmiňuje-li se pojem marketingový mix, jedná se o jeden z klíčových termínů 

v marketingu. V první řadě byl hodně využíván v prostředí výrobním, dál se ale posunul 

i do oborů nevýrobních. Marketingový mix pomáhá firmám stanovit produktovou 

strategii. Dle Kotlera marketingový mix zahrnuje všechno, co je schopna společnost 

udělat, aby jejich výrobek působil na poptávku. Způsoby, jak ovlivnit poptávku se dělí na 

čtyři skupiny. Je možné je znát jako 4P. (Kotler, 2012) Pod označením „4P“ se skrývá 

produkt, cena, komunikace a distribuce. 

1.3.1 Produkt (product) 

Produktem (z anglického „product“) se označuje nabízení sortiment a zároveň 

jeho kvalita, vlastnosti produktu, vzhled, značka, obalový materiál, doprovodné služby a 

záruky. Produkt představuje základní složku marketingového mixu. Pod tímto pojmem je 

možné představit si vše, co je možno nabí“dnout na trh. Z pojetí marketingu lze za 

produkt označit vše, co bylo stvořeno lidským konáním za účelem směny. (Kotler, 2012) 

1.3.2 Cena (price) 

Pod politiku cen (z anglického „price“) lze zahrnout kromě ceníků slevy, úvěry, 

lhůty na platbu a náhrady. Cena pro zákazníka představuje sumu, v tomto případě finanční 

částku, kterou je povinen zaplatit za produkt. Cenu však může reprezentovat i její podstata 

nefinančního charakteru (například směnu za výhodu produkt vlastnit a využívat). Určení 

cen je významné. Pro porovnávání cen existuje pojem „referenční cena“. Dle referenčních 

cen je možno se orientovat v konkrétních kategoriích produktů. (Karlíček, 2013) 
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1.3.3 Podpora/komunikace (promotion) 

Pod anglický název „promotion“ lze zařadit reklamu, publicitu nebo podporu 

prodeje a prodej osobní. Tyto formy komunikace mají za úkol sdělovat zákazníkům, jaké 

má produkt hodnoty a vlastnosti a snaží se tak přemluvit zákazníka k nakupování. 

(Karlíček, 2013) 

1.3.4 Distribuce/místo (place) 

Distribucí (z anglického „place“) jsou myšleny distribuční kanály, dostupnost 

produktů, jeho zásoby, dopravu a umístění. V souhrnu se dá distribuce označit jako 

souhrn aktivit v zájmu dostupnosti výrobku a služeb jednotlivých firem. Zároveň byla 

distribuce dlouhou dobu považována za prostor pro vylepšení úspory nákladů firmy. 

(Jobber, Lancester, 2001) 

1.3.5 Rozšíření „4P“ 

Pro některé obory je kombinace prvků „4P“ nedostačující, protože poskytuje 

pouze úzký rozsah informací. Firmy tak nemohou reagovat plnohodnotně na všechna 

specifika potřebných oblastí. Proto bylo základní pojetí „4P“ rozšířeno o další 3 „P“ 

z důvodu rozšíření specifik a jejich lepšího zhodnocení. Mezi tato dodatečná „3P“ patří 

Lidé (z anglického „people“), Vzhled („physical evidence“) a Procesy. 

Lidé (people) 

„Marketing může být jen tak dobrý, jako lidé uvnitř organizace“. (Kotler) 

Lidé mají v marketingovém mixu prostor z důvodu, že stejně jako jiné složky 

komunikují a šíří informace týkající se produktů nebo nabízených služeb. Lidé v tomto 

případě představují zaměstnance, předávající informace zákazníkům. Zákazník po 

obdržení informací odejde buď s pozitivní, nebo negativní zkušeností. (Kotler, 2013) 

Vzhled (physical evidence) 

V rámcí „šestého P“ se skrývá vzhled budov, prodejen nebo například uniforem, 

které nosí zaměstnanci firmy. 
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Procesy 

Mezi poslední „P“, tedy procesy lze zařadit například metody, kterými jsou 

produkty vyráběny a způsoby jejich dodání. (Foret 2003) 
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1.4 Pojetí marketingového mixu „4C“ 

Přikrylová uvádí, že vhodnějším přístupem je přístup ve směru od zákazníka. 

Tento pohled tvoří takzvané „C“ prvky, ze kterých čerpají firmy pro své interní plány a 

rozhodnutí. Ze zákaznického pohledu lze označit produkt jako hodnotu pro zákazníka 

(z anglického customer value), cenu pojmem náklady (z anglického customers costs), 

místem prodeje je myšlen pojem Nákupní pohodlí (z překladu convenience) a podpora 

komunikace jako „communications“. 

1.4.1 Hodnota pro zákazníka (Customer value) 

Hodnota pro zákazníka představuje něco, co mu pomůže k uspokojení potřeby a 

přinese užitek. Firma musí zjistit, jaké hodnoty spotřebitelé hledají a předat je do svých 

produktů tak, aby produkty odpovídaly očekávání zákazníka. 

1.4.2 Náklady (Customer costs) 

Tímto pojmem jsou myšleny náklady, které je zákazník povinen vynaložit pro 

získání produktu. Náklady kromě nákladů finančních mohou představovat i jiné negativní 

pocity doprovázející nákup. Nákladem tak může být například ztracený čas či fyzické 

namáhání při nákupu. Pro firmy tak jejich P (cena) neznamená pouze „číslo na účtence“, 

ale i další nákladové položky. 

1.4.3 Nákupní pohodlí (Convenience) 

Pod tento pojem spadají veškeré činnosti, které se snaží přiblížit produkty ke 

spotřebitelům. Pod pojmem „Convenience“ se skrývá proces distribuce, tedy cesta 

produktů od výrobce k zákazníkům. Zákazník by se k produktu měl dostat co 

nejpohodlnější cestou a z toho důvodu se „Convenience“ překládá jako nákupní pohodlí. 

V současné době se firmy předbíhají v pohodlnosti nákupu pro zákazníka. Jako příklad je 

možno uvést e-shopy, online platbu nebo doručení zboží ve večerních hodinách. 
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1.4.4 Komunikace (Communications) 

„Communication“ lze jednoduše přeložit do češtiny jako komunikaci. Možností, 

jak může firma se zákazníkem komunikovat je s příchodem moderních technologií čím 

dál tím více. Zároveň je v současné době více než na místě, aby se firmy zaměřily na to, 

jak se zákazníkem komunikovat. Správně zvolená komunikace se zákazníkem je jednou 

z cest k přiblížení se podnikovým cílům. (Přikrylová, 2019) 
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1.5 Komunikační mix 

„Komunikačním mixem jsou myšleny jednotlivé složky či kombinace těchto složek, 

které dohromady tvoří komunikační program společnosti. Sestavení komunikačního mixu 

ovlivňuje spousta okolností, které se vztahují k charakteru společnosti, způsobu 

marketingového řízení společnosti atd.“ (Hesková, 2009) 

Nástroje používané pro marketingovou komunikace lze dělit na dvě skupiny – 

podlinkové a nadlinkové. Podlinkovou komunikací je myšlena komunikace osobní. 

Charakteristickým nástrojem podlinkové komunikace může být Public relations, přímý 

marketing nebo osobní prodej. Nadlinková komunikace bývá označována jako 

komunikace neosobní. Jedná se o komunikace probíhající pomocí médií. Těmi obecně 

může být rozhlasové vysílání, televize nebo tisk. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 

Hesková uvádí, že lze do komunikačního mixu zařadit následující: 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Osobní prodej 

 Public relations 

 Přímý marketing 

Novější literární prameny rozšiřují koncept komunikačního mixu o body jako 

event marketing a online prodej. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 

1.5.1 Reklama 

Dle Kotlera je reklamou jakákoliv forma neosobní prezentace, která je placená 

konkrétním investorem. (Kotler, 2001). Tuto definici doplňuje Přikrylová tím, že 

„investor reklamy musí být jasně rozpoznatelný“. (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Reklama dokáže působit na velice široké spektrum potenciálních nakupujících 

téměř všude na světě. Reklamní náklady na jednu osobu jsou tak nízké. Dříve nejčastějším 

způsobem reklamy byla propagace formou televize. V současné době existence 

sociálních sítí je velmi často využívána právě propagace jejich prostřednictvím. 
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Reklamu lze zároveň klasifikovat jako komunikování s obchodním úmyslem. 

Reklama je jednou z forem nadlinkové komunikace a je využívána prostřednictvím 

masových médií, které mohou zasáhnout širokou škálu potenciálních zákazníků. 

Zjednodušeně lze cíl reklamy označit jako prezentace a zvýšení povědomí o značce před 

potenciálními zákazníky. Reklamou se firmy snaží budovat svoji značku a zvyšovat její 

atraktivitu, přičemž očekávají že se zvýší i poptávka po jejich produktech. Reklama 

s sebou nese i negativa, a to zejména co se množství reklam týče. Potenciální zákazníci 

tak mohou být zahlceni velkým množstvím reklam všech konkurenčních firem. Tento 

pocit „zahlcenosti“ reklamou může znamenat snížení pozornosti potenciálních 

spotřebitelů při sledování reklamy. Jako další negativum lze označit i obtížnost správného 

zacílení právě v souvislosti velkého množství sledujících. (Štědroň, Čáslavová et al., 

2018) 

Forem reklamy existuje hned několik a aplikují se v různých fázích životního 

cyklu výrobku. Mezi tyto formy lze zařadit: 

 Informativní reklama 

o Úkolem informativní reklamy je předat potenciálním zákazníkům 

informaci o novém produktu. Snahou informativní reklamy je 

vyvolat u potenciálních zákazníků poptávku po produktu. 

 Přesvědčovací reklama 

o Tato forma reklamy bývá využívána v případě, že je potřeba 

zákazníka o konkrétním produktu přesvědčit. Děje se tak zejména 

během zvýšeného tlaku konkurentů tak, aby je přesvědčili právě o 

jejich produktu. Přesvědčovací forma reklamy se snaží zákazníka 

ujistit o výhodách produktu anebo za cílem změny vnímaní 

vlastností konkrétního zboží. (Machková, 2006) 

 Připomínková reklama 

o K tomuto druhu reklamy se přistupuje v případě, že je výrobek již 

delší dobu na trhu. Firmy tento druh reklamy používají kvůli tomu, 

aby již „zaběhlé“ výrobky zůstaly v povědomí zákazníků. (Foret, 

2000) 
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Reklama a internet 

S rozšířením používání internetu se šíření reklam přesunulo například na výše 

zmíněné sociální sítě. Reklama na internetu představuje snadný způsob, jak oslovit 

cílovou skupinu zákazníků a získat od nich zpětnou vazbu téměř okamžitě. Díky internetu 

a vylepšování všech potřebných programů lze zároveň neustále sledovat různé analýzy, 

nutné k získání povědomí firmy o tom, jak je reklama účinná. 

Právě prostřednictvím zmíněných sociálních sítí mnohé firmy v současné době 

využívají k reklamám a propagaci spolupráci s influencery. Ti dělají reklamu na produkty 

na svých profilech na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Využívání sociálních sítí 

k propagaci nese i svá negativa, za zmínku stojí určitě možnost roznášení negativních 

komentářů a lží. například prostřednictvím komentářů. (Vysekalová, Mikeš, 2018) 

1.5.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je označován jako „nejstarší komunikační nástroj“. Cílem osobního 

prodeje je budování zákaznických vztahů, zejména ve věci jejich věrnosti. Tato forma 

prodeje je pro budování vztahů a prodej velmi přívětivá, jelikož tak dochází k přímému 

kontaktu mezi firmou a zákazníkem. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 

Osobní prodej se považuje za nejúčinnější nástroj ve fázi přesvědčení zákazníka 

k nákupu. Oproti reklamě si nese jednu zásadní výhodu – a to, že komunikace již není 

jednostranná, naopak dochází k interakci mezi dvěma a více lidmi. V osobním prodeji je 

tedy možno zohlednit požadavky potenciálního zákazníka okamžitě a napasovat je na 

právě probíhající prodej. Osobní prodej si klade jako hlavní úkol získat informace o 

zákazníkovi, vyhodnotit je a připravit dle nich plán prodeje, kontakt se zákazníkem, 

úspěšné zakončení obchodu a následná poprodejní péče. Prostřednictvím osobního 

prodeje se otevírá možnost prohlubovat vztahy mezi prodejci a zákazníky. Zájmem 

dobrého prodejce je totiž starost o zákazníka a jeho zájmy a ví, že si s ním tak může 

vybudovat dlouhodobý vztah. Pokud si prodejce získá zákazníkovu důvěru, mnohem více 

pak prodejci naslouchá a přímý kontakt s ním ho donutí reagovat k akci. (Vysekalová, 

2006) 
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Možným rizikem a negativem může být špatná kontrola sdělení, která obchodníci 

předávají při prodejích. V tomto případě je tedy nutné každého obchodníka a prodejce 

pečlivě vybrat a zaučit. Jedná se o nákladný a nejednoduchý krok v případě zajištění 

osobního prodeje. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 

1.5.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje obsahuje široké spektrum nástrojů. Je možno mezi nimi najít 

například soutěže, slevové akce, výrobky zdarma či kupóny. Všechny tyto nástroje mají 

stejný úkol, a to nalákat zákazníka k nákupu. Tyto nástroje pro podporu prodeje zaručují 

budoucím spotřebitelům výhody, které mají zákazníka vést k nákupu. Obsahem 

informací, které jsou společně s nimi zákazníku předávány je zpráva „nakupte ihned“, 

což se projeví u spotřebitelů okamžitou reakcí. Další zdroje uvádí, že do podpory prodeje 

lze zahrnout i způsoby, jak je prodejna osvětlená a jak jsou značeny prodejní trasy. 

(Jesenský, 2018). 

Pro podporu prodeje se často používají takzvané POP a POS materiály. POP a 

POS materiály představují soubory materiálů a produktů používaných v místech prodeje 

za účelem propagace sortimentu firmy. Mezi cíle používání POP a POS marketingu patří 

zvyšování prodejů, oslovování nových zákazníků nebo zvyšování věrnosti stávajících 

zákazníků. Dle jiných konceptů lze do cílů využívání těchto materiálů zařadit nalákání 

zákazníků do prodejny, zvýšení jejich časů stráveného na prodejně a motivovat k vyšším 

částkám utracených při nákupu. (Jesenský, 2018) 
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1.5.4 Public relations 

PR je možné přeložit jako styky s veřejností a zahrnuje články v novinách či na 

jiných informačních platformách, společenské události nebo sponzoring. PR forma 

dokáže zákazníky ovlivňovat velice pozitivně, protože na rozdíl od reklamy, protože se 

ke sdělení společnosti zákazník dostává prostřednictvím události nebo zprávy. Dle 

Přikrylové znamená public relations vytváří vztahy směrující ven i dovnitř firmy. 

Veřejnost je možno rozdělit na interní a externí. Do interní veřejnosti lze zahrnout 

zákazníky, dodavatele nebo zaměstnance. Externí veřejnost představuje média či místní 

komunitu, ve které se firma pohybuje. Důležitou složkou public relations je publicita, což 

je možno vysvětlit jako formu neosobní podněcování poptávky po výrobcích. Náklady na 

public relations bývají pro firmu oproti ostatním složkám komunikačního mixu výrazně 

nižší. (Přikrylová, 2019) 

1.5.5 Přímý marketing 

Přímý marketing, označovaný také jako direct marketing, vznikl jako levnější 

alternativa osobního prodeje, který se obešel bez osobní a fyzické návštěvy zákazníka. Po 

postupném vývoji si ale vybudoval velmi zásadní místo mezi marketingovými praktikami 

a je nedílnou součástí komunikačního mixu. (Karlíček, Král, 2011) 

Přímý marketing představuje několik rysů. Prvním z nich je skutečnost, že je tato 

forma marketingu neveřejná a sdělení je adresováno jednomu konkrétnímu člověku a 

informace bývají dle preferencí zákazníka upravovány tak, aby pro ně byly co 

nejpřitažlivější. Přímý marketing může umožňovat interakci mezi komunikátorem a 

cílovým spotřebitelem. Přímý marketing je nezbytné cílit přesně na konkrétní zákazníky, 

tak, aby uvítali větší množství zasílaných informací, například prostřednictvím e-mailu. 

Kotler popisuje, že „Pokud je přímý marketing prováděn bezchybně, tak propagační 

informace dostanou ti správní lidé, kteří je uvítají“. (Kotler, 2005). 
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Aplikování direct marketingu probíhá za pomoci tří instrumentů. Těmi jsou 

katalogy, telemarketing a e-mailing. V současné době je nejsilnější a nejvýraznějším 

nástrojem přímého marketingu právě e-mailing. Na rozdíl do reklamy se přímý marketing 

orientuje na jednotlivce, případně užší části segmentů. Aby byl direct marketing 

dostatečně efektivní, je nutné sledovat pohyby cílených osob. Předmětem sledování je 

jeho chování na internetu, na sociálních sítích nebo při nakupování v kamenné prodejně. 

Z nashromážděných dat jsou firmy schopny „ušít reklamní sdělení na míru“. (Štědroň, 

Čáslavová et al., 2018) 

Důležitou součástí přímého marketingu je zvyšování zákazníkovy loajality, 

jelikož je možno právě prostřednictvím přímého marketingu budování vztahu se 

zákazníkem a může dokonce zamezit odchodu zákazníka ke konkurenci. Přímý marketing 

je tedy potřeba nastavit tak, aby byl přímý opravdu pro ty zákazníky, kteří jeví o 

informace o společnosti zájem a na sdělení o nabízených výrobcích by mohli reagovat se 

zájmem a pozitivně. V případě, že je přímý marketing nastaven špatně a nedostává se ke 

správně zvoleným spotřebitelům, může to tyto spotřebitele popudit natolik, že budou 

požadovat eliminaci a regulování těchto sdělení. (Kotler 2005) 

1.5.6 „Event“ marketing 

„Když je akce event marketingu dobře propracována, je schopna efektivně 

zacílit požadovanou skupinu zákazníků“. (Frey, 2008) 

„Event marketing“ bývá praktikován za účelem zvýšení oblíbenosti značky u 

zákazníků. Zákazníci by měli z event marketingu čerpat kladné pocity i zážitky. Z toho 

důvodu bývá tento pojem označován i jako „zážitkový marketing“. Charakteristické bývá 

pořádání „Eventu“ přímo v místě prodeje, a v podstatě se snaží o zapojení zúčastněných 

zákazníků do organizované aktivity. Často bývá cílem event marketingu také zvyšování 

loajality zákazníků. „Event marketing“ bývá orientován jak na stávajícího, tak na 

potenciální zákazníka. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 
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Pořádáním „eventů“ se firma snaží působit na zákazníkovy smysly a snaží se 

v něm vyvolat pocit zážitku. Principem „eventů“ je ukázat dát zákazníkům možnost si 

produkty vyzkoušet, „osahat“ a objevit jeho funkce, tak, aby se zákazníkům produkty 

vryly do paměti. Každá taková událost musí mít jasně vymezenou skupinu lidí, na které 

bude zacílena. Potřeba je taktéž příprava harmonogramu a podrobného scénáře toho, jak 

bude „event“ probíhat. (Vysekalová, Mikeš, 2018) 

Mezi „event“ marketingem a jednotlivými nástroji komunikačního mixu je silná 

interakce. Vzájemně se při „event“ marketingu propojují jednotlivý odvětví. Nejblíže k 

„event“ marketingu mají podpora prodeje, přímý marketing, PR, reklama, sponzoring, 

přímá komunikace. (Šindler, 2003) 

1.5.7 Online prodej 

Online prodej byl zařazen do komunikačního mixu současné s širším využíváním 

internetu. Nebylo to však jediné odvětví komunikačního mixu, které bylo výrazně 

ovlivněno rozšířením používání internetu. Internet velmi silně ovlivnil například direct 

marketing v rámci zasílání e-mailů, investování do reklamy online nebo věrnostní 

programy. Online prodej lze čím dál tím více přesně cílit na vybrané skupiny a jeho 

potenciál s postupem času stále roste. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 
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1.6 Trendy v marketingové komunikaci 

Trendy v marketingové komunikaci se v posledních několika letech neustále 

vyvíjí. Firmy se snaží neustále zlepšovat způsoby komunikace se zákazníky. Aktuálně 

jsou „výzvou“ v marketingové komunikaci 3 pojmy – a to personalizace, automatizace a 

eventizace. 

1.6.1 Personalizace 

Na personalizaci je možno nahlížet ze dvou pohledů. Prvním pohledem je snaha 

o co nejpřesnější cílení komunikace na jednoho konkrétního zákazníka. Druhým 

pohledem je využívání osobnostní pro znásobení sděleného obsahu marketingu. K co 

nejpřesnějšímu cílení obsahu je nutno získat a neustále rozebírat data o konkrétním 

zákazníkovi. Zároveň je nutné sledovat jeho chování, nejen při nákupech. 

Personalizace klade důraz na emoce při sdělování marketingového sdělení, jelikož 

emoční vjemy se snadněji zapamatují. Jedním z kroků personalizace, za jehož pomocí 

může být zákazník správně zacílen je takzvaná interaktivita. To znamená, že se 

personalizace snaží navázat vztah a vazbu se zákazníkem. Jako nástroji na interaktivitu 

se zákazníky firmy v současné době často využívají sociálních sítí, prostřednictvím 

kterých pořádají pro zákazníky například soutěže či kvízy. Se zákazníky, kteří se do 

soutěží a kvízů zapojují se firma snaží vytvořit vazbu a předávat jim informace o 

produktech, na které zákazníci reagovali. Zákazníkovo chování je potom sledováno a 

firma se pokouší prostřednictvím marketingové komunikace vytvořit jeho zájem o 

produkt. Cílem firmy je, aby zákazník produkt koupil. 

K zapojení potenciálních zákazníků firmy v současné době využívají ambasadory 

značek a influencery. Tzv. „influencer marketing“ je horké téma posledních pár let. Firma 

si vybírá pro své formy marketingové komunikace vlivné osobnosti. Právě ti mají značku 

propagovat na svých účtech. Nejčastěji se tomu stává prostřednictvím sociálních sítí, např 

Youtube nebo Instagram. Influenceři nemusí být nutně celebrity z určitého kulturního 

prostředí a často nevynikají žádným lidským uměním. Přesto i v Česku a na Slovensku 

existují influenceři, kteří přes své instagramové účty ovlivňují denně statisíce jejich 

fanoušků. (Přikrylová, 2019) 
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1.6.2 Automatizace 

Komunikace se zákazníkem je silně ovlivněna vývojem techniky a různých 

technologií. Celá marketingová komunikace se postupem času přesouvá do 

automatického prostředí a používá k tomu různé technologie, například umělou 

inteligenci a virtuální realitu. Automatizace je hojně využívána v rámci umělé inteligence 

při mnoha činnostech marketingové komunikace. Za zmínku stojí například tzv. „Cross-

selling (v překladu křížový prodej) nebo „Up-selling“ (v překladu navyšování prodeje). 

Právě „Cross-sellingu“ a „Up-sellingu“ se daří zejména v online prostředí, kdy jsou na 

základě historických dat o zákazníkovi a jeho nákupech zobrazovány další produkty 

související s již prohlíženým produktem. Do automatizace lze zařadit tzv. „Chatboty“, 

tedy software, který nahrazuje konverzaci s opravdovými lidmi. Využívá se hlavně na 

sociálních sítích, v aplikacích na mobilech nebo při zákaznické podpoře online. Na 

„Chatboty“ navazují například „hlasoví nebo virtuální asistenti“. 

1.6.3 „Eventizace“ 

Prostřednictvím „eventizace“ se firmy v současnosti snaží přilákat nové 

zákazníky prostřednictvím uměleckého zážitku, jako je například festival. Eventizace 

vychází z klasického event marketingu (zmiňovaný výše v textu). Zatímco event 

marketing lze považovat za určitou formu PR, eventizace se snaží tento přístup ještě více 

prohloubit. Touto formou se firmy snaží odtrhnout od vžitých formátů k vyšší aktivitě a 

pozornosti zákazníků. (Přikrylová, 2019) 
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1.7 Customer relationship management 

Customer relationship management se v literatuře často objevuje se zkratkou 

CRM a dá se přeložit jako „systém úspěšného řízení vztahů se zákazníky“ (Kotler, 2005) 

Podle Wesslinga pojem CRM znamená aktivně tvořit a udržovat dlouhodobou 

cestou vztahy se zákazníky. Wessling dále vysvětluje, že se CRM skládá ze tří prvků, 

které představují lidé (zaměstnanci i zákazníci), technologie a procesy. Tyto tři prvky 

spojuje souvislost a jsou následně doplněny o čtvrtý prvek, a tím jsou data. Dá se tedy 

vyvodit, že k úspěšnému řízení vztahů se zákazníky je zapotřebí kvalitní personál, 

odpovídající technologické vybavení a to, jakým směrem jsou obchodní procesy 

směřovány a jaká data jsou získávána. Zároveň je nutné, aby pro použití CRM v praxi 

byly sloučeny všechny 4 prvky, jelikož každý pokus o využití pouze jednostranného  

pohledu na „customer relationship management“ byl považován za neúspěšný. 

(Wessling, 2002) 

Další zdroje uvádějí, že za tzv. „Customer relationship management“ lze 

považovat všechny prodejní i poprodejní postupy spojeny se zákazníkem. Zároveň se 

CRM snaží individuálním přístupem o získání zákazníků nových a udržení zákazníků 

stávajících. Obecně se „Customer relationship management“ zabývá budováním vztahu 

a loajality zákazníků, protože právě vybudovaný vztah je důležitým faktorem proti 

konkurenci. Customer relationship management je formou řízení vztahu se zákazníky 

s vidinou dlouhodobého vztahu. Pod pojem CRM je možno nalézt všechny způsoby direct 

marketingu, nejzásadnějším způsobem je budování věrnostních programů pro věrné 

zákazníky. Loajální zákazníci jsou totiž největším přínosem pro společnost, a to zejména 

z hlediska obchodního. Kotler dále popisuje Customer relationship management jako 

jeden z nejpokrokovějších způsobů marketingu. Znalost firem svých zákazníků je zcela 

zásadní a může pomoci bojovat proti konkurenci. (Kotler, 2005) 
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Zárukou toho, aby byl systém řízení vztahů se zákazníky úspěšný je aktualizování 

kontaktů a neustálá profilace. Firma potřebuje vědět způsob rozhodování jeho zákazníků 

z důvodu, aby věděla, jak na přání svého zákazníka reagovat, tak, aby byl zákazník 

spokojený. Systém CRM je nutno propojit na všech oblastích, tedy na oblasti strategické, 

taktické i operativní, aby vyhovoval a správnou funkcí dopomáhal ke zvyšování 

zákaznické loajality, čtení zákazníkových potřeb či potřeb následného poprodejního 

servisu. (Pátík, Postler, 2009) 

„Customer relationship management“ pomáhá firmám poskytnout jejich 

zákazníkům nadstandardní služby díky informacím, které od jednotlivých zákazníků 

získávají. Ze všeho, co firmy znají a vědí o svých zákaznících, mohou upravovat nabídku 

svých produktů a marketingová sdělení. Zároveň dle získaných dat firmy mohou 

přizpůsobovat celou svoji strategii. (Kotler, Keller, 2013) 
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1.8 Věrnostní programy 

Tato kapitola je věnována stěžejnímu tématu této diplomové práce, a to pojmům 

loajalita zákazníka a věrnostní program. 

Kotler uvádí, že firmy se prostřednictvím věrnostních programů odvděčí takovým 

zákazníkům, kteří u prodejce nakupují velké množství a v častých intervalech. Věrnostní 

programy mají pomáhat k získání věrnosti a dlouhodobého vztahu se zákazníky. (Kotler, 

2013). 

Forem věrnostního programu existuje mnoho a mohou se v praxi rozlišovat 

například požadavky na členství, způsoby odměňování nebo způsobu fungování. I 

navzdory odlišnostem jednotlivých forem věrnostních programů, lze mezi nimi najít 

společný základ. Jímž je snaha o vytváření a upevňování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky. 

Další zdroje popisují, že lze věrnostní programy uchopit ze dvou úhlů pohledu a 

dá se říct, že spokojenost přichází na obou stranách, tedy jak na straně zákazníka, tak 

marketérů a firem celkově. Na jedné straně je spokojený zákazník, který je 

prostřednictvím věrnostního programu za svoji loajalitu a časté nakupování odměňován 

výhodami, které držení věrnostního programu přináší. Tímto způsobem se tedy zvyšuje 

hodnota pro zákazníky. Na druhé straně jsou potom marketéři, kteří díky zájmu zákazníků 

o věrnostní programy získávají potřebné informace a podklady pro budoucí práci a 

zlepšování s jejich produkty. 

Dříve, než se program zavede, je potřebné mapovat, jak se zákazníci chovají a 

jaká jsou jejich přání, priority a co preferují. Dle toho je společnost schopna navrhnout 

takový typ věrnostního programu, který přinese úspěch a spokojenost na obou stranách. 

Na straně druhé jsou potom zákazníci, kteří se zaměřují z jejich úhlu pohledu na 

základní aspekty. Těmi jsou například náročnost registrace věrnostního programu, co jim 

tento čin přinese a zároveň kolik osobních informací bude nezbytné společnosti 

poskytnout, aby byla registrace do programu úplná. (Tahal, 2017) 



34 
 

Cílem věrnostních programů je kromě zvyšování loajality zákazníka i celkové 

zvýšení prestiže společnosti. Existence věrnostního programu s sebou nese mnoho 

pozitivit, ale zároveň je nutno podotknout kapitálovou náročnost na jeho přípravu. Mezi 

nejnákladnější činnosti patří například zavedení počítačového systému s propojením 

právě na věrnostní program, výroba podpůrných materiálu a reklam sloužících 

k propagaci právě věrnostního programu nebo například výroba a získání plastových 

věrnostních karet. (Pátík, Postler, 2009) 

V současné době je možno sledovat jasnou změnu v trendech s nástupem chytrých 

mobilních telefonů. Zatímco dříve byla dominantou členství věrnostního programu 

plastová kartička s názvem obchodu, dnes je při registraci právě do věrnostního programu 

častou otázkou, zda je opravdu nutné kartu nosit u sebe. Firmy tak přizpůsobují způsoby, 

jak u pokladny prokázat členství a mnohdy stačí načíst aplikaci v mobilním telefonu, nebo 

například nadiktovat telefonní číslo nebo jiný identifikační údaj. 

1.8.1 Loajalita zákazníka 

Pojem loajalita představuje podle některých zdrojů užší vztah mezi zákazníkem a 

značkou. Pokud je tedy zákazník ke značce loajální, lze si představit jeho nákupní chování 

jako nenáhodné a lze sledovat opakovanou realizaci nákupu u jedné značky za delší 

časové rozmezí. Loajalita rovněž může znamenat zákazníkovu „imunitu“ oproti 

konkurenci a jejich nabídkám. Lze tedy říct, že zákazník neodejde ke konkurenci jen 

z důvodu slev a jiných nárazových akcí konkurenční značky. (Burešová, 2018) 

1.8.2 Současný trend věrnostních programů 

V roce 2019 přišla společnost KPMG s průzkumem, zabývajícím se věrnostními 

programy. Jejich průzkumu se zúčastnilo 18520 spotřebitelů z více než 20 zemí světa. 

Průzkum byl prováděn od září do konce října roku 2019. Nejširší část dotazovaných, a to 

41 % tvořili mileniálové, tedy lidé narození mezi roky 1982 až 1999. Druhou nejširší 

skupinu (33 %) tvořila generace X, což je generace narozena během let 1965 až 1981. 

Zbylých 26 % dotazovaných tvořili, jak lidé narozeni před rokem 1965, tak i po roce 

1999. 
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Obecně výzkum pojednával o tom, že věrnostní programy nejsou ani mrtvé, ani 

skomírající. Jen je potřeba myšlenku věrnostních programů přesunout do digitálního 

světa. Problém je v tom, že vedení obchodů ví, že jsou věrnostní programy stále v kurzu, 

ovšem jsou často zastaralé a spoléhají na již neaktuální trendy, přitom zákaznická přání a 

očekávání se v čase mění. A právě dynamika změn je v současné době, kdy může mít 

spotřebitel ihned na co si vzpomene velmi důležitá. Klíčovým faktorem chování 

spotřebitelů jsou tradiční hodnoty, pohodlí a zkušenosti. Zároveň je nutné, aby se značka 

zaměřila při tvorbě věrnostního systému na budoucnost a zvážila za jakým účelem 

program tvoří a jak zaopatřeno soukromí, pokud si chtějí udržet loajalitu svých zákazníků. 

Studie tvrdí, že je získávání zákazníka mnohem nákladnější než jeho udržení. 

Tento výrok je podložen informací, že 52 % dotazovaných by raději dalo přednost jejich 

oblíbené značce, byť by jim byl zároveň nabízen levnější a dostupnější produkt. 86 % 

tázaných respondentů zmínilo, že doporučují své oblíbené značky svým známým a až 66 

% je ochotno napsat feedback na internetu. Zároveň, 6 z 10 ti spotřebitelů uvedlo, že jsou 

ke značce loajální díky pocitu sounáležitosti s firmou. Dalšími důvody k loajalitě byly 

uvedeny udržitelnost, transparentnost nebo sdílení hodnot. Vzhledem k současnému 

trendu společnosti je nutné, aby se firmy zaměřily primárně na zákazníky a získaly od 

nich taková data, jež jim umožní upřesnit věrnostní nabídku. 

Důležitou součástí věrnostních programů je personalizace, a to nejen pro firmu, 

ale i pro zákazníky. I firmy prezentující se personalizací je možno rozdělit do více fází. 

Spousta firem označuje za personalizaci využití zákazníkova jména v rámci oslovení v e-

mailové komunikaci. Dle průzkumu je jen malá část firem na tom s personalizací tak 

dobře, aby mohli zákazníkům rozesílat kupóny, propagaci nebo doporučení nákupů 

vztahující se k jednotlivým zákazníkům. Zároveň je ale velmi důležité zmínit, že 

personalizace není automaticky o sdělování všech osobních údajů, a firmy musí klást 

důraz na ochranu soukromí spotřebitelů. Právě snaha o ochranu soukromí roste nejen ze 

strany spotřebitelů, ale i ze stran regulačních orgánů. Ve studii provedené taktéž v roce 

2019 agentura „Advertising Research Foundation“ přišla k závěru, že spotřebitelská 

ochota sdělovat adresy domů v roce 2018 klesla o 10 %. A právě ochrana osobních údajů 

je jednou z důležitých otázek, které firmy a regulační úřady aktuálně řeší. Dále potom 

záleží samozřejmě na samotných spotřebitelích, kolik informací o sobě jsou ochotni 

poskytnout výměnou za produkty, služby či výhody, které požadují. 
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1.9 Zákazník a jeho chování 

Kapitola zákazník a jeho chování se zaměřuje na vymezení pojmů, kdo vlastně je 

zákazníkem a popisuje jeho nákupní chování, a to jak na obecné úrovni, tak z pohledu 

zákazníka na českém trhu. 

Zákazník je středobodem marketingových činností firem. Za zákazníka je 

považován každý, kdo jakýmkoliv způsobem naváže s obchodníkem kontakt. Jedná se 

například o prohlížení jeho zboží, vstup do prodejen, komunikace s prodejními asistenty 

ohledně nabízených produktů a v neposlední řadě, byť to není podmínkou, u obchodníka 

nakoupí. Na základě zákazníkova chování firma přizpůsobuje své činnosti, a to jaké 

produkty bude vyrábět a následně prodávat, jakou image pro svoji firmu a značku zvolí, 

do jakých míst umístí prodejnu, jakým způsobem sestaví layout prodejny a jaké formy 

komunikačního a marketingového mixu ve svém podnikaní použije. Evropský trh je 

možno označit jako zákaznický, tudíž průběžné výzkumy toho, jak se zákazník chová a 

jak se jeho chování mění je nutné pravidelně provádět a opakovat, pokud se firma chce 

udržet na trhu. 

U zákazníků platí pravidlo 80/20, tedy 20 % zákazníků firmě zpravidla přinese 

80% zisku. Právě na tuto, byť početně menší skupinu, se firmy snaží zaměřit a udržet si 

je. Nástroje k udržení těchto zákazníků jsou různé a patří mezi ně téma této diplomové 

práce, a to věrnostní programy. (Zamazalová, 2010) 

1.9.1 Chování zákazníků v České republice 

Z důvodu, že se tato diplomová práce zaměřuje na konkrétní značku a konkrétní 

trh, je nutné zjistit chování českých zákazníků. 

Vysekalová ve své publikaci přibližuje, jak probíhala změna preferencí a zájmy 

českých zákazníků v závislosti na čase. Český zákazník je v publikaci současně 

porovnáván s jinými národnostmi. Publikace říká, že jsou Češi citliví na slevy či podporu 

prodeje a při nákupu bývá nejvíce zohledňován poměr cena vs. kvalita. Konkrétně tento 

poměr je sledován víc, než odkud nakupované zboží pochází. (Vysekalová, 2011) 
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Způsob, jakým zákazníci v Česku republice nakupují se v průběhu času mění. Dle 

výzkumu „Nákupní chování českých spotřebitelů“ z roku 2018 je možné vyvodit, že si 

Češi stále více oblibují nákup přes internet, a to čím dál tím více i z pohodlí vlastního 

mobilního telefonu a nikoliv počítačů, jako tomu bylo dříve. Podle tohoto výzkumu 

ovšem až 68 % dotazovaných kombinuje jak návštěvu e-shopu, tak i kamenných 

prodejen. Retailové prodejny totiž stále hrají v nákupu velkou roli. Zákazníci stále 

oceňují, že si mohou zboží prohlédnout, zjistit jeho fyzické vlastnosti a případně je na 

prodejně prokonzultovat s prodavačem. Až 71 % dotazovaných uvedlo, že si zboží před 

nákupem nejprve prohlíží a 70 % předchozí prohlídka pomohla v rozhodování při koupi, 

ať už v pozitivním (koupili) nebo negativním smyslu (pro zboží se nakonec nerozhodli). 

Pokud se jedná o multikanálové nakupování, zákazníci vyhledávají především 

možnost reklamace či vrácení zboží zakoupených prostřednictvím e-shopu v kamenných 

prodejnách, nebo například možnost si zboží na internetu zarezervovat a následně ho 

vyzvednout na pobočce prodejny v místě jejich bydliště. Tyto situace ovšem nejsou 

standardem. Reklamaci zboží zakoupeného na e-shopu umožňuje přibližně dvě třetiny 

prodejců. Pouze 49 % umožní v kamenné prodejně za takové zboží vrátit peníze. Čeští 

zákazníci preferují nejvíce komunikaci přes e-mail, ovšem hned v závěsu je osobní 

komunikace na prodejně nebo prostřednictvím telefonního hovoru. 

V následující kapitole je vysvětleno současné chování českého zákazníka 

v závislosti na využívání věrnostních programů. 

1.9.2 Český zákazník a věrnostní karty 

V roce 2017 společnost GFK Czech vydala tiskovou zprávu ohledně průzkumu 

na téma Češi a věrnostní karty. Tohoto průzkumu se účastnilo 700 lidí, ve věku od 15 do 

69 let. Ze studie vyplývá, že jsou věrnostní programy u české populace stále v oblibě a 

počet založených věrnostních karet stále rostl. 
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V roce 2017, průměrně vlastnil zákazník deset věrnostních karet, přitom až osm 

jich aktivně využívá. V českých peněženkách jsou v největším zastoupení řetězce 

s širokým sortimentem, drogerie a lékárny. Konkrétně s těmito obchody a jejich 

věrnostními programy jsou Češi zároveň nejspokojenější. Zároveň je využívání 

věrnostního programu v těchto prodejnách automatické a typické pro každý nákup. 

Důvodem oblíbenosti je zejména fakt, že obchody s tímto sortimentem ve svých 

věrnostních programech nabízejí nejčastěji slevy jak na konkrétní zboží, tak na celý 

nákup. Dotazovaní lidé dále uvedli, že preferují snadnou registrací a vyžadují, aby byl 

věrnostní systém jednoduchý a přehledný. Jako bariéru pro zaregistrování se do 

věrnostních programů uvedli nedostatečnou komunikaci a informování na prodejnách 

jednotlivých obchodů. Zkrátka to, že jim vstup do věrnostního programu a následné 

výhody nikdo nenabídnul. (GFK Czech, 2017) 

Dle výsledků novější studie stejné společnosti lze říct, že trend vlastnění 

věrnostních karet ještě není v České republice na ústupu – ba naopak. Počet lidí, kteří 

vlastní nějakou věrnostní kartu stále roste. Změnou je však otevřenost k využívání 

aplikací na věrnostní karty namísto klasickému postupu s plastovou kartou. Zatímco před 

třemi lety, v roce 2017 aplikaci dával přednost pouze každý desátý člověk, v současné 

době se poměr zvyšuje. (Český rozhlas, 2020) 

Společnost Mediaguru zveřejnila průzkum, který sledoval, po jakých benefitech 

čeští zákazníci nejvíce touží. K založení věrnostní karty je v největší míře motivuje 

nabídka dopravy zdarma z e-shopu. V těsném závěsu lákadel jsou nejrůznější formy slev. 

Nejvíce táhne okamžitá sleva při aktuálním nákupu, na stejno dopadla i sleva na nákup 

budoucí. Češi dále ocení, pokud věrnostní programy nabízejí například dlouhodobou 

slevu za četnost a frekvenci nákupů, případně jako odměnu za věrnost zákazníci uvítají 

dárky buď zcela zdarma, nebo za nižší částku po nasbírání bodů za opakované nákupy. 

V kurzu je i jistá forma personalizace, a to dlouhodobá sleva na produkty, které zákazník 

opakovaně a pravidelně nakupuje. (GFK Czech, 2019) 

Čechy zároveň, už v lehce menší míře, táhnou i praktičtější věci spojené 

s členstvím ve věrnostním programu. Mezi tyto vyhledávané výhody je možno zařadit 

například možnost vrácení zboží v prodloužené lhůtě, uschování elektronických účtenek 

či přednostní prodej ve slevách či po představení nových kolekcí. 
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1.10 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

Při strategickém plánování a řízení je nutno identifikovat prostředí podniku. Toto 

prostředí je možno rozdělit na vnější a vnitřní. V obou prostředích lze zhodnotit jednotlivé 

faktory, které mohou působit na cíle a strategie vybrané firmy. 

1.10.1 Analýza vnějšího prostředí 

Jako jednu ze základních analýz lze označit analýzu „PEST“. Analýzy vnějšího 

prostředí se zabývají různými legislativními normami ovlivňující podnikání, tržní 

potenciál a jeho velikost. Zároveň se analýza zabývá i konkurencí, a to jak stávající, tak 

potenciální. 

PEST analýza 

Konkrétně PEST analýza se zabývá: 

 politickým prostředím (prostředí politické a právní představuje rámec pro 

všechny podniky a podnikatelské záměry) 

 ekonomickou situací (vývoj HDP, kupní síla, inflace a jiné) 

 sociálními faktory (obyvatelé, životní úroveň, vzdělání, tradice) 

 technologickou úrovní (investice do vývoje,  

Často je v literatuře zmiňována analýza „PESTLE“. Ta je od původní „PEST“ 

analýzy rozšířena ještě o právní a ekologický pohled. (Štědroň, Čáslavová et al., 2018) 

1.10.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí se orientuje na zdroje a schopnosti firmy, které 

používají k rychlým reakcím na neustálé změny probíhající v okolí podniku. Ke 

zpracování této diplomové práce jsem zvolila analýzu „7S“. 

Analýza 7S 

Často využívaná analýza vnitřního prostředí je McKinseyho analýza „7S“. Model „7S“ 

tvoří: 
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 Strategie (cíle firmy a způsoby, jakými chce firma cílů dosáhnout) 

 Struktura (organizační struktura společnosti, způsob, jakým je firma řízena) 

 Systémy (informační systémy, technologické postupy, metody a procesy) 

 Spolupracovníci (lidé ve firmě) 

 Styl (způsob, jakým firma jedná) 

 Schopnosti (zkušenosti, znalosti) 

 Sdílené hodnoty (firemní kultura, vize společnosti) 

SWOT analýza 

SWOT analýza je tvořena na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí. SWOT 

analýza představuje svými počátečními písmeny okruhy, kterými se zabývá. Těmi jsou 

Silné stránky (Strenghts), Slabé stránky (Weaknesses), Příležitosti (Opportunities) a 

Threats (Hrozby). 

Z analýz vnitřního prostředí lze prostřednictvím SWOT analýzy vyvodit silné a 

slabé stránky firmy. Silné stránky představují ohledy, ve kterých má firma konkurenční 

výhodu. Slabé stránky značí naopak místa, ve kterých se může firma zlepšovat a ve 

kterých má mezery. Z vnějšího prostředí následně SWOT analýza vyhodnocuje 

příležitosti a hrozby. Ty hovoří o možných výhodách i rizicích, které mohou aktivity 

sledované firmy představovat. (Jakubíková, 2013) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola je věnována představení značky Intimissimi v České a Slovenské 

republice a jejího věrnostního programu „My Intimissimi“. Ve společnosti Intimissimi, 

pracuji na pozici „Store manager“ neboli vedoucí prodejny. Tato pozice mi umožnila 

detailněji nahlédnout do chodu firmy a zároveň se účastnit různých meetingů a 

pokročilých školení. 

Jako store managerka v obchodě trávím mnoho času. Moje účast na prodejně je 

povinna zejména, pokud startuje nový event, začínají slevy nebo se koná jiná důležitá 

aktivita v rámci značky Intimissimi ve směru k zaměstnancům. Jednou z nich bylo i 

spuštění věrnostního programu v červnu 2019. Jako prodejní asistentka jsem zažila 

období před věrnostním programem. Z vlastních zkušeností mohu říct, že na věrnostní 

program se stálé zákaznice ptaly již dříve, a vyjadřovaly svůj zájem o existenci programu. 

Od doby, kdy byl program v České i Slovenské republice konečně zaveden, jsem mohla 

pozorovat reakce zákazníků na jednotlivé kroky firmy z důvodu propagace věrnostního 

programu a akce s programem spojené. Veškeré informace pocházejí z dat poskytnutých 

vedením firmy a zároveň z mých osobních zkušeností. 
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2.1 Značka Intimissimi 

Značka Intimissimi je prodejní síť z italské rodiny Calzedonia Group, zabývající 

se výrobou a prodejem spodního prádla pro muže i ženy. Je součástí Calzedonia Group, 

která zahrnuje v tomto regionu ještě značky Calzedonia a Tezenis. Konkrétně v Česku a 

na Slovensku tyto 3 značky spadají pod firmu CALPRA s.r.o., která sídlí v Praze 8 na 

Sokolovské ulici. 

V jiných zemích Evropy jsou pod společností Calzedonia SPA. známy ještě další 

značky a sítě obchodů, a to například Calzedonia nebo Tezenis. V České republice 

figuruje Intimissimi, Calzedonia i Tezenis pod společností CALPRA, s r.o., jenž má sídlo 

v Praze. Jednatelem společnosti CALPRA s.r.o. je pan Ing. Štěpán Pitra. Obě země, 

Česká i Slovenská republika spadají pod jednoho Country managera a Area managera. 

 

Obrázek č. 1 Logo Intimissimi 

(zdroj: www.intimissimi.com) 

 

 Intimissimi byla založeno v roce 1996 a zakladatelem je Sandro Veronesi, který 

stojí za vznikem dalších, velmi úspěšných značek ve světě módy. První sítí, kterou pan 

Veronesi založil již v roce 1986 v italské Veroně je Calzedonia. Calzedonia se od počátku 

své existence zaměřuje na výrobu a prodej punčochového zboží. Značka si velice rychle 

našla své místo na trhu. Svoji tvář pro reklamní kampaně Calzedonii propůjčila například 

Julia Roberts, spolupracující se značkou dlouhodobě. 
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V roce 1996 byla potom založena značka Intimissimi, která se zabývá prodejem 

spodního prádla, a to jak dámského, tak i pánského. Přibližně před rokem byla kolekce 

spodního prádla doplněna o kolekci s názvem „Vera“. Ta představuje podprsenky a 

kalhotky větších velikostí, čímž značka dokázala přilákat do svých prodejen úplně novou 

škálu zákazníků, kterým před zavedením kolekce „Vera“ Intimissimi nemělo co 

nabídnout. Sortiment Intimissimi svým zákazníkům nabízí nejen originální spodní prádlo, 

ale nabídka je doplněna například o košilky ze 100 % hedvábí, dámská i pánská pyžama 

a doplňkové produkty jenž souvisí se spodním prádlem. V současné době jsou silným a u 

zákazníků velmi oblíbeným artiklem trička s příměsí kašmíru, nebo vlny a hedvábí. Pro 

pány je v nabídce řada triček s krátkým či dlouhým rukávem, a to buď ze stoprocentní 

bavlny, nebo například mikrovlákna. 

Cílovým zákazníkem Intimissimi jsou především ženy, a to konkrétně ve věku od 

25 do 45 let, hledající oděvy na běžné nošení či významné události. Jedná se o zákaznice, 

od kterých se především očekává náročnost na materiál, na jehož výběru si značka velmi 

zakládá. 

Další ze skupiny Calzedonia SPA je známá značka Tezenis, která cílí primárně na 

mladší zákazníky. Kolekce se střídají o dost častěji než u Intimissimi, přičemž obsahují 

jak spodní prádlo, tak i oblečení a nightwear1. Pod Calzedonia SPA spadají ještě tři další 

značky, a to Falconeri, Atelier Emé a Signorvino. Všechny tři se zatím nachází pouze 

v Itálii. Ve Falconeri si přijdou na své zákazníci vyžadující velice kvalitní materiály. Pro 

budoucí nevěsty je luxusní Atelier Emé a síť Signorvino nabízí především vína, šumivá 

vína a italské speciality. 

2.1.1 Intimissimi v Česku a na Slovensku 

Na tomto území se v roku 2020 nachází 31 poboček, z toho 18 v České republice 

a 13 na Slovensku. Nejnovější pobočkou je prodejna ve slovenském městě Nitra, která 

byla otevřena v srpnu roku 2019. 

                                                             
1 Oficiálním označením „nightwear“ se u značky označují oděvy určené na spaní. 
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Značka Intimissimi uzavřela rok 2019 v kladných číslech a oproti minulým letem 

pociťovala strmě rostoucí trend. Růst vykazuje velká část denně sledovaných parametrů 

prodejen. V první řadě jsou hlavním rostoucím ukazatelem tržby. Důkazem je i celkový 

nárůst tržby oproti roku 2018. Nejvíce prosperující prodejny vykázaly tržby až o 30 % 

vyšší než rok minulý. Na výši tržeb se ovšem podílí další sledované parametry, které 

všechny vykazují nárůst oproti minulému roku. Mezi ně patří výše průměrné účtenky, 

počet účtenek a v neposlední řadě počet průměrných kusů na jednu účtenku. Dalšími 

pozitivně rostoucími ukazateli je procento obsloužených zákazníků v poměru ke všem 

zákazníkům, a to v průměru o 2% procenta v celé České republice z 20 % na 22 %. 

Měřitelné ukazatele ale nejsou jediným důvodem k tvrzení, že se firmě daří. 

Značka Intimissimi vyniká svým precizním zákaznickým servisem, na který vedení firmy 

klade velký důraz. Každá nově nastupující prodejní asistentka nejdříve prochází 

dvoutýdenním tréninkem na prodejně a teoretickým školením na centrále firmy v Praze. 

Po ukončení tréninku jsou prodejní asistentky podrobeny závěrečném testu a od té doby 

jsou jejich prodejní výsledky i chování sledovány, například tvorbou týdenní statistiky 

prodejců na jednotlivých prodejnách. Jednou za půl roku jsou prodejní asistentky 

hodnoceny formou evaluace, kde získávají zpětnou vazbu za svoje výsledky a společně 

se svojí store managerkou hledají prostor pro zlepšování. Zákaznický servis této značky 

je totiž založen právě na osobní komunikaci se zákazníkem. 

2.1.2 Produkty značky Intimissimi 

Velká část sortimentu je vyráběna z hedvábí, přičemž se nejedná pouze o 

podprsenky, ale také o další kusy oděvů, jako například pyžama, kalhoty, košile a mikiny. 
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Vzhledem k postupně měnícímu se charakteru fashion průmyslu klade celý svět 

čím dál větší důraz na udržitelnost módy. Výrobu oděvů udržitelným způsobem 

podporuje, čím dál tím více velkých módních značek a s dobou jde i Intimissimi. Na 

počátku roku 2020, při příležitosti desátého výročí jejich recyklační kampaně, značka 

představila takzvanou „Green Collection“, tedy zelenou kolekci, přátelskou k životnímu 

prostředí.  která snoubí krásu produktů této značky s myšlenkou udržitelnosti a ekologie. 

Značka začala využívat k výrobě svých produktů trvale udržitelné materiály s ověřením 

složení i původu. Udržitelná kolekce se svým složením pomáhá k minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí a dodavatelé jednotlivých materiálů jsou 

certifikováni. Mezi dodavateli jednotlivých materiálů je například Fulgar vyrábějící 

recyklovanou krajku, Bluesign s certifikací na udržitelné hedvábí a modal 

z bambusového vlákna od firmy Lenzing. 

Dalším, hojně zastoupeným materiálem v sortimentu je kupříkladu kašmír, který 

se těší u zákaznic oblibě zejména od minulého roku, kdy k jeho propagaci proběhla 

celoplošná kampaň. Základnu materiálů tvoří bavlna, modal nebo mikrovlákno. 

Sezónní kolekce značky se mění dvakrát do roka a dělí se na kolekci jaro/léto a 

podzim/zima, nazývány také jako fashion kolekce. Mimo jiné je na prodejnách stále 

dostupná kolekce, nazývaná jako basic kolekce. Kolekce basic se vyznačuje především 

použitím základních barev, kterými jsou černá, bílá a tělová, případně šedá. Spodní prádlo 

je nabízeno v krajkové i hladké verzi. Hladká verze je vyráběna buď z mikrovlákna, nebo 

z bavlny. 

2.1.3 Cena 

S šíří sortimentu se nabízí i velké cenové rozpětí jednotlivých artiklů. Nejlevnější 

artikl, který značka na našem trhu nabízí jsou průhledná ramínka za 79 Kč. Nejdražším 

potom dlouhá hedvábná košilka za 3399 Kč. Mezi dražší kousky se řadí především výše 

zmiňované produkty z hedvábí. 

Basic kolekce nabízí především celou řadu podprsenek a kalhotek různých střihů, 

tílka a trička. Kalhotky v této kolekci stojí od 200 do 300 Kč, nejlevnější basic 

podprsenku zákazník sežene za 599 Kč, nejdražší za 1049 Kč. Nejširší výběr je u 

podprsenek za 849 Kč. 
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Sezónní kolekce vycházejí především ze střihů kolekce základní. Tyto fashion 

kolekce se od basic kolekce odlišují zejména barevností a odvážností. Produkty jsou o 

něco dražší, než je tomu u basic kolekce. Kalhotky v této kolekci stojí od 369 Kč do 599 

Kč, nejlevnější fashion podprsenka zákazníka vyjde na 749 Kč, nejdražší na 1749 Kč. 

Z každé fashion kolekce lze vytvořit takzvané „rodinky“, tedy skupiny produktů sobě 

příbuzných. Kromě spodního prádla jde do rodinky zařadit například pyžamo, župan nebo 

podvazkový pás. Ceny jednotlivých artiklů se potom odvíjí od typu produktu a použití 

materiálu. 

2.1.4 Intimissimi a propagace 

Intimissimi je ve světovém měřítku uznáváno jako velmi úspěšná značka, což 

potvrzuje i počet známých osobností, které značce v průběhu let propůjčili tvář. Jedná se 

vždy o světoznámé modelky a aktuálně i influencerky na sociálních sítích. Značka pro 

svoji propagaci využívá několik kanálů 

Sociální sítě 

Značka Intimissimi nejvíce využívá propagaci prostřednictvím sociální sítě 

Instagram. V současné době profil značky @intimissimiofficial sleduje 2,9 milionu 

fanoušků z celého světa. Nejvýraznější tváří značky je italská blogerka a modelka Chiara 

Ferragni, která se účastní převážné většiny kampaní značky. Chiara Ferragni má obrovský 

dosah jak pro své fanoušky, tak pro fanoušky značky Intimissimi. Její profil na 

Instagramu sleduje téměř 20 milionů lidí z celého světa. Mezi další výrazné osobnosti, 

která stojí za řadou kampaní značky Intimissimi je ruská modelka Irina Shayk (13,5 

milionů fanoušků na Instagramu) nebo německá modelka Gisele Bündchen (15,9 milionů 

fanoušku na Instagramu). 

I marketingové oddělení České a Slovenské republiky využívá k propagaci 

influencerky. Mezi nimi je například česká moderátorka Zorka Hejdová, editorka 

módního časopisu Monika Marešová nebo modelky Nikol Švantnerová, Jitka Nováčková 

a Karolína Mališová. 
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Obrázek č. 2 Monika Marešová na Instagramu 

(zdroj: www.instagram.com/monikamaresova) 

Všechny výše zmíněné influencerky prezentují produkty právě na sociální síti 

Instagram. 

Televizní reklama 

Značka Intimissimi také využívá propagaci prostřednictvím televizní reklamy. 

Reklama bývá prezentována dvakrát ročně, vždy v rámci nové sezónní kolekce, případně 

při uvedení nového typu podprsenky na trh. Reklamní spot trvá standardně 30 vteřin a 

objevuje se vždy po dobu jednoho týdne, a to zejména v hlavních vysílacích časech. 

V posledních sezónách svoji tvář do reklamních kampaní propůjčila světoznámá 

americká herečka Sarah Jessica Parker, v souvislosti s rozšířením značky do USA. 
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Módní přehlídky 

 Značka každoročně pořádá na podzim v italské Veroně velkolepou módní 

přehlídku, na kterou jsou zvány kromě výše zmíněných celebrit i další významné hvězdy 

módního průmyslu. V minulých letech značka Intimissimi prezentovala své produkty 

prostřednictvím velkolepé krasobruslařské exhibice s názvem „Intimissimi on Ice“ přímo 

v prostorách Areny di Verona. Značka tak spojila módní průmysl a krasobruslařské umění 

v doprovodu živé hudby. Nejvýznamnějším vystupujícím byl například tenorista Andrea 

Bocelli. 

Tisk 

Intimissimi pravidelně investuje do propagace v rámci tisku. Jedná se převážně o 

módní časopisy pro ženy. V České republice je to nejčastěji měsíčník Elle, Harper’s 

Bazaar nebo Marie Claire. 

2.1.5 Vizuál prodejen Intimissimi 

Prodejny v České a Slovenské republice značky Intimissimi jsou situovány do 

nákupních center. Výjimkou je pouze prodejna na ulici Na příkopech v Praze. Jedná se o 

jedinou prodejnu u nás, mající vlastní vchod do prodejny přímo z ulice. Vizuál prodejny 

vystavuje pouze 30 % sortimentu, zbytek artiklů je uložen na prodejně v komodách. 

Heslo firmy zní „Co neukážeš, to neprodáš“. Prodejny mají představovat ložnici, a tomu 

je uzpůsoben interiér obchodů. Vzhled prodejny lze popsat jako minimalistický. 

Dominantními barvami je bílá a zlatá v kombinaci se dřevem. Nábytek představuje skříně 

a šuplíky, ve kterých jsou produkty uloženy tak, jako by se jednalo o opravdovou ložnici. 

V zákazníkovi má tento vizuál vyvolat uvolněnou atmosféru. Tu dotváří zároveň i hudba, 

hrající na prodejně celý den. Jedná se většinou o hudbu populární a moderní, přehrávanou 

v nízké hlasitosti tak, aby dotvářela příjemný dojem z prodejny a nerušila zákazníky při 

nakupování. 

Na následujícím obrázku lze vidět, jak vypadá vizuál prodejny. Všechny země 

mají stejný design prodejen, stejný nábytek a další vybavení. 
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Obrázek č. 3 Interiér prodejny 

(zdroj: norteshopping.pt) 

Layout prodejny je každý týden obměňován v závislosti na návrzích chodících 

z Itálie. Většinou jsou jednotlivé stěny stavěny tematicky. Kolik metrů prodejny se věnuje 

návrhům vizuálu rozhoduje váha prodeje v závislosti na druhu produktu. Přední části 

prodejny patří těm důležitějším kolekcím, bestsellerům a novinkám. Stěny se skládají 

z kombinace více sérií, přednost pro vystavení získává spodní prádlo, které je doplněno 

jinými artikly. V žádné prodejně nechybí vystavená basic stěna, tedy stěna s artikly 

v základních barvách. Většinou je strategicky umístěna do zadní části prodejny. Stěny 

jsou doplňovány figurínami, poličkami, kytkami a menším marketingem o rozměrech A5 

až A3. Marketing je umisťován hlavně do výše očí a upozorňuje zákazníky na promo 

akce a novou kolekci. 
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Nikdy nejsou vystaveny všechny velikosti a všechny druhy sérií. Zákazník se tedy 

sám nedostane k artiklům, které například mohl zahlédnout na e-shopu a je nutná 

asistence prodavačky. U vystavených artiklů je zároveň strategií firmy vystavit pouze 

určitý počet kusů. U spodního prádla se jedná 5 kusů, u oděvů o 3 kusy. Prodejní 

asistentka zákazníkovi ukazuje zboží, které není vystaveno. U fashion kolekcí se 

zaměřuje především na představení celé rodinky produktů, na promo akce či doprovodný 

sortiment. Pokud zákazník zkouší, chodí ho prodejní asistentky kontrolovat do kabinky. 

Snaží se mu naslouchat a pravdivě poradit, jak produkt sedí, případně hledat alternativy 

a stále rozšiřovat nabídku. 

Výsledek prodeje a jeho parametry (hodnota tržby za nákup, hodnota průměrné 

částky na jednu účtenku i počet kusů na jednu účtenku je tedy převážně v rukou 

prodejních asistentek, a proto je na jejich trénink v počátku kariéry i v průběhu 

následujících let kladen velký důraz. Právě vzhledem ke skutečnosti, že je značka 

Intimissimi na českém i slovenském trhu stále úspěšnější, je velmi pravděpodobné, že se 

počet prodejen na tomto území v budoucnosti rozroste. 

2.1.6 Zaměstnanci 

Na prodejnách Intimissimi v Česku a na Slovensku pracují ženy, ve věku přibližně 

od dvaceti do třiceti let. Nejčastější je s nimi smlouva uzavírána na plný (40 hodin týdně) 

a zkrácený (20 nebo 30 hodin týdně) úvazek. Poměr těchto úvazků je zpravidla 1:1, 

přičemž vytížené prodejny spolupracují navíc i s brigádníky, kteří pracují na dohodu o 

provedení práce. Jejich odpracované hodiny odpovídají potřebám jednotlivých prodejen. 

Na aktivity ohledně školení nových zaměstnanců případně přípravy zaměstnanců 

na různé akce a eventy značky Intimissimi zaměstnává společnost Calpra s.r.o. 

„Intimissimi trenérku“. Každá země má svoji trenérku, která pravidelně absolvuje kurzy, 

meetingy a školení na centrále v italské Veroně. Trenérka pravidelně pořádá takzvané 

basic kurzy. 
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Basic kurzem je nazváno školení pro nováčky, které se koná vždy podle potřeby 

a množství nově zaměstnaných prodejních asistentek. Na školeních, která jsou obvykle 

uskutečněna na centrále firmy v Praze, bývá představena značka Intimissimi, nabízené 

produkty nebo například základní prodejní techniky. Nově jsou školení rozdělena na dvě 

kola. První kolo odpovídá dříve popsanému školení na centrále firmy. Druhé kolo je 

považováno za praktickou část a probíhá na vybraných prodejnách za ostrého provozu, 

tedy ve všední den a v běžné otevírací době. Trenérka je dále odpovědna za školící a 

tréninkové materiály, které následně zasílá na prodejny. Z těchto materiálů čerpají 

vedoucí prodejen se svými týmy a prostřednictvím těchto manuálů se připravují na 

nadcházející akce a eventy. V manuálech jsou o těchto eventech sdělovány nejen samotné 

informace, ale i tipy, jak probíhající akci představit zákazníkům a jak ji nejlépe prodat. 

Po České i Slovenské republice je i několik prodejen označených jako prodejny 

tréninkové. Z velké většiny se právě tam odehrává trénink nových store managerek, 

v některých případech nových prodejních asistentek. Tréninkové prodejny zároveň 

pomáhají trenérce Intimissimi s tvorbou tréninkovými materiály. Zejména se v tomto 

případě jedná o fotky s komentáři či videa. Tyto obrazové materiály jsou používány 

potom buď v prezentacích zasílaných na všechny prodejny, nebo jsou sdíleny 

prostřednictvím Instagramu, kde má trenérka vytvoření profil pro interní účely českého a 

slovenského odvětví Intimissimi. Právě Instagram, a konkrétně profil trenérky na něm, je 

kromě prodejny další místo, kde se prodejní asistentky mohou dozvědět různé novinky, 

nebo například čerpat inspiraci v oblasti kvality obsluhování a všech dalších aktivit 

spojených s kvalitním prodejem a co možná nejlepší reprezentací značky Intimissimi na 

českém i slovenském trhu. 

Každá prodejní asistentka by měla prodejnu reprezentovat nejen svými znalostmi, 

ale i vzhledem. Všechny prodejní asistentky mají striktně předepsaný dresscode. Zbytek 

oděvu je tvořen z artiklů značky Intimissimi. Asistentkám jsou produkty přidělovány 

v rámci uniforem několikrát do roka, vždy v závislosti na módních kolekcích a barvách. 

Materiály a barvy oděvů bývají nařizovány centrálně a předepisovány na týdenní bázi. 

Každý den je nutno doplnit outfit černou obuví a černými kalhotami, případně sukní 

s punčochami. 
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2.1.7 Způsob zásobování a objednávání zboží 

Každý den ráno prodejní asistentka odešle automatickou objednávku 

vygenerovanou na základě prodejů předchozího dne. Kompozici objednávaného 

množství může pravidelně upravovat z různých důvodu vedoucí prodejny. Tyto hodnoty 

nastavuje minimálně jednou do týdne ručně. Vedoucí prodejny se řídí indexem obratu, a 

to zpravidla za období posledních čtrnácti dní. Index obratu lze filtrovat dle jednotlivých 

kategorií produktů až na konkrétní seznam artiklů, rozdělených dle jejich kódu, barvy a 

velikosti. Hodnoty indexu obratu informují o tom, jak rychle se jednotlivé produkty 

prodávají. 

Když se index konkrétního artiklu otáčí příliš pomalu (jeho hodnota je nižší než 

1,25), je nutné snížit jeho objednávaného množství. Pokud se naopak otáčí rychle (jeho 

hodnota je vyšší než 1,25) znamená to, že se zboží prodalo rychle, pravděpodobně je o 

něj zájem a je možné jeho kvantitu na prodejně zvýšit. 

Objednávky jsou vytvářeny v takzvaných objednávkových blocích, rozdělených 

podle typu produktu a typu kolekce. Základní neboli basic kolekce, zpravidla nemá 

v objednávkovém bloku žádná velká množstevní omezení. To znamená, že si vedoucí 

prodejny teoreticky může objednat zboží kolik chce. (V praxi ovšem zodpovídá za 

množství zboží na prodejně, a proto objednává množství produktů na základě statistik, a 

právě indexu obratu.) U módních kolekcí jsou jasně nastavena maximální možná 

množství objednaných produktů. Zde často dochází k nedostatku zboží. Byť je po 

konkrétním zboží vysoká poptávka, například na základě reklamní kampaně, není možné 

objednat od jednoho artiklu více kusů. Není výjimkou, že tyto maximální hodnoty 

představují jeden nebo dva objednatelné kusy. 

Z toho důvodu je možné, že poptávka po vybraných produktech na prodejně 

převyšuje nabídku. Některé prodejny proto zavedly jejich vlastní rezervační systém, aby 

kvůli chybějícímu zboží neztrácely zákazníky. 

2.1.8 Sledované parametry prodejů 

Výslednou tržbu vytváří několik faktorů. Prvním je hodnota jednotlivých účtenek, 

která je závislá na dalších parametrech. 
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„Průměrná účtenka“ 

Na prodejnách je sledována hodnota AT, vycházející z anglického „Average 

ticket“. Do češtiny přeložený parametr jako průměrná účtenka sleduje průměrnou 

hodnotu všech prodejů v průběhu určité časové jednotky. Nejčastějšími časovými 

jednotkami bývá den, týden, měsíc a rok, v závislosti na tom, jaké statistiky prodejů je 

zrovna nutno získat. Hodnota účtenky závisí na výši cen prodávaných artiklů, což se často 

odvíjí například od použitého materiálu. Roli hodnoty účtenek hraje i počet kusů 

prodaných na jednu účtenku a také, zda byl nabídnut doplňkový prodej. 

Vedení firmy poskytlo údaje o hodnotách účtenek, při sledovaném období 

přibližně čtvrt roku, a to od 1. ledna 2020 do 7. dubna 2020. Průměrná hodnota účtenek 

členů věrnostního programu se pohybovala v hodnotě 1600 Kč. U účtenek, které patřily 

nezaregistrovaným zákazníkům byla ve sledovaném období průměrná hodnota nákupu 

výrazně nižší, a to 1150 Kč. 

Na hodnotě účtenky mají velký podíl prodejní asistentky, ať už prezentací 

doprovodného prodeje, nebo tím, že zákazníky upozorňují na nabídku různých 

množstevních akcí. Pro zvýšení hodnoty účtenky se mohou zaměřit i na samotný produkt, 

který zákazníkovi nabízejí. Strategie je většinou taková, že je zákazníkovi nabídnuta 

nejdražší alternativa jeho požadavku. Následně, v závislosti na reakcích zákazníka, 

prodejní asistentka upravuje nabídku tak, aby s ní byl zákazník spokojen. 

„Průměrný počet kusů na účtenku“ 

Dalším sledovaným parametrem je takzvané „UPT“, z anglického „Units per 

ticket“. Do češtiny přeložený parametr „průměrný počet kusů na účtenku“ sleduje, kolik 

kusů zboží bylo prodáno průměrně na jednu účtenku. Tento parametr slouží pro statistiky 

prodejů nejen v rámci jednoho dne, ale i při týdenních, měsíčních či ročních statistikách. 

Strategií značky je prodat co nejvíce kusů. Velký podíl na finálním počtu kusů mají 

například množstevní slevové akce, například 4+1 zdarma (platí pro kalhotky či pro 

pánský sortiment) nebo „3 kusy za zvýhodněnou cenu“ při nákupu například dámských 

bavlněných tílek. 
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Čas od času pomáhají tento parametr zvyšovat i jednorázové akce. Jedna z nich 

například probíhala v říjnu 2019 a v únoru 2020. Zákazník měl možnost k nákupu 

kteréhokoliv produktu s kašmírem uplatnit slevu 50 % na druhý produkt stejného 

materiálu. Zvyšování počtu kusů prodaných v rámci jedné účtenky je jedním z nástrojů 

pro docílení růstu tržeb. Opět je tento parametr značně ovlivňován aktivitou prodejních 

asistentek, které na dílčí promo akce, doplňkový prodej či množstevní slevy zákazníky 

upozorňují. 

„Návštěvníci“ 

Sledovaný parametr označován jako „IC“ vychází z anglického „Incoming 

customers“, tedy počet návštěvníků, kteří v průběhu časové jednotky navštívili prodejnu 

Intimissimi. Tento parametr je sledován za pomoci počítadla, které je umístěno blízko 

vchodu prodejny. Díky němu lze zjistit, kolik návštěvníků přišlo do prodejny v průběhu 

dne, týdne, měsíce nebo roku. Počítadlo návštěvníků sice přímo neovlivňuje výši tržby, 

ovšem pomáhá sledovat, zda počty návštěvníků meziročně rostou či klesají. Dále ukazuje, 

zda jsou potenciální zákazníci oslovení probíhajícím eventem na prodejně a vstoupí 

dovnitř, což je první úspěšný krok k tomu, aby jejich návštěva byla zakončena nákupem. 

Z růstu počtu zákazníků lze vyvodit zájem o novou kolekci či změnu vizuálu prodejny. 

Nejvýraznější růst počtu zákazníků prodejny v průběhu roku evidují zejména v období 

sezónních slev či v období Vánoc. Při poklesu zákazníků se firma snaží zjišťovat, kde 

nastal problém. Často se tak může stát neatraktivní formou prezentace kolekcí, jak už ve 

výlohách, tak v samotné prodejně. Meziroční růst tržeb je většinou doprovázen i růstem 

právě tohoto parametru. Pokud však počet návštěvníků roste a tržby nikoliv, hledá se 

příčina tohoto faktu i například u sledování aktivity prodejních asistentek a jejich přístupu 

a zodpovědnosti k zákazníkům na prodejně. I z tohoto důvodu je čas od času využívána 

služba takzvaného „Mystery shoppingu“, tedy návštěvy prodejny smluveným aktérem, 

který předvádí zájem o prodej a sleduje, jak to na prodejně probíhá. 
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„CR“ 

Parametrem značeným zkratkou „CR“ je sledováno takzvané „procento 

obsloužených zákazníků“. Parametr se udává v procentech. Jinými slovy se jedná o 

poměr účtenek v závislosti na počtu zákazníků v rámci určité časové jednotky. Cílem 

firmy je dosahovat co nejvyšší hodnoty CR. Tento parametr sleduje, kolik zákazníků, 

kteří navštívili prodejnu bylo obslouženo a zároveň u nich proběhl nákup. Sledování 

„CR“ reaguje na to, kolik z celkového počtu návštěvníků, kteří prodejnu navštívili si 

zároveň i odnesli nákup, bez ohledu na hodnoty účtenky. Do této hodnoty se počítá i 

pokud bylo zákazníkovi vyměněno zboží, kdy je potřeba udělat i při výměně ve stejné 

hodnotě „nulová účtenka“ – tedy účtenka, která nezvyšuje hodnotu tržby. 

I parametr „CR“ ovlivňuje do jisté míry aktivita prodavaček. Ty jsou zaškoleny 

na prodej a velmi osobní komunikaci se zákazníkem a cílem péče o zákazníka je 

uskutečnění nákupu. „CR“ ovšem nezohledňuje skutečnost, že existují zákazníci, kterým 

se prodejní asistentky věnují intenzivně v řádech desítek minut, a i přesto si zákazník 

nákup neodnese. Často tomu bývá z důvodu nerozhodnosti nebo nedostatečnému 

přesvědčení o nutnosti produkt zakoupit. I přesto že se zákazníkovi prodejní asistentky 

naplno věnovaly, odchází bez nákupu a parametr „CR“ tedy klesne, protože nepřibyla 

žádná účtenka v závislosti na počtu zákazníků. 

2.1.9  Online prodej Intimissimi 

Značka Intimissimi disponuje i e-shopem, na kterém lze zjistit dostupnost artiklů 

v konkrétních prodejnách v republice. E-shop lze navštívit na webové stránce 

www.intimissimi.com, která automaticky nabídne zákazníkům český překlad. Zákazníci 

však nemají možnost poslat si zboží z e-shopu na prodejny, ani si ho prostřednictvím e-

shopu na prodejně zarezervovat. Zboží zakoupené na e-shopu nelze na prodejných ani 

vrátit, vyměnit nebo reklamovat. Prodejny jako takové s e-shopem vůbec nespolupracují 

a jediné tedy, co mají společné je název značky a produkty. U e-shopu a prodejen se může 

lišit doba trvání například slevových akcí a výprodejů. V současné době mají zákazníci 

možnost zboží zakoupené na e-shopu vrátit nebo vyměnit do šedesáti dnů, přičemž na 

prodejnách je tato lhůta třicetidenní. 

http://www.intimissimi.com/
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2.2 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

V následujících podkapitolách jsou vypracovány analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy. 

2.2.1 PEST analýza 

Pro analýzu vnějšího prostředí byla zvolena PEST analýza, která blíže specifikuje 

politicko-právní prostředí značky a ekonomické, sociální a technické faktory. 

Politicko-právní prostředí 

Společnost CALPRA s.r.o., provozující na území České republiky mimo značek 

Intimissimi také značky Tezenis a Calzedonia se při své činnosti maloobchodního 

prodeje, je povinna plnit a respektovat zákony. 

Jedním z nich je Zákoník práce, zákonem vymezený pod označením č. 262/2006 

Sb. Zákoník práce definuje a vymezuje pracovně právní vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem firmy. V zákoníku práce jsou vymezeny práva a povinnosti jak 

zaměstnance, tak zaměstnavatele, a to po dobu od vzniku až do zániku pracovního 

poměru. 

Dalším zákonem, které je povinna firma dodržovat je od 25. 5. 2018 zákon č. 

101/2000 Sb.2, známý jako Zákon o ochraně osobních údajů neboli GDPR. GDPR (z 

překladu „General Data Protection Regulation“) stanovuje pokyny pro shromažďování a 

zpracovávání osobních údajů od osob žijících v Evropské unii. 

                                                             
2 Zdroj: https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/co-je-gdpr.aspx 

https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/co-je-gdpr.aspx
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Vzhledem k předmětu podnikání společnosti CALPRA s.r.o., kterým je 

maloobchod se spodním prádlem, je firma povinna respektovat další zákony týkající se 

právě prodeje a maloobchodu. Jedním z nich je například Zákon č. 223/2016 Sb., tedy 

„Zákon o prodejní době v maloobchodě“. Tento zákon se týká nutného omezení prodeje 

ve státem uznané státní svátky. Dalším zákonem, který je povinna společnost 

s maloobchodním předmětem podnikání dodržovat je zákon č. 634/1992 Sb, tedy „Zákon 

o ochraně spotřebitele“, kdy prodávající nese „informační povinnost“. Prodejce tak musí 

zákazníka informovat o charakteru a povaze prodávaného zboží a o způsobu jejich 

použití. Zboží musí být zároveň například řádně označeno původem výroby, složením, 

použitými materiály a cenou.3 

Všechny předpisy jsou firmou respektovány, a proto je nutná neustála kontrola 

prodejen a práce prodejních asistentek z důvodu ověření dodržování těchto předpisů i 

z jejich strany. Z mého pohledu vedoucí prodejny je tomu tak zejména při ochraně 

osobních údajů zaměstnanců i zákazníků (například ve věci vyřizování reklamací) a při 

kontrole správného uvedení cen produktů, které prodejní asistentky vlastnoručně 

přeceňují z eur na české koruny. Obecně však podle mého názoru právní předpisy nijak 

výrazně chod prodejen nebo celé firmy neovlivňují a neomezují. Prodejny Intimissimi 

bývají například pravidelně navštěvovány Českou obchodní inspekcí, která kontroluje 

zejména ceny a jiné slevové akce. Tyto kontroly zatím neodhalily žádné závažnější 

zjištění. 

                                                             
3 Zdroj: Česká obchodní inspekce, https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-
sluzeb/informacni-povinnosti-prodejce-2/ 

https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/informacni-povinnosti-prodejce-2/
https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/informacni-povinnosti-prodejce-2/
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou velmi důležité, ať už z pohledu zákazníků, tak z pohledu 

firmy. Firma se na základě pozitivního ekonomického vývoje rozhoduje například o 

rozšiřování svého působení na území České republiky. Rok 2019 byl pro maloobchod 

velmi úspěšný. Ještě v únoru 2020 Český statistický úřad zaznamenal meziroční růst 

maloobchodu o 7,4 % oproti stejnému období roku 2019. Pozitivní byl i růst HDP, které 

ve čtvrtém čtvrtletí v meziročním porovnání vykazovalo nárůst o 2 %. Meziroční 

ekonomický růst maloobchodu se pozitivně projevil v roce 2019 i u značek Intimissimi, 

kdy byl celkový nárůst tržeb u nás rekordní. A podobně to vypadalo v lednu a únoru roku 

2020. Velký zvrat v růstu tržeb na prodejnách představovala v březnu 2020 celosvětová 

pandemie. Již týden před uzavřením prodejen se tržby na prodejnách v porovnání se 

stejným obdobím minulého roku propadaly až o 50 %. Po uzavření nákupních center a 

kamenných prodejen se však prodej u značky Intimissimi nepřesunul na e-shop. 

Z dostupných dat je možné zjistit, že se tržby na e-shopu po uzavření prodejen výrazně 

nezvýšily. Naopak se držely na stále stejné úrovni prodeje, jako tomu bylo před pandemií. 

Důležitým ekonomickým faktorem, který ovlivňuje firmu CALPRA s. r. o je míra 

nezaměstnanosti. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 dosahovala míra nezaměstnanosti 

pouhých 2,0 %. Stejně tak se z předběžných údajů vyvíjela situace i v prvním čtvrtletí 

roku 2020.4 Právě nízká nezaměstnanost může znamenat pro firmu hrozbu. Čím nižší je 

nezaměstnanost, tím obtížnější je pro firmu hledat kvalitní zaměstnance. 

                                                             
4 Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace 

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace
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Dle zjištěných zdrojů se pohybuje průměrná hrubá mzda na obdobných pozicích 

při částce 23317 Kč5. (zadaná kritéria byla: žena, 25 let, praxe ve firmě 1-2 roky, 

středoškolské vzdělání, vybrané nepeněžní benefity, na pozici prodavačky). Prodejní 

asistentky pracující u značky Intimissimi v tomto kritériu dostávají průměrně 21000 Kč 

hrubého. Je tedy možné říct, že firma ohodnocuje prodejní asistentky podprůměrně oproti 

konkurenci. Firma se snaží „dorovnávat“ rozdíl oproti konkurenci jinými benefity pro 

zaměstnance. Z mého pohledu však právě podprůměrné mzdové ohodnocení ve spojení 

s charakterem pracovního úvazku (nepravidelné směny. večerní směny, časté přesčasy, 

práce o víkendech, práce o svátcích, nutnost být celou směnu na nohou při nemožnosti 

odpočinku) jsou často důvodem odchodu prodejních asistentek z firmy. 

Sociální faktory 

Cílovým zákazníkem značky Intimissimi jsou vzhledem k charakteru předmětu 

podnikání ženy. Největší zákaznické zastoupení (dle dat registrovaných věrnostních 

karet) tvoří právě ženy, a to ve věku od 26 do 45 let. Ke konci roku 2018 čítala Česká 

republika celkem 5 405 606 žen, přičemž právě ženské obyvatelstvo svým součtem tvoří 

nadpoloviční většinu České republiky. Nejzastoupenější skupinu obyvatel tvořili lidé ve 

věkové skupině 15-59 let, přičemž ženy v této věkové skupiny ke konci roku 2018 

představovaly počet celkem 3 019 724. Pro značku Intimissimi tento údaj znamená, že 

cílový zákazník je zároveň nejzastoupenější skupinou obyvatel v České republice. 

Značka má tedy potenciál pro oslovení dalších zákazníků své cílové skupiny.6 Firma se 

dlouhodobě snaží nabízet cenově dostupné a kvalitní produkty. Zároveň nabízí širokou 

škálu použitých materiálů i široké rozpětí cen a chce oslovit široké rozpětí potenciálních 

zákazníků. 

                                                             
5 Zdroj: www.platy.cz 
6 Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-ffhk87f13g 

https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-ffhk87f13g
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Technologická úroveň 

Značka Intimissimi se dlouhodobě snaží udržovat aktivity na takové úrovni, aby 

se co nejvíce přiblížila aktuálním trendům ve společnosti a samotným zákazníkům. 

podpořila tak růst prodeje. Z technologického hlediska dává značka Intimissimi 

zákazníkům možnost nakupovat přes internet prostřednictvím e-shopu s doručením až 

k jejich domovu. Značka zákazníkům dále nabízí například možnost online komunikace 

nebo bezkontaktní platební způsoby. Pro online komunikaci se zákazníky je v současné 

době Instagram, kde mohou zákazníci prostřednictvím oficiálního profilu, případně 

profilů „influencerů“ sledovat nejnovější a nejprodávanější produkty značky i s přímým 

odkazem na e-shop pro nákup konkrétních artiklů. 

Obecně ovšem společnost CALPRA s.r.o. uvádí, že firma nepočítá s většími 

investicemi do technologického vývoje. Důvodem je charakter činnosti firmy, tedy 

maloobchod se spodním prádlem, který nevyvíjí aktivitu ke zdokonalování právě v tomto 

odvětví.  

2.2.2 Analýza 7S 

Pro zkoumání vnitřního prostředí firmy byla zvolena analýza „7S“. 

Strategie 

Jako strategii firma dlouhodobě představuje myšlenku „spodní prádlo kvalitních 

materiálů za dostupné ceny“. Dlouhodobým cílem značky Intimissimi je neustálé 

rozšiřování působnosti na trhu se spodním prádlem a otevírání nových prodejen na území 

České a Slovenské republiky. Značka svoji prodejní strategii založila na perfektním 

zákaznickém servisu a minimalistickém vzhledu prodejen. Zákazníci jsou u značky 

Intimissimi na prvním místě a prodejní asistentky se každému zákazníkovi pečlivě věnují 

a navazují s nimi bližší vztah. 
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Ačkoliv má značka Intimissimi v České republice svůj management, velkou část 

aktivit je nutno vykonávat na základě rozhodnutí směřujících přímo z italské centrály 

značky. Hlavní strategie tedy míří vždy „z Itálie“ a ostatní země jsou povinny všechna 

rozhodnutí a kroky dodržovat a respektovat. Pokud se země, kde se značka Intimissimi 

nachází rozhodne pro vlastní činnosti a akce, je nezbytné vše konzultovat právě s italským 

vedením značky Intimissimi. 

Nejaktuálnějším cílem je přejití na udržitelné zdroje v rámci výroby a distribuce 

produktů značky Intimissimi. 

Struktura 

Organizační struktura společnosti představuje hierarchický typ. Na vrcholu 

organizační struktury společnosti Calpra s.r.o. stojí tři jednatelé. Společnost CALPRA 

s.r.o. je dále rozdělena na obchodní oddělení, marketingové oddělení a personální 

oddělení. Obchodní oddělení se podílí na tvorbě strategií cen, aplikaci promo akcí nebo 

například na tvorbě a aktualizacích věrnostního programu. Marketingové oddělení 

zajišťuje komunikaci se zákazníky prostřednictvím televize, tisku, různých forem public 

relations. Nejvíce se marketingové oddělení věnuje komunikaci a domlouvání spoluprací 

s influencery značky. Personální oddělení definuje požadavky na výběr budoucích 

pracovníků. 

 Country manager 

Jeden z jednatelů vždy plní funkci „Country managera“. Ten zodpovídá za chod 

prodejen všech tří značek – Intimissimi, Calzedonia, Tezenis. S dalšími jednateli a za 

dohledu italské centrály Calzedonia SPA sestavuje Country manager cíle, plány a strategii 

firmy, jak těchto cílů dosáhnout a plány naplnit. 
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 Area manager 

Značka Intimissimi má „Area managera“, který zodpovídá za všechny prodejny 

v dané oblasti – konkrétně v České a Slovenské republice. Area manager se částečně 

podílí na tvorbě strategie značky Intimissimi na našem území. Všechny kroky a postupy 

pravidelně konzultuje se svým nadřízeným, Country managerem, stejně jako s dalšími 

jednateli společnosti. Pravidelně společně s oblastními managery navštěvuje prodejny 

značek Intimissimi jak v Česku, tak na Slovensku. 

 District manager 

District neboli oblastní manager zodpovídá za svěřené prodejny Intimissimi 

v určené zóně. Svěřených prodejen v jedné zóně bývá zpravidla 5-6. V České republice 

jsou oblastní manažeři čtyři. Tři z nich mají rozdělenou oblast Čech, čtvrtému oblastnímu 

managerovi byla svěřena Morava a Slezsko. Oblastní manager zodpovídá za chod 

prodejen, vývoj tržeb a práci store managerek. Oblastní manager předává svým 

podřízeným informace o cílech a strategiích, avšak sám žádné obecné strategie netvoří. 

Tito zaměstnanci pravidelně navštěvují jim svěřené prodejny a kontrolují práci store 

managerů, technický stav prodejny, prodejní asistentky a vizuál prodejny. Zjištěné 

nedostatky napravuje na základě předem stanovených firemních standardů. V případě 

závažnějších nedostatků konzultuje se svým nadřízeným Area managerem kroky pro 

nápravu. 

District manager se společně se store managerem podílí na náboru nových 

zaměstnanců pro konkrétní prodejnu, v praxi to znamená, že se oba (district i store 

manager) účastní pohovorů a po následné konzultaci se rozhodnou společně koho 

přijmout. 
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 Store manager 

Store manager zodpovídá za chod svěřené prodejny Intimissimi a za práci 

prodejních asistentek. Na konkrétní prodejně tráví veškerý svůj čas, tudíž je 

v pravidelném kontaktu se všemi prodejními asistentkami. Úkolem Store managera je 

kromě činností nutných k plynulému provozu prodejny (pravidelné objednávky zboží, 

úprava objednávané kvantity zboží na základě statistik prodejů, kontrola a úprava vizuálu 

prodejny) motivování a vedení prodejních asistentek. Store manager kontroluje chování 

prodejních asistentek v rámci prodejů a komunikace se zákazníky. Ačkoliv je hlavní 

náplní práce store managera péče o chod prodejny, pravidelně se zapojuje do obsluhování 

zákazníků, aby podpořila a pomohla prodejním asistentkám, byla jim vzorem a 

motivovala je k lepším výkonům. 

 Prodejní asistentky 

Prodejní asistentky převádějí firemní cíle a kroky k jejich splnění do praxe, a to 

při komunikaci se zákazníky a prodejích. 

Systémy 

Firma využívá pro své činnosti systém Shoppy, který slouží především jako 

systém pokladní. Tento systém zároveň umožňuje e-mailovou komunikaci mezi 

jednotlivými odděleními a pro komunikaci nadřízených pracovníků s prodejnami. Systém 

Shoppy je intuitivní a jednoduchý na ovládání. To považuji za velkou výhodu z důvodu, 

že systém na prodejně využívají všechny prodejní asistentky. Jednoduchost systému 

pomáhá rychlému zaučování nových prodejních asistentek, což je v tomto odvětví 

s vysokou fluktuací zaměstnanců potřeba. Všechny prodejní asistentky mohou zároveň 

v pracovní době v reálném čase díky tomuto systému sledovat vývoj tržby a další běžně 

sledované parametry. Prodejní asistentky tedy přesně vědí, v jaké kategorii sledovaných 

parametrů je potřeba zlepšit výkon daného časového úseku. To jim pomáhá k dosahování 

stanovených cílů, ať už v rámci dne, týdne či měsíce. 
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Systém Shoppy je na všech úrovních managementu aktivně využíván pro 

získávání dat jednotlivých prodejů, vývoje tržeb nebo počtu zákazníků. Zároveň jsou 

jednotlivé počítače a systém Shoppy propojeny na takové úrovni, že jej na dálku mohou 

opravovat čeští IT zaměstnanci i zaměstnanci italské IT centrály. V situacích, kdy je 

potřeba „zásah“ IT zaměstnance (například zamrazení systému, nefunkční čtečka 

věrnostních či dárkových karet) je tento způsob opravy velmi rychlý a efektivní. 

Usnadňuje totiž práci všem zaměstnancům firmy, a to zejména prodejním asistentkám. 

Díky rychlému opravení i závažnějších potíží systému na dálku se eliminují nepříjemné 

situace na prodejně, vzniklé právě chybou systému Shoppy. Nutnost zásahů je ovšem 

pouze ojedinělá. Z mého pohledu je systém převážně spolehlivý. 

Spolupracovníci 

Kromě jednatelů jsou ve firmě zaměstnány ženy, přičemž jejich průměrný věk se 

pohybuje od dvaceti do třiceti let věku. Na pozici prodejních asistentek bývají 

zaměstnávány převážně mladší ženy. Vzdělání prodejních asistentek na plný úvazek je 

především středoškolské. Ovšem vzhledem k tomu, že firma nabízí možnost práce na 

poloviční úvazek je v řadách prodejních asistentek spousta studentek vysokých škol. 

Další pozice ve firmě je podmíněna předešlými zkušenostmi a znalostmi (Store manageři, 

District manageři), případně ještě vzděláním v oboru (personalistka, účetní). 

Zaměstnanci jsou odměňování měsíční fixní částkou mzdy a osobním 

ohodnocením. Výše osobního ohodnocení roste v závislosti na délce pracovního poměru. 

Nový zaměstnanec je označován jako „junior“. Po roce pracovního úvazku se mu zvyšuje 

složka osobního ohodnocení a je označován jako „senior“. Nejvyšší nárůst osobního 

ohodnocení bývá zpravidla po třech letech trvání pracovního poměru. Po uplynutí tří let, 

případně dříve, pokud zaměstnanec prokazuje nadstandardní aktivitu, je zaměstnanec 

označován jako „Senior“. 

Vzhledem k povaze předmětu podnikání, tedy maloobchod a faktu, že studující 

zaměstnanci na poloviční úvazek tvoří přibližně polovinu zaměstnaných, se řadí značka 

Intimissimi mezi firmy, které bojují s vysokou fluktuací. Značka si je tohoto faktu 

vědoma, a proto nabízí nad rámec měsíční mzdy i další zaměstnanecké benefity, jako 

například zaměstnanecká sleva, plně hrazené stravenky, kafeterie, fasování oblečení a 

organizace firemních akcí. 
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Styl 

Ve firmě převažuje zejména autoritativní styl řízení. Komunikace probíhá shora 

dolů, a to hlavně při komunikaci s nejnižší úrovní – tedy prodejnami a store managery. 

Tento styl řízení je v rámci činnosti značky Intimissimi důležitý, vzhledem k velkému 

množství zaměstnanců a poboček značky. Z důvodu udržení jednotného vzorce vzhledu 

a chování asistentek i vzhledu prodejen je důležité mít striktně nastavená pravidla pro 

dodržování. Všechny pokyny jsou přesně a jasně definované, aby nedocházelo 

k odchylkám a změnám na jednotlivých prodejnách. Všechny prodejny jsou vedením 

firmy pravidelně, na týdenní bázi informovaný o nadcházejících eventech, cílech a 

krocích k jejich splnění. 

Pravidelná komunikace a zpětná vazba probíhá vždy převážně mezi přímým 

nadřízeným a podřízeným. Pravidelně jsou se store managerkou i prodejními 

asistentkami prováděny takzvané evaluace, tedy hodnocení jejich práce s nadřízeným a 

debata o cílech v rámci jejich pracovního nasazení do budoucna. 

Prodejní asistentky jsou odměňovány (nad rámec svých mezd) na principu 

měsíčních prémií, založených na úspěchu prodejů a nárůstu tržby oproti loňskému roku. 

Prémie jsou rozdělovány v rámci celého kolektivu, nikoliv pouze jednotlivcům. 

Schopnosti 

Jedním ze základů dobrého prodeje u značky Intimissimi je kvalitní zákaznický 

servis. Značka Intimissimi na našem území si je toho vědoma a pravidelně vzdělává a 

školí jak nové, tak stávající zaměstnance na všech úrovních. Pravidelně se jedná o školení 

v rámci produktů pro všechny zaměstnance. Vedoucí pracovníci bývají zároveň 

pravidelně školeni na téma leadership. Firma aktivně tvoří pro své zaměstnance 

tréninkové materiály na témata ohledně kolekcí, ale i zákaznického servisu. 
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Aktivní je projekt takzvaných „Lingerie expertek“. Tento pojem se nepřekládá, 

překlad by znamenal „expertka na spodní prádlo“. Lingerie expertkou se stává vždy jedna 

„zástupkyně“ z prodejny, a to na základě jejích prodejních výsledků, aktivnímu přístupu. 

O výběru rozhoduje Store manager a District manager. Od expertek se očekává 

perfektivní znalost produktu, zákaznického servisu a nadstandardní aktivita ve všech 

činnostech na prodejně. Náplní pozice Lingerie expertek je školení a zaučování nejen 

nových, ale i stávajících kolegyň.  Expertky představují takzvanou „pravou rukou“ 

trenérce pro značku Intimissimi a pomáhat jí s tvořením tréninkových materiálů i 

motivováním svých kolegyň na prodejnách. U značky Intimissimi je zákaznický servis 

na prvním místě. 

Sdílené hodnoty 

Všechny zaměstnance značky spojuje láska ke značce a důvěra v prodávané 

produkty. Tento fakt se odráží na vzhledu všech zaměstnanců značky, kteří svými oděvy 

a outfity značky Intimissimi firmu reprezentují. Zaměstnanci nosí oděvy značky 

Intimissimi i na běžné nošení ve svém volném čase, nebo naopak při setkáních v rámci 

firmy, jako jsou například meetingy, školení nebo neformálních akcích, jakým je 

například pravidelný vánoční večírek. Zejména na prodejnách lze vidět výraznou 

motivaci pro práci v týmech, vzájemnou komunikaci a podporu. Zaměstnanci na 

prodejnách společnými silami pracují jako tým a věří, že společnou snahou získají 

odměny a prémie za dobře provedenou práci. Zaměstnanci sami aktivně přispívají 

k udržování dobré atmosféry na prodejnách tak, aby se zákazník vždy cítil na prodejně 

příjemně a vítaně. 
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2.3 Stávající věrnostní program 

Jak už bylo zmíněno výše, věrnostní program byl ve společnosti Intimissimi pro 

Českou republiku a Slovensko spuštěn teprve v červnu 2019. Věrnostní program byl pro 

mnoho jiných evropských zemí známý už dříve, naše země se připojila společně se 

Slovenskem jako poslední z celé Evropy. 

 

Obrázek č. 4 vzhled věrnostních karet 

(zdroj: www.intimissimi.com) 

Zavedení věrnostního programu nepředcházel žádný zákaznický výzkum na 

území Česka a Slovenska. Důvodem je důraz na co nejpřesnější dodržení „brand image“ 

a jednoty značky Intimissimi, a to v celosvětovém měřítku. Základ věrnostního programu 

je tedy jednotný pro veškeré prodejny zapojené do věrnostního programu na celém světě.  

Za tento základ se považuje rozdělení jednotlivých úrovní programu, výší odměň za určitý 

počet bodů nebo například možnost doručení zboží z e-shopu zdarma. Všechny tyto body 

jsou popsány podrobněji níže, v kapitole o výhodách věrnostního programu. Věrnostní 

program je na celém světě propojen, což pro zákazníka znamená, že může výhody 

programu čerpat na kterékoliv prodejně značky Intimissimi, kterou ve světě navštíví bez 

ohledu na to, ve které zemi se registroval. Jednotnost ve výši bodů a odměn potom 

zaručuje srozumitelnou orientaci ve věrnostním programu. 
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Další aktivity jsou personalizované a každá země si je může přizpůsobovat svým 

potřebám. Platí to tak pro různé druhy promo akcí, pořádání eventů na podporu 

věrnostního programu, nebo například slevová období. Je tedy možné v různých zemích 

narazit na různé druhy eventů a formy propagací, případně stejný event rozdílný v datech 

pořádání. 

Zákazník je na existenci věrnostního programu My Intimissimi upozorňován jak 

v kamenných prodejnách, tak na e-shopu. Součástí výloh každé prodejny je nálepka 

lákající zákazníka k zapojení do programu. Nálepka je většinou umístěna do spodní části 

výlohy společně s dalšími informačními nálepkami, jako je například odkaz na e-shop 

značky nebo otevírací dobu prodejny. 

 

Obrázek č. 5 registrace online 1 

(zdroj: www.intimissimi.com) 

Na e-shopu je naopak nepřehlédnutelná pobídka k registraci, přičemž rovnou 

informuje o tom, jak ve zkratce věrnostní programu funguje. Zákazník má tedy bez 

dalšího hledání možnost rozhodnout se pro registraci do programu na základě údajů jeho 

formě, a to konkrétně sběru bodů. 
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Obrázek č. 6 Registrace online 2 

(zdroj: www.intimissimi.com) 

2.3.1 Cíle věrnostního programu a jejich plnění 

První zemí, kde byl spuštěn věrnostní program byla Itálie, a to již v roce 2016, 

tudíž o 3 roky dříve než v České republice. Zástupci České republiky a Slovenska proto 

pro nastavení cílů při zavádění věrnostního programu využili formou benchmarkingu data 

a informace z italského programu. Cíle byly nastaveny tedy dle skutečných a již dříve 

získaných dat z Itálie. 

Pro prvních čtrnáct dní byl na základě italských dat nastaven cíl 140 registrací na 

prodejnu, přičemž tento cíl přesně splnila Česká republika. Slovensku se podařilo splnit 

cíl lépe než České republice. Registrací na konci sledovaného období bylo na Slovensku 

celkem 220. 

Tabulka č. 1 Cíl registrací do programu pro prvních 14 dní 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
CÍL SKUTEČNOST 

ČESKÁ REPUBLIKA 140 140 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 140 220 

Zájem o věrnostní program v Česku a na Slovensku lze tedy hodnotit kladně a 

minimálně stejně, jako v Itálii, domovské země značky Intimissimi. 
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Po prvním měsíci programu byl cíl navýšen, a to na 260 registrací na prodejnu. 

Zájem o věrnostní program na tomto území rapidně stoupnul a nárůst registrací tak 

s přehledem splnil jak v České, tak Slovenské republice vymezené cíle. Průměr pro 

Českou republiku představoval 320 registrací na prodejnu (tudíž se jedná o nárůst 23 % 

nad předem určený cíl). Na Slovensku byly výsledky ještě o něco lepší a počet registrací 

se zvýšil na průměrných 470 registrací na prodejnu. Slovensko tedy dokázalo splnit 

stanovený cíl s nárůstem 80 %. 

2.3.2 Kroky ke splnění nastavených cílů 

Jak už bylo zmíněno výše, spuštění věrnostního programu proběhlo začátkem 

června roku 2019, ovšem první aktivitou, podporující registrace do věrnostního programu 

byla zákaznická soutěž, která probíhala v době od 17. května 2019 do 29. května 2019. 

Ve stejnou dobu bylo zároveň období televizního spotu značky Intimissimi, což 

předurčuje zvýšený počet návštěvníků našich prodejen. 

VIP event 

Podmínkou zapojení se do VIP eventu byl nákup v minimální hodnotě 1399 Kč. 

Každý zákazník, který v této či vyšší hodnotě nakoupil získal los, který mohl uplatnit 

dvěma způsoby. První způsob uplatnění byla možná výhra vstupenek a následná účast na 

VIP večeru s českými influencery. Akce s názvem „Intimissimi summer night“ se 

uskutečnila na začátku června 2019. Programem zajišťovala prezentace letní kolekce 

Intimissimi, promítání filmu i setkání s hlavními tvářemi značky Intimissimi pro Českou 

republiku, a to například se Zorkou Hejdovou (229 tis. sledovatelů na Instagramu) nebo 

Nikol Švantnerovou (237 tisíc sledovatelů na Instagramu)7 

Pakliže zákazník, který splnil podmínku a získal los neměl zájem o účast na této 

večerní akci, jeho los představoval slevu 10 % na příští nákup. Obě možnosti s sebou 

poprvé nesly i podmínku nutnosti zaregistrovat se do věrnostního programu, a to do 20. 

června 2019. 

                                                             
7 Zdroj: www.instagram.com  

http://www.instagram.com/
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Event na prodejnách na podporu věrnostního programu 

Druhý, tentokrát čistě samostatný event na podporu registrací do programu se 

uskutečňoval na prodejnách Intimissimi, a to přímou komunikací o zavedení věrnostního 

programu, a to prostřednictvím komunikace přes výlohu prodejní jednotky. Akce 

probíhala od 21. srpna do 1. září 2019, kdy hlavním lákadlem pro zapojení zákazníka do 

věrnostního programu byl zisk dvojnásobného počtu bodů za každý realizovaný nákup ve 

výše uvedeném období. Důvodem, proč byl mezi spuštěním programu a akcí upozorňující 

na něj téměř dvouměsíční časový odstup vysvětluje vedení firmy jako čas pro rezervu, 

při níž bude možno vychytat a odstranit případné technické potíže v souvislosti 

s programem. 

Druhým, důležitým důvodem je fakt, že během června a července, tedy nejbližší 

dobou po spuštění programu, probíhají slevy a výprodej kolekce jaro/léto, jež samy 

vyžadují jedinečný komunikační zaměření. Event podporující věrnostní program tak 

získal své jedinečné místo v programu eventů značky Intimissimi tak, aby se nekryl 

s žádnou jinou akcí či eventem. 

Na registraci nových zákazníků je momentálně směřován největší zaměření firmy. 

To dokazuje i politika tvorby jednotlivých eventů značky Intimissimi od spuštění 

věrnostního programu. Ve všech nynějších akcích je zakomponována nutnost registrace 

ve věrnostním programu tak, aby pouze registrovaní zákazníci měli možnost získat 

výhody, které jednotlivé akce přináší. Zároveň jsou veškeré akce nastaveny tak, aby měl 

každý potenciální zájemce o výhody z eventů možnost okamžitě se zaregistrovat do 

věrnostního programu a v okamžiku registrace již čerpat výhody, které věrnostní program 

ve spojení s probíhající akcí zákazníkovi přináší. 
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Presale 

Jedním z těchto eventů byl takzvaný povánoční „Presale“. Nejsilnějším prodejním 

obdobím je pro značku Intimissimi bezpochyby období předvánoční, které lze časově 

vymezit od poloviny listopadu až do 24. prosince, kdy jsou obchody pro zákazníky 

otevřeny ještě celé štědrovečerní dopoledne. Dle dostupných statistik v tomto období 

rostou nejen tržby, ale i výše průměrné účtenky či počet kusů na jednu účtenku. Zároveň 

je to jediné období, kdy se prodlužuje lhůta na výměnu zboží ze standardních 30 dní na 

45 dní. 

Strategie Intimissimi byla po několik let beze změny. Po znovuotevření obchodů 

po prvním a druhém svátku vánočním následovalo období slev, jejichž výše se mohla lišit 

dle vybraných produktů. Obecně se ale v tyto povánoční dny operovalo s výší až -30 %, 

některé, málo prodávané artikly podzimní kolekce byly již od počátku prezentovány se 

slevou až -50 %. Slevy takto probíhaly vždy neměnně až do 1. ledna, kdy po 

znovuotevření obchodů po státním svátku probíhalo přeceňování jednotlivých produktů 

podle úspěšnosti či neúspěšnosti prodejů. U artiklů, jež zůstávalo na skladech obchodů 

stále mnoho a nevyskladňovaly se tak rychle, jak vedení firmy předpokládalo se 

přistoupilo k dalšímu výšení slev, aby byl podpořen prodej těchto produktů. Značka 

Intimissimi komunikovala se zákazníky prostřednictvím výloh prodejen, ve kterých 

jednotně visely červené plakáty informující aktuální výši slev. 

Tyto kroky byly opakovány až do konce slevového období, které vrcholilo vždy 

na konci února. V několika letech se právě kvůli podpoře prodeje výprodejových artiklů 

přistupovalo k fázím slev „až 60 %“, několikrát po sobě došlo i k fázi „až 70 %“. Firma 

každý rok usiluje o totéž, a to dostat se na 95 % rozprodej kolekce podzim/zima. Poté 

jsou všechny slevy staženy z prodejny a v následných vratkách posílány zpět do 

centrálních skladů v chorvatském městě Varaždin. 

V roce 2019 se Intimissimi na českém a slovenském trhu rozhodlo pro radikální 

krok a vykročení ze zajetých a ověřených kolejí. Stejně jako další evropské země 

s věrnostním programem My Intimissimi spustili takzvaný „Presale“. 
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„Presale“ byl zákazníkům představen již 27. prosince 2019, kdy se nákupní centra 

po dvou vánočních svátcích opět otevřela. Akce „Presale“ byla určena pouze zákazníkům 

registrovaným do věrnostního programu. Na vybrané zboží z kolekce podzim/zima mohl 

každý člen věrnostního klubu uplatnit slevu 20 %. Stejně jako u předchozích akcí bylo 

možno založit věrnostní kartu těsně před nákupem a následně slevu 20 % využít. Akce 

byla s potenciálními zákazníky v nákupním centru komunikována prostřednictvím 

výlohy s růžovými plakáty. Plakát nesl nápis Presale, přičemž menším nápisem byl 

doplňující text: „více informací zjistíte u obsluhy“. 

První ročník akce „Presale“ nesplnil očekávání. V porovnání s minulými lety se 

„slevové“ období před koncem roku nevyrovnalo tržbami ve většině prodejen tržbám 

z konce prosince roku 2018. Téměř všechny prodejny zaznamenaly pokles nejen tržby, 

ale zároveň i úbytek návštěvníků na prodejnách, a to až mínus 30 % oproti prosinci roku 

2018. Z feedbacků zaslaných po novém roce ze všech prodejen lze vyčíst, že lidé na 

výlohy nereagovali tak, jako v loňských letech. 

Od 2. ledna 2020 následně začaly slevy ve fázi „až 50 %“, stejně jako tomu bylo 

v roce předešlém ve stejném období. I zde většina prodejen na území Česka i Slovenska 

vykazovala pokles tržeb oproti stejnému období roku 2019. Pokles tržeb oproti loňskému 

roku se projevil v závislosti na snížení hodnot sledovaných parametrů. Zákazníci 

nekupovali stejnou kvantitu slevových artiklů jako předešlý rok a ani hodnota průměrně 

zaplacené částky na jednu účtenku nedosahovala stejné výše jako ve stejném období roku 

2019. Zároveň je důležité zmínit, že oproti loňskému roku ubyl i počet zákazníků, kteří 

prodejnu navštívili, a tedy vytvářeli potenciál realizace nákupu ve slevách. Důvodem 

může být například neatraktivní vzhled výlohy prodejny nebo nedostatečné a nevýrazné 

změny výlohy informujících o změnách slev. 

Důkazem je i celkový finální vyprodání kolekce podzim/zima. Jak už bylo 

zmíněno výše, firma se snaží, aby vyprodání dosahoval hodnoty 95 %. V letošním roce 

slevové období uzavřelo v Česku a na Slovensku v průměru s 93 %, tedy i zde byl vidět 

pokles zájmu o slevové zboží ze strany zákazníků. 
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Vedení firmy si je vědomé poklesu, které novinka v podobě „Presalu“ zapříčinila. 

Do budoucna od ní ale podle všeho neopustí a akci opět zopakuje ve stejném termínu a 

pravděpodobně i se stejnými pravidly a nastavením slev. Argumentem k opakování této 

akce je fakt, že „Presale“ byl novinkou, na které je nutno si zvyknout a těžko z prvního 

ročníku vyvodit finální závěr. 

Valentýnský event 

Období okolo dne svatého Valentýna je pro značku Intimissimi jedním 

z nejzásadnějších z roku. Zájem o jejich sortiment v tomto období oproti jiným dnům 

rapidně vroste. Vrcholem nárůstu na tržbách bývá standardně přímo Den sv. Valentýna. 

I s letošním Dnem svatého Valentýna byl vázán event pro podporu věrnostního programu. 

Jednalo se o spolupráci se značkou Calzedonia, v jejichž prodejnách se nachází 

převážně punčochové zboží. Valentýnského eventu se bylo možno zúčastnit od 3. února 

2020 až do 14. února 2020, včetně. Intimissimi nabízelo poukaz na punčochy z prodejny 

Calzedonia. Druhů punčoch bylo několik a zákazník se pro ně mohl rozmyslet až ve při 

vyzvednutí z prodejny. Podmínky k obdržení voucheru do Calzedonia byly dvě. První 

podmínkou byl nákup v minimální hodnotě 1699 Kč. Druhou podmínkou, již klasicky 

účast, případně registrace na prodejně do věrnostního programu. Hlavním cílem eventu 

bylo opět přilákat zákazníky do věrnostního programu, tudíž bylo znovu možné ihned po 

registraci využít možnosti získání voucheru. Zákazník po obdržení voucheru mohl jít 

přímo do prodejny Calzedonia, kde si zboží bez jakékoliv nutnosti dalšího nákupu 

vyzvedl. Vzhledem k vyšší částce, která byla podmínkou pro získání voucheru měl event 

i jiný pozitivní dopad než více zaregistrovaných zákazníků. 



75 
 

Díky vyšším nákupům v souvislosti s eventem se plošně zvýšila průměrná 

hodnota účtenky (tedy průměrná výše nákupu na jednoho zákazníka) všech prodejen, i 

celková denní tržba. Druhotným cílem eventu bylo podpoření prodejen Calzedonia. 

Tímto krokem a spoluprací prodejnám Calzedonia značka Intimissimi zajistila větší příliv 

zákazníků, přičemž každý tento člověk byl jejich nový potenciální zákazník. Tudíž i 

Calzedonia měla možnost tímto eventem zvýšit své tržby, případně procento 

obsloužených zákazníků (parametr „CR“). Dle zpětné vazby z prodejen Calzedonia je 

vidět, že zákazníci o tento event projevili zájem. 99 % rozdaných voucherů z prodejen 

Intimissimi následně prodejny Calzedonia označili jako uplatněné a vyměněné za jimi 

nabízené punčochové zboží. 

Recyklace 

Již desátým rokem společnost Intimissimi dvakrát ročně představuje takzvanou 

„Recyklaci“. Recyklační event se odehrává na všech prodejnách dvakrát do roka, a to 

konkrétně od 1. března do 31 května, a následně od 1. září do 30. listopadu. Po dobu 

několika měsíců je na prodejnách přichystána recyklační krabice, do které mohou 

zákazníci nosit a vhazovat jejich již nepoužívané oblečení. Není přitom nutné, aby 

zákazníky přinesené oděvy k recyklaci nesly štítek značky Intimissimi. Firma se tak snaží 

docílit většího zájmu o recyklační kampaň a zapojit se tedy může zákazník s oblečením 

kterékoliv značky. Musí však odpovídat sortimentu značky Intimissimi. Tudíž je možno 

přinést veškeré druhy spodního prádla, triček, pyžam nebo domácích oděvů, a to jak 

dámského, tak pánského. 

Jestliže se chce zákazník do recyklace zapojit, je nutné, aby přinesl minimálně 5 

ks výše zmíněného oblečení, za což automaticky a obratem dostane poukázku v hodnotě 

250 Kč na příští nákup, přičemž poukázku lze uplatnit pouze za podmínky, že zákazník 

nakoupí v minimální hodnotě 1250 Kč. Znamená to tedy, že sleva uplatněná poukázkou 

činí 20 % z celého nákupu. Pakliže zákazník přinese oděvů k recyklaci více a zároveň 

udrží pravidlo 5 kusů – donese tedy například 10 kusů – získá vouchery dva, v hodnotě 

dohromady 500 Kč. Jejich následné využití má stejná pravidla, jako bylo zmíněno výše a 

opět musí být zachována myšlenka slevy 20 % z celého nákupu. Pokud by měl tedy 

zákazník zájem uplatnit oba vouchery dohromady, je nutné zvýšit částku nakupovaného 

zboží na 2500 Kč. Stejné pravidlo platí i při uplatňování více kusů voucherů. 
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Dříve zákazník dostal poukázku v tištěné podobě, kdy každá poukázka měla své 

vlastní datum vydání, datum expirace a svůj vlastní čárový kód. Vouchery platily vždy 

ještě měsíc po ukončení recyklační kampaně, tedy buď do 30. června, nebo do 31. 

prosince téhož roku. 

 

 

Obrázek č. 7 Recyklace 

(zdroj: vlastní zpracování dle Intimissimi) 

S nástupem věrnostního programu se změnily podmínky účasti recyklační 

kampaně. Pokud se chce zákazník zapojit do recyklační kampaně, je nutné, aby byl 

zároveň členem věrnostního programu. Akce je nastavena tak, aby bylo možné zákazníka 

zaregistrovat na prodejně do programu My Intimissimi a neprodleně potom vystavit 

poukázku na výše zmíněných 250 Kč za každých 5 ks oblečení. Vouchery již nejsou 

vydávány v tištěné podobě, nýbrž se přes počítačový program „Shoppy“ (jednotný 

program pro všechny prodejny Intimissimi) připisují přímo k zákazníkově účtu ve 

věrnostním programu. Pravidla pro využití programu zůstávají stejná a nemění se ani 

časové ohraničení platnosti poukázky. Ty může zákazník, stejně jako dříve, využívat ještě 

celý měsíc po skončení recyklační kampaně, a to do 30. června nebo do 31. prosince 

stejného roku. 
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Udržitelná „green collection“ 

V současné době (počátek března 2020) společnost Intimissimi představila svoji 

novou, udržitelnou kolekci spodního prádla. Udržitelnost spočívá v kladení důrazu na 

používání materiálu, zejména tedy na recyklovanou krajku od prémiových dodavatelů. 

V souvislosti s udržitelnou kolekcí byly na březen plánovány dva eventy. 

U druhého eventu se Intimissimi zapojilo do vysazování stromů se značkou 

Treedom. Zákazník dostane při nákupu nad 2599 Kč voucher, se kterým bude moci se 

společností Treedom zasadit strom dle vlastního výběru ve vybraných lokalitách po světě. 

Zasazený strom pak bude moci po čas jeho života sledovat pomocí GPS. 

První event začal pondělí 9. března a měl probíhat až do neděle 15. března. 

Předmětem eventu bylo spojení udržitelné kolekce a kladení důrazu na přírodu a „eco 

friendly“ přístup. Společnost Intimissimi se spojila s další italskou firmou Treedom, jenž 

je již z dřívějška známá spoluprací s velkými módními značkami. Firma Treedom je od 

roku 2010 online platformou, díky které lze z pohodlí domova zasadit strom na mnoha 

místech světa, a to například na Madagaskaru, v Keni nebo v Tanzanii. Princip je 

jednoduchý. Zájemce o výsadbu stromu si vybere místo a druh stromu který chce vysadit, 

přičemž každý strom se liší v ceně v závislosti na jeho typ či lokalitu. Následně věnuje 

peníze na výsadbu stromu. Pracovníci společnosti Treedom strom ve vybrané lokalitě 

zasadí a zákazník má možnost sledovat jeho růst pomocí GPS. 
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Obrázek č. 8 Ukázka e-mailové komunikace 2 

(zdroj: vlastní zpracování dle Intimissimi) 

Intimissimi se společností Treedom vykomunikovalo spolupráci, a tak hlavním 

bodem eventu byl zisk výše zmíněného voucheru na vysazení strom se společností 

Treedom. Podmínkou byl nákup v minimální hodnotě 2599 Kč. Společnost 

komunikovala event se zákazníky pomocí výloh prodejen a bannery rozmístěnými na 

prodejně. Vyhodnocení eventu je zkresleno nouzovým stavem, který byl zaveden právě 

v týdnu eventu. Již od započetí akce prodejny napříč Českou republikou shledávaly 

rapidní úbytek zákazníků, a to až o 50 % oproti stejnému období loňského roku. V sobotu 

14. března se všechny obchody v nákupních centrech zavřely úplně. Myšlenka a rozsah 

eventu patřila k těm největším, kterých se v rámci „cross-marketingu“ společnost 

Intimissimi zúčastnila. Výsledky a průběh eventu byl zkreslen nenadálým vývojem 

situace na území České republiky, přičemž firma neplánuje tuto kampaň obnovit a 

dokončit v jiném termínu. 

Druhý event se také neváže pouze k udržitelné kolekci, ale zároveň i k novince 

v sortimentu značky Intimissimi, a to novému pracímu prostředku na delikátní prádlo. 

Přípravek byl do prodeje uveden již v druhé polovině února 2020. Zákazníci se s ním již 

mohli setkat a zakoupit ho. Plná cena činí 289 Kč/10 eur. 
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Nynější event nabízí zaregistrovanému zákazníkovi slevu 50 % na výše zmíněný 

prací gel. Registrace do programu opět není jedinou podmínkou pro zisk slevy. Zákazník 

musí nakoupit v minimální hodnotě, která ještě není známá. Event byl naplánován na 

konec března 2020. Vzhledem k uzavření prodejen v závislosti na vládním nařízení bude 

pravděpodobně akce spuštěna po znovu otevření prodejen. 

Oba eventy v souvislosti s udržitelnou kolekcí mají opět společný základ, a to 

povinnost zákazníka být registrovaný ve věrnostním programu značky Intimissimi. Je 

tedy možno říct, že i u těchto eventů je kladen důraz na to, aby se zvýšil počet zákazníků 

registrovaných do věrnostního programu. 

2.3.3 Profil zákazníka věrnostního programu My Intimissimi 

Vzhledem k tomu, že jsou ženy cílovým zákazníkem značky Intimissimi, není 

překvapivé, že tvoří až 97 % členů věrnostního programu. Jedním z povinných údajů, 

které je nutné vyplnit při registraci do věrnostního programu je datum narození, tudíž je 

možno členy věrnostního programu identifikovat i na základě věku. 

 

Graf 1 Věkové složení zákazníků 

zdroj: vlastní zpracování 
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Nejsilnějšími a procentuálně vyrovnanými skupinami jsou věkové skupiny 26-35 

let a 36-45 let. Každá skupina představuje 32 % všech zaregistrovaných. O něco slabší 

věkovou skupinu představují ženy od 46 do 55 let. Tato skupina se na celkovém seskupení 

podílí sedmnácti procenty. Další důležitou, byť o něco málo početnější skupinou 

zaregistrovaných jsou ženy do 25 let, které věrnostní program My Intimissimi tvoří 

třinácti procenty. 

Ženy od 56 do 65 let tvoří program pouze ze šesti procent. U žen nad 66 let a více 

je to dokonce pouhé procento. Věkové složení zákazníků zaregistrovaných do 

věrnostního programu tedy odpovídá cílové skupině zákazníků značky Intimissimi 

v České i Slovenské republice. 

Na našem území je k datu 7. dubna 2020 evidováno ze všech zaregistrovaných 

zákazníků 98,7 % v základní úrovni „Essential“ a 1,3 % ve vyšší úrovni „Superior“. 

V jednotkách je zastoupena i nejvyšší úroveň „Privilege“. Konkrétně na nejvyšší úroveň 

od spuštění programu dosáhlo 15 zákazníků. 

Ze získaných dat poskytnutých vedením firmy je také možno vyjádřit, že 

zákazníci zaregistrovaní do My Intimissimi častěji realizují nákupy v kamenných 

prodejnách, než na e-shopu. Poměr zaregistrovaných zákazníků v kamenných prodejnách 

tvoří aktuálně přes 30 % ze všech realizovaných prodejů. Na e-shopu lze přitom podílu 

zaregistrovaných zákazníků věrnostního programu na celkové tržbě vyjádřit v řádu 

jednotek procent. Skutečnost se nemění ani v závislosti na tom, zda jsou kamenné 

prodejny veřejnosti otevřeny či nikoliv. 

Z dat získaných z období od 1. ledna 2020 do 7. dubna 2020 bylo zjištěno, že 

průměrná hodnota nákupu všech zaregistrovaných členů programu se pohybuje okolo 

částky 1600 Kč. Zákazníci vlastnící věrnostní kartu ve stejném sledovaném období 

nakoupili průměrně 1,3x. 

Zákazníci, kterým se ze základní úrovně „Essential“ podařilo svými nákupy 

posunout do vyšší úrovně „Superior“ toho dosáhli v průměru za 6 měsíců držení věrnostní 

karty. 
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2.3.4 Vývoj podílu nákupů s věrnostním programem na 

celkových tržbách 

V hodnocení vývoje podílu nákupů s věrnostní kartou My Intimissimi na 

celkových tržbách se společnost Calpra s.r.o. stejně, jako tomu bylo se stanovenými cíli, 

porovnává s historickými daty značky Intimissimi v jiných zemích, kde věrnostní 

program funguje již delší dobu. V současnosti tvoří tržby, tvořené členy věrnostního 

programu My Intimissimi v České i Slovenské republice tvoří přibližně 35 %. Aktuální 

podíl je navíc srovnatelný právě s podílem v zemích, kde věrnostní program funguje již 

delší dobu. 

Management českého a slovenského Intimissimi předpokládá, že se podíl nákupů 

s věrnostní kartou bude ještě nadále růst, a to až na úroveň 45–50 %. Při tomto, až padesáti 

procentním podílu management firmy očekává, že se růst zastaví a tento podíl zůstane 

ustálený. 

2.3.5 Způsob komunikace se členy věrnostního programu 

Již při registraci si zákazník vybírá sám, zda chce nebo nechce zasílat reklamní 

oznámení neboli newsletter na kontakt, který zadal při registraci. Povinným kontaktem je 

telefonní číslo, nepovinným, avšak hojně zadávaným kontaktem je e-mail. Zákazník má 

možnost svoji volbu o zasílání novinek změnit kdykoliv během svého působení jako 

registrovaný zákazník. 

Firma Intimissimi vždy preferuje, aby zákazník zasílání newsletterů povolil. 

Pokud tak zákazník učiní, souhlasí tímto krokem i k vytváření profilace na základě jeho 

nákupního chování, ať už ve výběru produktů, nebo frekvencí nákupů. 

Pravidelné newslettery jsou dle potřeby rozesílány v pravidelných intervalech, a 

to dvakrát až čtyřikrát za týden. Zároveň jsou zaregistrovanému zákazníkovi newslettery 

zasílány pokaždé, pokud je nutná každá další komerční aktivita. Děje se tak například 

v období slev, informace o výše zmíněném „Presalu“, či v případě výhodné promo akce. 

Komerční sdělení jsou pak zasílána prostřednictvím e-mailu obvykle první den eventu či 

startu akce tak, aby měl každý zákazník možnost již od začátku tohoto zvýhodnění využít. 
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Na obrázku níže lze vidět vyfiltrované příchozí e-maily registrovaného zákazníka 

za období téměř jednoho měsíce. Jak je možno si všimnout, jsou mezi nimi i dva „cizí“ 

e-maily, a to od značek Tezenis a Calzedonia. Obě značky patří společně s Intimissimi 

pod společnost Calzedonia Group. Ačkoliv zákazník ani u jedné z nich není 

zaregistrován, i přesto mu čas od času díky členství u Intimissimi e-mail přijde. Za období 

jednoho měsíce, a to od 4. března do 4. dubna obdržel registrovaný zákazník celkem 19 

reklamních sdělení. 

 

Obrázek č. 9 Komunikace prostřednictvím e-mailu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Jednotlivá sdělení se týkají především prezentace nových kolekcí, v měsíci březnu 

zaměřeny na udržitelnou „Green Collection“ a na hedvábí. Obě kolekce měly své vlastní 

eventy probíhající na prodejnách. V případě hedvábí se jednalo pouze o naplánovanou, 

nikoliv na prodejnách realizovanou akci z důvodu vládního nařízení o uzavření všech 

prodejen od 14. března. E-mailová komunikace fungovala dle plánu a akce probíhala 

nadále na e-shopu značky. 
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Obrázek č. 10 Příklad e-mailové komunikace 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Změnou byla další reklamní sdělení pro využívání e-shopu s hashtagem 

#jsemdoma. Tato sdělení mají upozornit zákazníky na uzavírku obchodů z důvodu 

celosvětové pandemie i o tom, že pro ně při nákupu prostřednictvím e-shopu je doprava 

zdarma. 

V současné době jsou newslettery zasílány všem stejně, podrobnější profilace 

zákazníků zatím není aktivněji využívána. Zákazník je tedy individuálně informován při 

změnách či výhodách týkajících se přímo jeho účtu, jako je například datum vypršení 

platnosti či upozornění na narozeninový dárek. Zákazník je informován týden před 

narozeninami, kdy v tento okamžik zároveň vstoupí nabízená narozeninová výhoda 

v platnost. Zákazník tuto výhodu může čerpat opakovaně až do termínu tří týdnů po 

narozeninách. Výhodu lze čerpat jak na prodejně, tak při nákupu prostřednictvím 

internetu. 
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Obrázek č. 11 "Všechno nejlepší k narozeninám" 

(zdroj: vlastní zpracování) 

2.3.6 Průběh registrace 

Každý zákazník se může přihlásit do věrnostního programu dvěma způsoby, a to 

buď na prodejně za pomoci prodejní asistentky neboli prodavačky, nebo prostřednictvím 

webových stránek. Registrovaným může být každý zákazník starší 18 - ti let. Registrace 

do věrnostního programu je bezplatná a není podmíněna žádným předcházejícím 

nákupem. 

Registrace na prodejně Intimissimi 

V případě, že se zákazník rozhodne pro registraci na prodejně, prodejní asistentka 

vystaví zákazníkovi „prázdnou“ kartu, která nese status „Essential“. Karta nabývá 

platnosti po aktivaci. Datem přihlášení k věrnostnímu programu se stává datum prvního 

nákupu provedeného za použití věrnostní karty, případně registrace karty. Věrnostní karta 

se vystavuje přímo na jméno a nedá se přenášet, zároveň se zákazník nemůže registrovat 

znovu, pokud již jednu věrnostní kartu vlastní. 
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Pro registraci je nutno zadat telefonní číslo, na které pro potvrzení a aktivaci přijde 

následně SMS zpráva s pětimístným potvrzovacím kódem, který se zadá do registračního 

systému. Dalším povinným údajem je datum narození, a to ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je přínos výhod spojených s narozeninami registrovaného zákazníka, druhým 

důvodem je zamezení registrace zákazníkům mladším osmnácti let. 

Nepovinnou složkou registrace je e-mailová adresa, která je však nezbytná, pokud 

se chce zákazník přihlašovat k věrnostní kartě online na webu www.intimissimi.com. 

Dále potom zadání celého jména a adresy. 

Další součástí registrace je potvrzení o souhlasu o historii nákupu. To přináší 

benefit jak zákazníkovi, tak i firmě. V případě souhlasu může společnost sledovat 

nákupní chování registrovaných, frekvenci nákupu i obsah nákupů. Zákazníkovi je tento 

krok komunikován jako usnadnění nakupování v buducnosti, zejména díky uložení názvu 

produktu a jeho velikosti, což má za následek urychlení budoucích nákupů například 

v ohledu, že si zákazník nemusí znovu zkoušet a hledat typ produktu, který mu sedí. Další 

výhodou, kterou ukládání historie zákazníkovi přináší je, že už není nutné si schovávat 

účtenku pro případ budoucí reklamace. Dle historie je totiž snadné dohledat a ověřit 

nákup, stejně jako dohledat na konkrétní prodejně i dříve vystavenou účtenku a 

vytisknout její kopii. 

Povinnou součástí registrace je souhlas s obchodními podmínkami společnosti, 

souhlas s reklamní komunikací, může a nemusí zákazník potvrdit. Posledním krokem je 

obdržení pětimístného kódu prostřednictvím SMS zprávy. Kód je nutné zadat do 

registračního procesu. Tímto krokem je registrační proces ukončen a karta může být 

v tuto chvíli použita při nákupu. 

http://www.intimissimi.com/
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Registrace prostřednictvím webu 

Možnost zaregistrovat se do věrnostního programu má i ten zákazník, který se 

rozhodne tak učinit přes webovou adresu značky www.intimissimi.com. Pro registrace je 

nezbytné zadat telefonní číslo, e-mail a další osobní údaje, jako například jméno a 

příjmení či datum narození. I zde má zákazník na výběr, zda bude chtít zasílat reklamní 

komunikaci. Nutnou složkou registrace je souhlas se zpracováním osobních údajů a 

přečtení pravidel. Po takto provedené registraci je na uvedený e-mail odeslána zpráva o 

aktivaci účtu, s žádostí o její potvrzení. 

 

Obrázek č. 12 Aktivace účtu 

(zdroj: www.intimissimi.com) 

http://www.intimissimi.com/
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Od chvíle potvrzení e-mailu je účet aktivní. Zákaznice již může nakupovat, 

sledovat své objednávky a vytvářet seznamy přání, které se dají uložit pro další návštěvu 

e-shopu. Každým nákupem dochází k zisku bodů. Stav bodů může na svém profilu 

sledovat. Zákazník registrovaný přes web obdrží dočasný čárový kód, sloužící jako 

provizorní věrnostní karta. Pokud chce získat kartu plastovou, je nutné, aby dorazil na 

jakoukoliv prodejnu Intimissimi. Na prodejnu zákazník přinese čárový kód buď 

v papírové, anebo elektronické podobě uložený v telefonu. Prodejní asistentka jej 

naskenuje a po načtení informací o registrovaném člověku může tuto provizorní kartu 

nahradit kartou plastovou. K vystavení plastové kartičky na prodejně zároveň stačí pouze 

nahlášení některého z kontaktních či identifikačních údajů sales asistentce. Tímto 

způsobem lze využít přihlášení do věrnostního programu na prodejně i v případě, že při 

nákupu zákazník chce body přičíst ke svému účtu, ale zároveň si plastovou kartu 

zapomněl. 

 

Obrázek č. 13 "My Intimissimi" úvodní stránka 

(zdroj: www.intimissimi.com) 

2.3.7 Zisk bodů 

Body věrnostního programu budou automaticky připisovány na kartu po každém 

nákupu v obchodě Intimissimi, který je účastníkem věrnostního programu. Sbírat body 

tak může zákazník i v jakékoliv zemi světa, která je do věrnostního programu se značkou 

Intimissimi zapojena. Body se přičítají ať už při nákupu „fyzicky“ na prodejně, tak při 

nákupu prostřednictvím e-shopu. 
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Za každých 25 Kč z nákupu se zákazníkovi připisuje do věrnostního programu 1 

bod, přičemž program automaticky zaokrouhluje směrem dolů, a tak za například 49 Kč 

zákazník stále obdrží 1 bod. Pro připsání bodů je nezbytné se před ukončením nákupu 

prokázat svojí věrnostní kartou, případně identifikačními údaji zákazníka, jako je 

například telefonní číslo, email nebo jméno a příjmení. 

Systém připisuje body na bázi denních intervalů. Zákazník obdrží body do 

věrnostního programu i za nákup dárkových karet, a to za stejných bodových podmínek 

jako při nákupu zboží. Body jsou virtuální a nedají se proměnit v hotovost, ani s nimi 

žádným způsobem nelze platit. 

2.3.8 Úrovně věrnostního programu 

Věrnostní program je rozdělen do tří úrovní, a to „Essential“, „Superior“ a 

„Privilege“. Úroveň Essential je úrovní základní. Podle četností a výše nákupů se 

následně zákazník může dostat do úrovně Superior, nejaktivnější nakupující potom do 

úrovně „Privilege“. 

Status „Essential“ 

Startovací úroveň, kterou zákazník získá již při registraci. 

 Pokud zákazník na úrovni „Essential“ dosáhne 1000 bodů, přesune se do 

statusu o úroveň výše, a tím je status „Superior“. 

 Pokud zákazník 1000 bodů do 365 dní ode dne zaregistrování do 

věrnostního programu nezíská, náleží mu stále status „Essential“ a jeho 

dosavadní dosažené body budou anulovány. 

 Pokud zákazník se statusem „Essential“ dosáhne 3000 bodů před 

dosažením statusu „Superior“, posouvám se rovnou do následující úrovně, 

a tím je status „Privilege“. 

Status „Superior“ 

Aby se zákazník mohl prokázat statusem „Superior“, je potřeba: 
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 Připsání 1000 bodů za nákupy do 365 dní od registrace do věrnostního 

programu, změna statusu se projeví okamžitě a není k ní nutně potřebná 

výměna plastové věrnostní kartičky. 

 Pokud se zákazníkovi podaří získat 2000 bodů v úrovni „Superior“, 

přesouvá se do vyššího statusu „Privilege“. 

 Pokud získá během 365 dní od získání statusu „Superior“ 1000 až 1999 

bodů, zůstává v úrovni „Superior“ a dosavadní body mu budou anulovány. 

 Pokud zákazník za toto období získá méně než 1000 bodů, budou mu 

vynulovány body i v tomto případě a zákazník se „vrací zpět“ na základní 

úroveň „Essential“. 

Status „Privilege“ 

Nejvyšším statusem, který může zákazník získat je status „Privilege“.  

 Docílí toho ziskem 2000 bodů od okamžiku, kdy byl dosažen status 

„Superior“ nebo při zisku 3000 bodů od okamžiku přidělení statusu 

„Essential“. 

 Podmínky udržení statusu jsou stejné jako v úrovních 

předcházejících. Zákazník je povinný během 365 dnů od získání 

statusu získat alespoň 2000 bodů. 

 Po uplynutí 365 dní mu budou body opět anulovány. 

 Pokud zákazník 2000 bodů za rok nezíská, vrací se zpět na 

předchozí úroveň ke statusu „Essential“. 

Shrnutí úrovní My Intimissimi 

V následující tabulce jsou srovnány všechny individuální výhody v závislosti na 

úrovni statusu. Společným základem výhod zůstává doručení z e-shopu zdarma či 

možnost personalizace účtu. Doba platnosti úrovně je nastavena taktéž jednotně, a to na 

365 dní od získání stávajícího statusu.  
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Tabulka č. 2 Přehled úrovní My Intimissimi 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
ESSENTIAL SUPERIOR PRIVILEGE 

POČET BODŮ 0 1000 2000 

SLEVA - 10 % 20 % 

NAROZENINOVÝ 

DÁREK 
2x více bodů 20% sleva 30 % sleva 

2.3.9 Výhody věrnostního programu 

Věrnostní program nabízí zákazníkovi řadu výhod, včetně využívání slev, ocenění 

a účasti na propagačních akcích, které jsou zákazníkovi předem vybraným způsobem 

komunikovány. Níže jsou popsány konkrétní výhody věrnostního programu, které jsou 

nastaveny pro všechny zákazníky stejně a je možné těchto výhod (s příslušnou dosaženou 

úrovní) čerpat jak na e-shopu, tak na kterékoliv prodejně Intimissimi na světě. 

Konkrétní výhody věrnostního programu: 

 Doručení zboží z e-shopu zdarma pro všechny členy věrnostního 

programu 

 Automatický zisk 50 motivačních bodů při vstupu do věrnostního 

programu. 

 10% sleva pro členy statusu „Superior“ při veškerých nákupech, 

s výjimkou již zlevněných artiklů. 

 20% sleva pro členy statusu „Privilege“ při veškerých nákupech, 

s výjimkou již zlevněných artiklů. 

 Zákazník se statusem „Essential“ obdrží 7 dní před a 21 dní po 

narozeninách při každém provedeném nákupu dvojnásobný počet bodů. 

 Zákazník se statusem „Superior“ obdrží 7 dní před a 21 dní po 

narozeninách slevu 20 % na veškeré provedené nákupy v tomto období, 

výjimkou je nákup již zlevněného zboží. 

 Zákazník se statusem „Privilege“ obdrží 7 dní před a 21 dní po 

narozeninách slevu 30 % na veškeré provedené nákupy v tomto období, 

výjimkou je nákup již zlevněného zboží 
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2.4 Porovnání s konkurencí 

Na trhu České a Slovenské republiky figuruje několik značek, které mohou být 

nazvány přímými konkurenty, tedy se značkou Intimissimi mají velice podobný 

sortiment, jehož základem je dámské spodní prádlo. 

Jako tito přímí konkurenti byly zvoleny 3 značky – Yamamay, Triumph a Palmers. 

Všechny tři značky mají na našich trzích několik poboček, bývají často situovány, stejně 

jako Intimissimi, do nákupních center, přičemž i velikost prodejních jednotek a množství 

sortimentu se naší značce nápadně podobá. Do porovnání byla vybrána ještě jedna 

značka, a to značka Lindex. Pro značku Lindex není sortiment spodního prádla primárním 

produktem, jako je tomu u ostatních vybraných značek. Jeho kvalita se ovšem může téměř 

rovnat s obchody specializovanými na spodní prádlo. 

2.4.1 Yamamay 

Značka Yamamay byla založena v roce 2001 v Itálii. Značka se rozrostla velice 

rychle a nyní představuje se svými 700 pobočkami po celém světě jednoho z předních 

prodejců spodního prádla. Yamamay je možno charakterem produktů i způsobem 

prezentace výrobků a uspořádáním prodejny považovat za největšího konkurenta značky 

Intimissimi. I, pokud jde o ceny produktů, jsou velmi blízké artiklům společnosti 

Intimissimi. 

Stávající věrnostní program 

V současné době, dle dostupných zdrojů, značka Yamamay nenabízí žádnou 

možnost zapojení se do věrnostního programu. 
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2.4.2 Triumph 

Triumph je značkou s nejdelší tradicí. Vznikla v Německu již v roce 1886. 

Sortimentem slaví úspěch hlavně u žen ve věku 30+ let. Triumph neláká v první řadě na 

nové a zajímavé kolekce, nýbrž na to, že vyrábí spodní prádlo z kvalitních materiálů a 

zaměřuje se především na funkční a praktické vlastnosti prádla. V České republice si 

získaly stálé zákaznice, které jsou značce věrné i přes vyšší cenu basic kolekcí8, než nabízí 

například Intimissimi. Výhodou pro zákaznice je široké spektrum nabízených velikostí 

košíčků u podprsenek, i celkově nabízených velikostí všeho sortimentu. I v prodejnách 

Triumph jsou prodejní asistentky zaškolovány na přímý a osobní prodej, který si 

charakter nabízeného zboží vyžaduje. Prodejní asistentky jsou zaškoleny zodpovědně a o 

produktech, které nabízejí mají přehled. Věk prodejních asistentek je přibližován co 

nejvíce cílovým zákazníkům značky. 

V současné době je na území České republiky možno navštívit celkem 28 

prodejen, na Slovensku potom 9 prodejen. 

Stávající věrnostní program 

Dle dostupných zdrojů je možno se do věrnostního programu značky Triumph 

zapojit od 1. září roku 2007, a to pod názvem „TRIUMPH RED CLUB“. Do jejich 

věrnostního klubu se může přihlásit každá osoba starší 15 ti let. Důležitou informací je 

fakt, že základní věrnostní kartu si zákazník může objednat až po uskutečnění nákupu 

přesahující hodnotu 2000 Kč. Tuto úroveň karty nazývají jako „stříbrná karta“ a zákazník 

společně s ní na další nákup získává slevu ve výši 5 % z nákupu. Takzvanou „zlatou 

kartu“ obdrží zákazník za podmínky, že nakoupí v minimální hodnotě 8000 Kč. Ke zlaté 

kartě se váže navíc sleva 7 %. na nákup. 

K registraci zákazníků slouží papírová přihláška, kterou vlastnoručně vyplněnou 

a podepsanou zákazník předá prodavačkám na prodejně. Následně je zákazníkovi na 

adresu, kterou uvedl v přihlášce odeslána poštou do 30 dní od registrace plastová karta. 

                                                             
8 Jako „basic“ se označují základní kolekce. Tyto kolekce bývají pro zákazníky dostupné po celý rok a 
nepodléhají sezónním trendům. Vyznačují se i tím, že jsou dostupné často pouze v základních barvách 
jako je bílá, černá a tělová. 
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Pravidla užívání věrnostní karty: 

 Stříbrná karta je tak vystavována na období dvou let od data založení. 

 Pokud zákazník vlastnící stříbrnou kartu uskuteční jakýkoliv nákup po 

dobu platnosti, prodlužuje se mu jeho členství o dalších 24 měsíců. 

 Pokud zákazník vlastnící stříbrnou kartu nakoupí za toto období v hodnotě 

minimálně 8 tisíc korun českých, získá od značky Triumph kartu zlatou. 

 Pokud zákazník vlastnící zlatou kartu v období dvou let nakoupí za 

minimálně 8 tisíc korun, členství umožňující držet zlatou kartu se tímto 

prodlužuje o dalších 24 měsíců. 

 Pokud zákazník vlastnící zlatou kartu uskutečnil v období 24 měsíců 

alespoň jeden nákup, který ovšem nedosahoval hodnoty 8 tisíc korun, bude 

mu vystavena opětovně karta nižší úrovně, tedy karta stříbrná. 

 Pokud stálý zákazník za určenou dobu neprovede žádný nákup, karta tím 

ztrácí platnost, bez ohledu na úroveň věrnostního programu. 

Registrací do věrnostního programu značky Triumph souhlasí s tím, že společnost 

Triumph může jeho osobní údaje a informace o nákupech využít pro formu personalizace 

zasílání nabídek a jiných forem komunikace. Je tak jednáno za vyhodnocení preferencí, 

které zákazník firmě poskytuje. Cestou vyhodnocování jsou tak jednotlivé, zákazníkem 

provedené nákupy s věrnostní kartou, stejně tak jako jeho nákupní chování. Důsledkem 

využívání těchto informací může být odlišný obsah sdělení, které je zákazníkům zasíláno. 

Komunikovat a zasílat reklam ní materiály může značka Triumph s věrnostními 

zákazníky prostřednictví různých způsobů za pomoci elektroniky či doručování 

reklamních materiálů prostřednictvím pošty na adresu bydliště. 
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2.4.3 Palmers 

Palmers je řetězec spodního prádla, jehož počátek historie sahá do roku 1914 a 

byl založen Ludwigem Palmersem. Původně rakouská značka se stala oblíbenou a 

rozrostla se do celého světa, přičemž první pobočka v Praze byla otevřena v roce 2012. 

Po delší pauze, od roku 2017, se na území České republiky rozrostly další pobočky 

značky Palmers. Skladba sortimentu je velmi podobná značce Intimissimi, a nabízí kromě 

spodního prádla pro dámy i pány navíc i pyžama, domácí oděvy a noční košilky. Oproti 

Intimissimi se značka Palmers rozšiřuje navíc o plavky a punčochové zboží. Vizuál 

prodejny je stejně jako Intimissimi minimalistický a podobu lze najít i v zaškolování 

prodejních asistentek. 

Stávající věrnostní program 

Ani značka Palmers, stejně jako Yamamay, svým zákazníkům nenabízí 

v současné době žádný věrnostní program. 

2.4.4 Lindex 

Firma Lindex rozsahem svého sortimentu přesahuje sortiment naší značky, do 

srovnání byl ovšem vybrán proto, že nabídku spodního prádla představuje kvalitní, 

s důrazem na estetiku i udržitelnost jednotlivých kolekcí. Zároveň rozsah sortimentu se 

staví na srovnatelnou úroveň klasického obchodu se spodním prádlem. Jednotlivé kolekce 

často až nápadně připomínají právě design italského Intimissimi. Lze tedy Lindex označit 

jako jednoho z možných konkurentů na českém a slovenském trhu v rámci obchodních 

řetězců. 
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Značka Lindex vznikla v roce 1954 ve Švédsku a prvním sortimentem bylo právě 

spodní prádlo. Až později byl sortiment rozšířen o další dámské oděvy, zejména potom 

vrchní části oblečení, jako například halenky, košile nebo svetříky. Později rozšířili 

sortiment o veškeré druhy oděvů pro ženy. Nedílnou součástí značky je i dětské oddělení 

či dámské doplňky. V osmdesátých letech se firma rozšířila napříč Evropou, po přelomu 

tisíciletí představila své prodejny i v České republice. Značka Lindex je známá citem pro 

pohodlnost, nosit, důrazem na udržitelnost módy a vztahem k životnímu prostředí. 

Kolekce spodního prádla je navrhována jak na mladší ženy, tak i náročnější zákaznice. 

Dle tohoto faktu jsou rozčleněny i kolekce. Jeden druh kolekcí je cílen na ženy mladší, 

tudíž se zde klade důraz na nízkou cenu a jednoduchost. Druhý druh kolekcí je určen pro 

o něco náročnější zákaznice. To se odráží na ceně, ale i zvýšení kvality použitých 

materiálů. 

Stávající věrnostní program 

Věrnostní program této značky nese název „More at Lindex“ a figuruje na trhu 

pro české zákazníky od května 2018. Jeho pravidla jsou následující: 

 Každý zájemce o věrnostní program se může zaregistrovat bezplatně, 

jedinou podmínkou pro registraci do věrnostního programu je věková 

hranice 18 let. 

 O členství může zájemce požádat jak na webu, tak v kamenných 

prodejnách po celé České republice. 

 Po zaregistrování dostane zákazník plastovou kartu s čárovým kódem. 

 Pro uplatnění veškerých výhod, které členství může přinést je nutné kartu 

předložit. Stejně tak jako při výměně či vracení zboží. 

 Pro registraci je nutno zadat jméno a příjmení, věk a kontaktní informace, 

jako jsou například adresa, telefon či e-mail. 

 Věrnostní program je personalizován a sleduje historii nákupů zákazníka, 

aby mohl následně posílat nabídky či tvořit nákupní seznamy. 
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Věrnostní program „More at Lindex“ může mít přístup k datům vytvářeným 

zákazníkem (například o prokliky, či často navštěvovaný sortiment na webu), získat 

technické informace z přihlášeného zařízení či dokonce sledovat polohové služby 

přihlášeného zařízení. Informace, které zákazník věrnostnímu programu poskytne může 

následně značka Lindex používat pro rozčleňování jednotlivých skupin zákazníků na 

základě jeho preferencí a jiných výše zmíněných osobních údajů. 

Pro zákazníka členství v programu „More at Lindex“ znamená zejména možnosti 

VIP nákupu, což je označení pro přednostní nakupování nových kolekcí nebo naopak ve 

výprodejích, a to jak v kamenných obchodech, tak na e-shopu. Členství převážně slouží 

k informování zákazníka na základě jeho preferencí a personalizace z předchozích 

nákupů. Podle všeho tedy záměr věrnostního programu nespočívá ve sbírání bodů a 

odměňování tak zákazníků za věrnost, četnost nákupů a výši utracené částky a zároveň 

jim nenabízí žádné mimořádné slevy, jako je tomu například u Intimissimi či u Triumphu. 

V současné době program prochází inovací, kdy značka chystá rozšíření možnosti 

využívání věrnostního programu. 

2.4.5 Shrnutí porovnání konkurenčních věrnostních programů 

Pro porovnání ohledně věrnostních programů byly vybrány 4 značky, které svým 

sortimentem, vzhledem a rozlohou prodejny či dalšími aspekty konkurují firmě 

Intimissimi. V následující tabulce jsou srovnány funkce jednotlivých konkurenčních 

značek se značkou Intimissimi. 

Tabulka č. 3 Porovnání s konkurencí 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
INTIMISSIMI TRIUMPH LINDEX 

VĚKOVÁ HRANICE 18 let 15 let 18 let 

PLASTOVÁ KARTA Ano Ano Ano 

NUTNOST PŘEDLOŽENÍ KARTY 

PŘI NÁKUPU 

Ne Ano Ano 

NUTNÝ MINIMÁLNÍ NÁKUP K 

ZALOŽENÍ  

Ne Ano Ne 

STRUKTURA PROGRAMU Sběr bodů Sběr bodů Přednostní prodej 

ROZDĚLENÍ DO STATUSŮ Ano Ano Ne 

MOŽNOST SLEVY Ano Ano Ne 

NAROZENINOVÝ DÁREK Ano Ne Ne 
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Na základě tohoto srovnání bylo zjištěno, že dokonce 2 z těch značek – Yamamay 

a Palmers svým českým či slovenským zákazníkům nenabízejí žádný druh věrnostního 

programu, do kterého by se mohli zájemci zapojit. 

Do porovnání věrnostních programů je tedy možno zapojit dvě značky – a to 

Triumph a Lindex. Z tabulky vyplývá, že všechny programy mají nastavenou minimální 

věkovou hranici. Triumph nastavil hranici na věku patnácti let, Intimissimi i Lindex od 

osmnácti let. Plastovou kartu svým zákazníkům nabízejí všechny obchody. V Lindex či 

Triumphu je nutno se plastovou kartičkou prokazovat, v Intimissimi stačí pouze 

nadiktovat své osobní údaje pro identifikaci a možnost započtení bodů při nákupu na 

prodejně. 

Dalším porovnávaným bodem byla nutnost nákupu pro založení věrnostní karty, 

které požaduje pouze Triumph. „Účast“ ve věrnostním programu obchodní značka 

podmínila jednorázovým nákupem v minimální hodnotě 2000 Kč. Zároveň však Triumph 

i Intimissimi vsadily na rozdělení věrnostního programu do tří úrovní, přičemž 

Intimissimi sice nabízí větší výši slev, ovšem na rozdíl od Triumphu mají násobně vyšší 

hranici provedených nákupů. Zatímco u značky Triumph se do další úrovně zákazník 

dostane, pokud za rok nakoupí za pouhých 8 tisíc Kč, v Intimissimi musí pro stejný postup 

zákazník utratit přibližně třikrát tolik. Za členství v další úrovni Triumph svým 

zákazníkům nabízí slevu 5 % v úrovni stříbrné karty a 7 % v úrovni zlaté karty. Zde 

Intimissimi nabízí slevu vyšší – v Superior úrovni 10 %, v Privilege až 20 %.  Lindex 

nenabízí v současné době žádnou výhodu v podobě slev. Zaregistrované zákazníky 

informuje o přednostním prodeji například ve slevovém období, či při příležitosti nové 

kolekce. Z tabulky dále vyplývá, že Intimissimi jako jediná z porovnávaných značek 

nabízí svým zákazníkům i tzv. narozeninovou slevu. 
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2.5 Zhodnocení stávajícího věrnostního programu 

Zkoumanými aspekty jsou silné a slabé stránky společnosti v zadaném tématu. V 

první řadě to jsou silné stránky mapující například výhodu před konkurencí a 

představující významná pozitiva věrnostního programu. Slabé stránky naopak poukazují 

na slabiny, které si s řešenou záležitostí firma přináší a komplikuje si tak růst či 

ekonomické výsledky. V tomto konkrétním případě mohou slabé stránky ovlivňovat 

pozitivní vývoj věrnostního programu, růstu jeho registrací či udržení si stávajících 

věrných zákazníků. 

Silné a slabé stránky byly vypracovány na základě dvou aspektů. Prvním je komunikace 

s vedením firmy, druhou je využití znalostí z mých osobních zkušeností práce v této firmě 

na pozici Store Manager. Díky této pozici se setkávám zejména v oblasti řešení stížností 

či pochval zákazníků, komunikace se zákazníky při výskytu potíží či řešení nedostatků 

věrnostního programu s odbornými techniky ve firmě. 

2.5.1 Silné stránky 

Na následujících řádcích jsou shrnuty silné stránky věrnostního programu v České 

republice a na Slovensku. 

Výše slev pro zákazníky 

Silnou stránkou věrnostního programu „My Intimissimi“ je bezpochyby výše slev, 

kterou svým zákazníkům, v porovnání s konkurencí značka Intimissimi nabízí. 

V průzkumu konkurence žádná jiná značka nenabízela tak vysokou výši slevy, a to 10 % 

na veškeré zboží vyjma zboží ve slevě. Pokud má zákazník narozeniny, může týden před 

dnem narození a tři týdny po tomto datu využít slevu 20 %, a to na veškerý nezlevněný 

sortiment. Sleva navíc může být použita opakovaně během jejího trvání. Při srovnávání 

konkurenčních věrnostních programů ani jeden z nich nenabízel tak výraznou slevu, jako 

nabízí právě Intimissimi. 
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Pohodlné prokazování členství 

Další silnou stránkou věrnostního programu je fakt, že při návštěvě kamenných 

obchodů není nutné mít věrnostní kartu fyzicky u sebe, jako tomu často bývá u jiných 

módních značek. Zákazník jednoduše nadiktuje své telefonní číslo, jméno, nebo e-mail a 

prodejní asistentka si okamžitě může vyhledat profil zákazníka, jeho historii, stav bodů a 

zároveň tak na zákazníkův věrnostní účet načíst nákup nový, přičíst body, uplatnit 

promoakce vázané s věrnostním program nebo například vydat recyklační poukázky. 

2.5.2 Slabé stránky 

Na následujících řádcích jsou představeny slabé stránky věrnostního programu 

V České republice a na Slovensku. 

Nutnost vysokého počtu bodů pro získání slevy 

V první řadě je slabou stránkou věrnostního programu počet bodů, potažmo 

částka, za kterou musí zákazník nakoupit, aby mohl uplatnit značkou nabízenou slevu 10 

procent na zboží, ať už ze základní anebo módní kolekce. Pro zisk této slevy je nutno 

nasbírat 1000 bodů, přičemž 1 bod= 25 Kč. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, že pouze 

za registraci obdrží zákazník motivačních 50 bodů, stále ho čeká ještě 950 bodů pro 

uplatnění slevy. Těchto 950 bodů představuje v přepočtu 23 750 korun. 

Dle reakcí českých i slovenských zákazníků z prodejen, není často dostatečnou 

motivací zmínění „cílového“ počtu bodů k tomu, aby se do programu vůbec 

zaregistrovali. Podložit tuto informaci lze i faktem, že průměrná výše účtenky pouze 

zaregistrovaných zákazníků v obchodech Intimissimi v České republice se pohybuje 

okolo částky 1600 Kč (u neregistrovaných je tato průměrná částka vynaložená 

zákazníkem na jeden nákup nižší a pohybuje se okolo 1150 Kč.). Zároveň registrovaný 

zákazník nakoupí v průběhu tří měsíců v obchodě průměrně 1,3x. 

Budeme tedy brát v potaz, že zákazník na obchodě průměrně utratí částku 1600 

Kč při jednom nákupu a zároveň prodejnu průměrně navštíví 1,3x za tři měsíce neboli 

čtvrt roku. Za jeden kalendářní rok na prodejně za nakoupené produkty zaplatí částku 

8320 Kč. Zákazník tedy splnil podmínku pro postoupení do další úrovně na pouhých 35 

% a jeho stav bodů je dle pravidel anulován. 
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Ze zkušenosti přímo z prodejen je u některých potenciálních zákazníků počet 

bodů pro využití slevy příliš vysoký, a systém věrnostního programu tím pádem často 

neatraktivní. Zákaznicí proti registraci do programu „My Intimissimi“ argumentují tím, 

že do obchodu s tímto sortimentem tolikrát za rok nezavítají. Věrnostní program tak může 

budit dojem, že jeho výhody nejsou až tak dostupné, jako se na první pohled zdálo. 

Jelikož je však možno sbírat body do věrnostního programu po celém světě, jsou 

pravidla pro veškeré země, ve kterých se značka Intimissimi nachází stejné. Toto 

nastavení vycházejí přímo z Itálie, kde jeden bod zákazník dostane za každé zaplacené 

euro. Nastavení ohledně nutné útraty pro získání statusu „Superior“ nebo „Privilege“ tak 

nelze lokálně měnit a přizpůsobovat místnímu trhu. 

Nevyužívání personalizace 

Jak už bylo zmíněno výše ze strany vedení, v současné době zatím není využívána 

při komunikaci se zákazníkem prostřednictvím e-mailu žádná forma personalizace, 

například podle věku, nebo dle již dříve provedených nákupů. Nikterak není ani rozdělena 

četnost zasílání reklamních sdělení, která je nastavena pro všechny stejně. 

Zákazníkům chodí newslettery 2x až 4x do týdne a navíc pokaždé, když začne 

nějaká promo akce. Zasílání newsletterů nebere ohled na to, zda registrovaní zákazníci 

navštívili e-shop nebo nakoupili v kamenném obchodě. Využívání personalizace by 

rozhodně přispělo ke zlepšování věrnostního programu zejména pokud se týče o 

komunikaci se zaregistrovanými zákazníky. V současné době nejsou ke komunikaci 

filtrovány žádná data, a to jak statická (datum narození, pohlaví), tak dynamická (nákupní 

chování, preference produktů, četnost nákupů či průměrná útrata za nákup). 
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Neexistující zákaznická podpora pouze pro český trh 

Pokud má zákazník s věrnostním programem nějaké nejasnosti či problémy, je 

nucen se obrátit na zákaznickou linku určenou speciálně pro věrnostní program. Potíží je, 

že zákazníci volající na zákaznickou linku jsou přepojeni na chorvatskou centrálu, kde 

jim má zdejší pověřená osoba vyhovět a zodpovědět jim otázky i například v českém 

jazyce. Bohužel, dle opakovaných stížností zákazníků ze zkušenosti prodejních asistentek 

není takřka možné se na linku dovolat. Pokud se už zákazník dovolá, komunikace je 

obtížná, vzhledem k jazykové vybavenosti vybraných zaměstnanců u telefonu. To stejné 

platí u e-mailové komunikace. Z dalších stížností zákazníků totiž vyplývá, že komunikace 

vázne i pokud se týká o formu e-mailu. Na zaslané otázky či stížnosti zaslané v e-mailech 

zákazníci často nezískají odpověď nebo zpětnou vazbu. 

Tento fakt zároveň volně přechází do dalšího slabého místa věrnostního 

programu. Zákazníci, kterým se nepodařilo zákaznickou linku kontaktovat se často 

obracejí se svými žádostmi, problémy i dotazy na prodejní asistentky. Nejčastějším 

požadavkem zákazníků je například změna osobních údajů, změna telefonního čísla, 

úprava dříve zadaného e-mailu nebo až zrušení registrovaného účtu. Ani k jedné 

z možností změn nemá prodejní asistentka v počítačovém programu Shoppy přístup, 

tudíž nemůže přání zákazníků vyhovět. Z požadavků se pak stává takřka neřešitelný 

problém. Obtížná řešitelnost potíží tak snižuje důvěryhodnost celého věrnostního 

programu „My Intimissimi“. 
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2.6 SWOT analýza 

Po zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí firmy jsem zpracovala SWOT 

analýzu. SWOT analýza představuje silné a slabé stránky firmy, stejně jako potenciální 

příležitosti a hrozby, se kterými se firma může setkat. SWOT analýza je zpracována 

z úrovně jak celé firmy, tak přímo z pohledu na věrnostní program. 

Tabulka č. 4 SWOT analýza 

(zdroj: vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Světoznámá značka 

 Kvalitní materiály 

 Dostupné ceny 

 Špičkový zákaznický servis 

 Výše slev v rámci věrnostního 

programu 

 Pohodlné prokazování členství 

věrnostního programu 

 Možnost využívání a čerpání výhod 

věrnostního programu po celém světě 

 Vysoká fluktuace zaměstnanců 

 Podprůměrné mzdové ohodnocení 

prodejních asistentek 

 Silné ovlivňování aktivit firmy italskou 

centrálou 

 Nedostatečná personalizace věrnostního 

programu 

 Nutnost vysokého počtu bodů k získání 

výhod ve věrnostním programu 

 Neexistující zákaznická podpora v rámci 

věrnostního programu pro Českou a 

Slovenskou republiku. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Rychlá adaptace na nedostatky 

trhu 

 Zvyšování poptávky po 

udržitelných materiálech 

 Otázka ekologie 

 Změna věkového rozložení populace 

 Nízká nezaměstnanost 

 Nepříznivý vývoj ekonomické situace 

 Změna trendů ve společnosti 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část diplomové práce je věnována návrhům změn stávajícího věrnostního 

programu značky Intimissimi na území Česká a Slovenské republiky. Jako dílčí cíle byl 

na začátku diplomové práce uveden záměr zefektivnění stávajícího věrnostního systému 

na tomto území v rámci budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tyto kroky by 

měly zároveň zvýšit spokojenost zákaznic se značkou Intimissimi. 

Návrhy byly zpracovány z teoretických východisek a zároveň na základě osobní 

zkušenosti, jelikož se s nedostatky věrnostního programu setkávám téměř každý den při 

práci na pozici manažerky prodejny. Návrhy tak vznikaly průběžně během komunikace 

s klientkami v obchodě a sledování jejich projevů s řešenou problematikou. Navrhované 

změny zároveň reagují na výše zmíněné slabé stránky věrnostního programu „My 

Intimissimi“. Všechny návrhy byly navrženy tak, aby byly přínosné jak pro zákazníka, 

tak pro firmu. 

Na základě komunikace s vedením společnosti CALPRA s.r.o. bylo zjištěno, že 

obecné řešení nákladů ve firmě vychází z konkrétních rozpočtů, které jsou prodejnám 

přiděleny. Každá prodejna disponuje jiným rozpočtem, v závislosti na celkových 

obratech a tržbách, které firma generuje. Náklady na tištěné materiály, které byly 

v minulosti použity k propagaci věrnostního programu na jednotlivých prodejnách, 

nejsou známy. Nebyly totiž odděleny od jiných tištěných POS marketingových materiálů, 

které se běžně na prodejnách využívají. Zároveň neprobíhají žádné online kampaně 

značky Intimissimi zaměřené právě na věrnostní program. Tudíž ani není možné zjistit 

náklady, které firma na věrnostní program ve smyslu komunikace se zákazníkem 

vynakládá. Informace o výši rozpočtů, se kterými prodejny pracují poskytnuty nebyly. 

Vyčíslení nákladů na návrhy je z těchto důvodů orientační a není vypracováno na základě 

žádných interních dokumentů firmy. 
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3.1 Vyšší úroveň věrnostního programu na prodloužený 

víkend pro všechny 

Tento návrh je založen na skutečnosti, že 98,7 % zaregistrovaných zákazníků je 

stále na základní úrovni věrnostního programu, a to úrovni „Essential“. Aplikováním 

tohoto návrhu bych ráda zkusila podnítit motivaci zákazníků k dosažení vyšší úrovně. 

Podstatou tohoto návrhu bude určitá forma promo akce na vyšší úrovně 

věrnostního programu a představení benefitů, které s sebou vyšší úrovně přináší. 

Uplatnění návrhu se bude týkat primárně zákazníků v nejnižší úrovni programu. Těm 

kromě dopravy z e-shopu zdarma věrnostní program stabilně nepřináší prakticky žádné 

finanční benefity, jež by je motivovali k častějším a větším nákupům. 

Cílem návrhu je, aby si zákazníci setrvávající v první úrovni programu, tedy 

úrovni „Essential“ vyzkoušeli benefity, které přináší vyšší status „Superior“. Návrh má 

zákazníky motivovat k rychlejšímu získání vyšší úrovně a následné možnosti čerpat 

benefity s úrovní „Superior“ spojené. 

Z dostupných informací jsem se dozvěděla, že průměrně registrovaní zákazníci 

nakoupí v průběhu tří měsíců 1,3x, přičemž průměrná útrata za jeden nákup činí 1600 Kč. 

Pokud budeme uvažovat tyto hodnoty za období celého roku, tedy dvanácti měsíců a při 

zachování průměrné účtenky za nákup zjistíme, že průměrně potom jeden zákazník utratí 

v obchodě za rok 8320 Kč. Znamená to tedy, že průměrnému zaregistrovanému 

zákazníkovi chybí v průběhu roku utratit přibližně 15 tisíc korun k tomu, aby se přesunul 

do vyšší úrovně a mohl tak začít využívat její výhody. Jednotlivé úrovně mají určitá 

kritéria. Stav bodů, potažmo částky vynaložené na nákupy u značky mají jistou lhůtu, a 

to 365 dní od získání úrovně. 

„Superior days“ 

Z analýzy vyplývá, že pouhých 1,3 % ze všech zaregistrovaných zákaznic nebo 

zákazníků se dokázalo posunout ze základní do vyšší úrovně věrnostního programu, do 

úrovně „Superior“. Benefitem úrovně „Superior“ je stálá, desetiprocentní sleva na 

veškerou kolekci po celý rok, případně sleva dvacetiprocentní v období zákazníkových 

narozenin. 
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V rámci návrhu bude mít každý již zaregistrovaný zákazník patřící do úrovně 

„Essential“ možnost vyzkoušet během jednoho prodlouženého víkendu benefity vyšší 

úrovně „Superior“, tedy bude moci čerpat slevu 10 % na veškerý nákup. Sleva není 

jednorázová, naopak se dá použít i na několik nákupů. Slevu nebude možno kombinovat 

s jinými slevovými akcemi. 

Zákazníci budou, dle standardního postupu, informování o eventu v den jeho 

začátku. Komunikace se zákazníkem bude zvolena formou e-mailu, stejně jako jiná 

marketingová sdělení firmy. V případě, že zákazník e-mail při registraci neuvedl, bude 

informován prostřednictvím SMS zprávy. Zákazník bude informován v den začátku 

eventu. 

Event ponese název „Superior days“, a to ve vybraný týden od čtvrtku do neděle. 

Akce bude probíhat jak na e-shopu, tak v kamenných obchodech. V nákupních centrech, 

kde se prodejny zpravidla nachází, budou zákazníci informování prostřednictvím výlohy 

prodejní jednotky, bannerů a papírového marketingu velikosti A5 umístěného do layoutu 

prodejny. 

Interní komunikace ohledně eventu bude probíhat s dostatečnou rezervou, aby byl 

zajištěn řádný chod všech prodejen. Vedoucí prodejen zajistí posílení směn na prodejnách 

po celý prodloužený víkend. Zároveň budou vedoucí prodejen všechny 4 dny přítomny 

na směně, aby měly přehled o situaci a byly schopny tak následně předat zpětnou vazbu 

na úspěšnost eventu vedení firmy. Budou tak postupovat ze zkušeností z předešlých 

eventů nesoucích slevový charakter. Vedení firmy týden před zahájením eventu zašle 

prostřednictvím e-mailu na prodejny školící materiál. Tento materiál si projde vedoucí 

prodejny s personálem prodejny tak, aby všechny slečny na prodejně měly o probíhajícím 

eventu přehled a mohly tak své znalosti stoprocentně předat zákazníkům. 

Náklady návrhu 

Sleva poskytnutá zákazníkům sama o sobě není vynaloženým nákladem. Firma 

bude počítat s ušlou marží v takové míře, v jaké bude kvůli poskytnuté slevě snížena. 

Následně bude firma porovnávat, jakým způsobem cílový nárůst tržeb po skončení eventu 

kompenzoval právě ušlou marži. 
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Školící materiál zpracuje česká trenérka značky Intimissimi společně s vybranými 

tréninkovými prodejnami. Vzniklý materiál bude mít dvě podoby – textová, elektronická 

podoba bude zasílána prostřednictvím e-mailu. Druhá podoba školícího materiálu je 

audiovizuální, přičemž bude vyhotovena v podobě videa a doplňkových fotografií 

s popisky. Fotografie s popisky budou doplňovat prezentace, které budou rovněž zasílány 

e-mailem na prodejny. Zpracovaná videa budou pro všechny zaměstnance dostupná na 

instagramovém profilu trenérky, jenž je určen pro interní sdílení informací mezi 

zaměstnanci a vedením firmy. Zpracovávání tréninkových a školicích materiálů patří do 

denního popisu práce jak trenérky, tak vybraných tréninkových prodejen a jejich vznik 

nepodléhá žádné formě odměn. Pomyslné náklady na tyto činnosti jsou tedy již započteny 

do fixního ohodnocení konkrétních zaměstnanců v rámci celého měsíce. 

Náklady na marketingovou komunikaci budou pro zpracování návrhu vyčísleny 

na jednu prodejnu. Každá prodejna obdrží následující marketingové materiály: 

Tabulka č. 5 Potřebné materiály na realizaci 

(zdroj: vlastní zpracování) 

MATERIÁL POČET KS 

NÁLEPKA DO VÝLOHY 2 

MARKETING A5 6 

BANNER A3 2 

Eventu bude věnována část výlohy tak, že bude na sklo nalepena obdélníková 

nálepka o rozměrech 100x50 cm (šířka x výška). Na nálepce bude název eventu „Superior 

days“. Každá prodejna obdrží 2 kusy nálepky. Použita ve výloze bude pouze jedna 

nálepka. Druhá nálepka je zasílána jako možná náhrada při poškození nálepky první. 
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Dále prodejny obdrží marketingový materiál do layoutu prodejny, a to 6 kusů 

letáčků z křídového papíru, ve formátu A5. Tyto letáčky budou instalovány do 

libovolných stěn na prodejně, nejlépe do výše očí zákazníků. Třetí formou komunikace 

budou cedule z karton plastu o velikosti A3, které budou rovněž instalovány do layoutu 

prodejny. Tyto bannery budou umístěny do dvou nejdůležitějších stěn9 na prodejně, 

obvykle se jedná o dvě nejblíže situované stěny ke vchodovým dveřím. Bannery i letáčky 

ponesou základní informace o probíhajícím eventu, jako je název, doba trvání a základní 

pravidla. Dalším, doplňujícím zdrojem informací o eventu budou samozřejmě perfektně 

zaškolené prodejní asistentky. 

Náklady na použitý marketing byly kalkulovány na jednu prodejnu. Údaje vychází 

ze zdroje www.tiskjednoduse.cz zaměřující se právě na marketingové POS materiály. 

V následující tabulce je detailní rozepsání nákladů na materiál. 

Tabulka č. 6 Náklady na materiál 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Materiál Jednotková cena Počet ks Cena 

Nálepka do výlohy 846,54 Kč 2 1 693,08 Kč 

Marketing A5 40,33 Kč 6 241,98 Kč 

Banner A3 494,9 Kč 2 989,80 Kč 

NÁKLADY CELKEM 
  

2 924,86 Kč 

Materiálové náklady činí dle předběžného výpočtu přibližně 2 925 Kč na jednu prodejnu. 

Uvažujeme, že jsou všechny prodejny přibližně stejně velké, a tudíž bude na každou 

potřeba stejné množství materiálu. V Česku a na Slovensku se nachází celkem 31 

prodejen. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 31 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒𝑛 ∗ 2925
𝐾č

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛𝑎
= 90 675 𝐾č 

Budeme-li chtít zjistit celkové náklady na materiál za všechny prodejny, dostaneme se 

k částce 90 675 Kč. 

                                                             
9 Nejdůležitější stěny bývají situovány u vchodu prodejny a pro zákazníky je to tedy první objekt, kterého 
si v prodejně všimnou. Na tyto stěny se prezentují nejnovější kolekce, případně jiné tematické akce. 

http://www.tiskjednoduse.cz/
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Přínosy návrhu 

Za hlavní přínos návrhu považuji zejména zvýšení povědomí již registrovaných 

zákazníků v nejnižší úrovni o benefitech úrovní vyšších. Jak už bylo zmíněno dříve, tento 

návrh je považován především jako určitá forma propagace benefitů souvisejících 

s pokročilou úrovní věrnostního programu. Jako doprovodný přínos návrhu očekávám 

zvýšení motivace zákazníků vyšší úroveň získat. Dle předchozích zkušeností a 

nastavených cílů předpokládám i zvýšení tržby době konání eventu o 20 % oproti 

stejnému období loňského roku. 
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3.2 Rozšíření výhod nepeněžního charakteru 

Níže nastíněné návrhy nepředstavují pro zákazníka žádnou procentuální slevu, 

nýbrž rozšíření benefitů nepeněžního charakteru. V současné době je takovým benefitem 

pouze doručení zboží z e-shopu zdarma. Zavedení těchto kroků si klade za cíl zvýšit 

pohodlnost a spokojenost při nakupování registrovaných zákazníků a odlišit je tak od 

zákazníků, kteří se zatím neregistrovali. 

3.2.1 Prodloužení lhůty na výměnu zboží 

Návrhem pro všechny je prodloužení doby na výměnu zboží až na 60 dní. Návrh 

na prodloužení výměnné lhůty vychází ze skutečnosti, že stejné podmínky, tedy doba na 

výměnu prodloužena na 60 dní, je již zavedena i na e-shopu firmy. Do teď měly všechny 

zákaznice možnost zakoupené zboží vyměnit do 30 dní v kterékoliv prodejně v České 

republice. Náležitosti nutné pro výměnu zboží zůstanou stejné, jako doposud. Zákazník 

registrovaný do věrnostního programu bude moci vyměnit zakoupené zboží v kamenné 

prodejně až do 60 dní, přičemž je nutné, aby zboží měnil nenošené, neprané a s originální 

nastřelenou etiketou. 

Prodloužená lhůta na výměnu zboží je jednou z nepeněžních výhod, kterou dle 

výzkumů10 zákazníci na věrnostních programech považují za příjemný benefit. 

3.2.2 Možnost rezervace zboží prostřednictvím internetu 

Zodpovědný přístup k rezervacím zboží jedním z klíčů k udržení zákazníka. 

Rezervace jsou nutné hlavně kvůli skutečnosti, že má spousta produktů značky 

Intimissimi nastavena svá maximální množství na objednání z centrálního skladu na 

prodejnu. Často se tak artikly dají objednat pouze v množství jednoho nebo dvou kusů na 

prodejnu. 

                                                             
10 Výsledky výzkumů jsou čerpány v teoretické části této diplomové práce. 
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Doposud přistupovaly prodejny k rezervacím zboží individuálně a je nutno 

podotknout, že aktivní přístup rezervačního systému není předepsaným pravidlem ze 

strany společnosti. Z tohoto důvodu je pro ilustraci aktuální situaci vybrána konkrétní 

prodejna v brněnské Galerii Vaňkovka. Prodejna zákazníkům aktivně nabízí možnost 

rezervace zboží ve chvíli, pokud jimi požadovaný produkt není momentálně fyzicky na 

prodejně. Vedoucí prodejny pravidelně každý den své přítomnosti na prodejně objednává 

rezervované produkty. Pro evidenci rezervací prodejna zřídila papírový sešit. Aby byly 

rezervace přehledné, je nutné do sešitu přesně vymezit kód produktu, požadovanou 

velikosti a barvu. 

Při každé nové dodávce zboží11 prodejní asistentky sledují, zda dorazily i 

individuálně objednané artikly. Pokud ano, ihned jsou odkládány do rezervačního boxu. 

Zákaznice jsou kontaktovány prostřednictvím SMS zprávy o tom, že jejich zboží dorazilo 

na prodejnu. SMS zpráva je psána ručně a odesílána z firemního telefonu přiděleného na 

prodejně. 

Díky důkladné péči rezervační systém na této prodejně si zákaznice vybudovaly 

v tyto rezervace důvěru a pravidelně se vracejí. Vědí, že jejich objednávky nebudou 

zapomenuty. V případě neočekávaného výpadku dostupnosti zboží jsou zákaznice o této 

skutečnosti kontaktovány, opět prostřednictvím SMS zprávy. V té jisté SMS zprávě už je 

zároveň nabídnuta a představena alternativa podobného produktu. Jako nedostatek 

systému lze označit nutnost přítomnosti zákaznice při rezervaci v prodejně. Čas od času 

zákaznice zvolí možnost rezervace po telefonu, kdy kontaktuje konkrétní pobočku 

Intimissimi. Zde je ovšem velkým rizikem chyba komunikace, a to jak na straně prodejní 

asistentky, tak na straně zákaznice. Rizikem v tomto případě, vycházejícím z minulých 

nedorozumění, může být špatné pochopení charakteristiky produktu nebo například 

nevhodně zvolené označení velikosti oděvu. Za další nedostatek lze považovat nutnost 

psát rezervace i následné SMS zprávy ručně. 

                                                             
11 Zásilky se zbožím bývají na prodejnu doručovány pravidelně, a to minimálně 3x v týdnu. 
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Cílem tohoto návrhu je zvýšit komfort zákazníků registrovaných do věrnostního 

programu, a zároveň sjednotit pravidla pro rezervování zboží na prodejnách po celé České 

a Slovenské republice. Zároveň je cílem převést stávající psanou formu rezervací do 

digitálního prostředí a do historie objednávek věrnostního programu. 

Každý zákazník/zákaznice registrovaný(á) do programu bude mít možnost si 

požadované zboží vyhledat prostřednictvím e-shopu. Obecně o spodním prádle – a 

zejména o podprsenkách platí, že musí skvěle padnout, aby se v něm zákaznice cítily 

pohodlně a dobře celý den. U těchto produktů je tedy více než nutné, aby je zákaznice 

vyzkoušely na prodejně. Nejlépe po vyzkoušení více produktů a konzultaci s prodejní 

asistentkou se může ujistit, zda vybrala správně. Zákazník se na e-shopu přihlásí ke svému 

účtu „My Intimissimi“. Vybere si požadované zboží a prodejnu, na kterou si bude přát 

objednat zboží. 

Systém zjistí aktuální dostupnost zboží, přičemž se nabízejí dvě varianty. 

a) Zboží se nachází na vybrané prodejně 

Zákazník bude informován, že se jeho zboží nachází na prodejně. Informace 

o objednávce se zobrazí v pokladním systému Shoppy na vybrané prodejně. 

Přítomná prodejní asistentka zkontroluje fyzickou dostupnost produktu na 

skladě, přichystá jej k výdeji a přesune na vybrané místo. Následně potvrdí, 

že je zboží přichystáno k výdeji a zákazník tuto informaci získá 

prostřednictvím SMS zprávy. V SMS zprávě obdrží informaci o tom, do kdy 

je možno si zboží na prodejnu přijít vyzvednout. 
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Obrázek č. 14 Návrh SMS komunikace se zákazníkem 

(zdroj: vlastní zpracování) 

b) Zboží na prodejně momentálně není dostupné 

V případě, že v momentě odeslání žádosti o rezervaci zákazníkem se zboží na 

prodejně nenachází, bude o této skutečnosti informován. Informace o 

objednávce se zobrazí v pokladním systému Shoppy na vybrané prodejně, i 

s upozorněním, že zboží se na prodejně nenachází. Je tedy úkolem store 

managerky udělat na produkt ruční, individuální objednávku. Po obdržení 

produktu na prodejnu bude následovat stejný postup jako v případě bodu a). 

 

Obrázek č. 15 Návrh komunikace se zákazníkem o nedostupnosti produktu 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Pro situace bodu a) i bodu b) platí, že rezervované zboží bude pro zákazníky 

odloženo po dobu dvou pracovních dní. Vzhledem k tomu, že si zákazník vybírá jemu 

preferovanou pobočku lze předpokládat, že je tato pobočka pro něj spádová a pohybuje 

se v její blízkosti. Měl by tedy ve lhůtě dvou pracovních dní pohodlně stihnout zboží 

vyzvednout a vyzkoušet. Lhůta zároveň bude vyhovovat i prodejnám. Dle zkušenosti tato 

doba neohrozí chod prodejny a nedojde k výrazné nedostupnosti zboží. 

Rezervační systém bude mít jedno zásadní omezení, vycházející z předešlých 

zkušeností z prodejen. Zákazník si bude moci zarezervovat maximálně 5 kusů stejného 

produktu, tak, aby například mohl využít promo akci 4+1 zdarma12. Stejným kusem 

produktu je myšlen konkrétní střih, velikost i barva (například bavlněné pánské tričko 

s kulatým výstřihem ve velikosti M). 

Tento krok bude sloužit jako pojistka pro situace, kdy si zákazník stejný druh 

zboží ve větší kvantitě z jakéhokoliv důvodu nevyzvedne. Standardně se na prodejnách 

nachází právě tolik množství zboží, kolik potřeby prodejny vyžadují. V případě, že by si 

zákazník rezervovanou vyšší kvantitu jednotného produktu nevyzvedl, hrozí přeskladnění 

prodejny a zároveň zadlužení prodejny z důvodu vyššího počtu produktů na prodejně, než 

je skutečně možno prodat. Nejvíce „náchylné“ k přeskladnění jsou produkty, které 

nesměřují přímo k cílovému zákazníkovi a nejdou příliš na odbyt. Takovým zbožím jsou 

například již zmíněná pánská trička. 

Výše zmíněné opatření vychází z předpokladu, že rezervace nebude okamžitě 

znamenat jistý prodej. Návrh počítá s tím, že zákazníkovi zboží nemusí sedět velikostí 

nebo například vyhovovat materiálem. U jednotek artiklů, které si zákazníci nevyzvednou 

nevzniká riziko výrazného přeskladnění konkrétní prodejny a prodejna má potenciál tyto 

kusy prodat za plnou cenu. 

                                                             
12  Promo akce 4+1 zdarma nabízí zákazníkovi množstevní slevu při zakoupení pěti kusů oděvů v určitých 
kategoriích. Konkrétní výhodu lze čerpat při nákupu pěti kusů kalhotek v libovolné cenové hladině nebo 
při nákupu pánského zboží. V tomto případě lze kombinovat dohromady pánská trička a boxerky, taktéž 
v libovolné cenové hladině. Pro promo akci 4+1 platí, že zdarma je vždy nejlevnější produkt z nákupu. 
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Náklady návrhů 

Návrh zahrnující prodloužení doby na výměnu zboží neponese žádné náklady. 

Prodloužení výměnné doby je formální záležitostí. 

Zavedení návrhu v rámci umožnění online rezervací bude v režii IT technika, 

který je řádným zaměstnancem společnosti CALPRA s.r.o. Z důvodu nutnosti propojení 

tohoto kroku s oficiální webovou stránkou a e-shopem značky Intimissimi bude nutná 

spolupráce s techniky z italské centrály společnosti Calzedonia Group. 

Přínosy návrhů 

Oba návrhy byly předloženy zejména z důvodu, aby byla rozšířena nabídka 

nepeněžních benefitů ve spojitosti s věrnostním program, který doposud v této formě 

nabízel pouze dopravu z e-shopu zdarma. 

Zároveň přínosem obou návrhů bude zvýšení spokojenosti a komfortu pro 

registrované zákazníky oproti těm zákazníkům, kteří ve věrnostním programu nejsou. 
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3.3 Jednorázová sleva 10 % pro nově zaregistrované 

Zavedení jednorázové slevy při registraci bude zcela nový krok pro přivedení 

nováčků k programu My Intimissimi. Principem návrhu je nabídnutí jednorázové slevy, 

a to ve výši 10 % všem, kteří se zaregistrují. Poskytnutí této desetiprocentní slevy na první 

nákup bude výjimečné a jedinečné oproti jiným slevám, které je možno v různém čase se 

značkou Intimissimi využít. Nárok na slevu budou mít všichni nově zaregistrovaní 

zákazníci a na rozdíl od dříve zavedených slev nebude nákup podmíněn žádným 

minimálním množstvím či minimální částkou. Z osobní zkušenosti na prodejně mám 

přehled o tom, kolik zákazníků navštěvuje naše prodejny pravidelně a často u nás 

nakupuje. I přesto stále oddalují zaregistrování se do programu z různých důvodů. 

Důvody, se kterými se zákaznice na prodejnách odmítají registrovat do programu 

jsou různé. Zákazníci často zmiňují nedostatek času a odkládají registraci „na příště“. 

Ačkoliv je prodejní asistentky ujistí, že proces netrvá dlouho, registraci odmítají. Dalším 

důvodem bývá přiznání, že se zákaznicím kartu momentálně zakládat nechce, jelikož jim 

ihned nepřináší žádné výhody. Jako další důvody odmítnutí registrace bývají často již 

aktivní členství v mnoha jiných věrnostních programech v jiných prodejnách nebo 

například nepravidelná návštěvnost obchodů značky Intimissimi. 

Návrh vychází zejména z osobního pozorování těchto potenciálních držitelů 

věrnostní karty. Častokrát se u dokončování prodeje u kasy a nabízení členství 

v programu My Intimissimi setkávám já i mé kolegyně s otázkou: „A budu mít nějakou 

slevu hned teď?“ Na tuto otázku prodejní asistentka reaguje vysvětlením postupu a kroků, 

které je potřeba podstoupit, tedy jakou částku je člověk povinen zaplatit za to, aby mohl 

díky členství slevy čerpat. Není výjimkou, že my, prodavačky, býváme zákazníky rovnou 

přerušeny s argumentem, že pokud z věrnostního programu „nebudou mít výhodu ihned“, 

není na místě se do něj ani registrovat. 
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Dle mého názoru je velká škoda, že hodně zákazníků členství v programu My 

Intimissimi zavrhne již před registrací a nedá členství šanci. Zároveň pro firmu je 

obtížnější s takovým zákazníkem do budoucna pracovat, jelikož nemá možnost ho 

v rámci členství informovat o nadcházejících událostech, upozorňovat ho například na 

nové promoakce nebo v neposlední řadě sledovat jeho nákupní chování a vyhodnocovat 

dle toho nové cíle firmy. Věřím, že tato jednorázová sleva při prvním nákupu by spoustu 

lidí motivovala si věrnostní kartu konečně založit. 

Využití slevy na prodejně 

Proces bude jednoduchý. Zákazník se zaregistruje standardním způsobem na 

prodejně do věrnostního programu. Prodejní asistentka načte jeho kartu prostřednictvím 

čtecího zařízení u kasy. V tuto chvíli může prodavačka načíst zákazníkem vybrané zboží. 

Před ukončením nákupu využije tlačítka „použít promo13“ v pokladním systému Shoppy, 

jenž je pro všechny prodejny jednotný.  

V kolonce „použít promo“ bude možné odškrtnout políčko „První nákup“, který 

nese slevu již zmíněných 10 %. Změnou a zároveň jedinečnou výhodou je, že jednorázová 

sleva nebude podmíněna minimálním počtem kusů na účtenku, ani minimální částkou, 

neměla by tedy vzniknout žádná bariéra pro uplatnění slevy – samozřejmě za 

předpokladu, že je věrnostní karta využívána pro první nákup. V okamžiku potvrzení 

promo akce se z každé položky prodeje jednotlivě odečte sleva 10 %, což si zákazník 

bude moci ověřit na obrazovce, kterou má při nákupu před sebou. 

Ačkoliv sleva nebude podmíněna ani určitým počtem kusů zakoupených produktů 

či minimální částkou nákupu, úkolem prodejních asistentek je docílit co nejvyššího 

možného jak množství prodaných kusů produktů na jednu vystavenou účtenku, stejně tak 

jako celková hodnota prodaných produktů na jednu vystavenou účtenku. Jednorázová 

sleva nabízená zákazníkům je skvělý nástroj, jak tyto cíle dosáhnout. Společně se 

zavedením je jednorázové slevy pro nově zaregistrované bude nutné vydat i manuál 

s tipy, jak tím oslovit zákazníka. Následně budou všechny slečny na tento manuál 

proškoleny tak, aby zaujaly co nejvíce potenciálních zákazníků. 

                                                             
13 Pole „použít promo“ v systému Shoppy filtruje a označuje všechny možné promo akce související 
s nákupem. Jedná se například o již dříve zmiňovanou akci 4+1 zdarma nebo zvýhodněnou cenu parfému 
k nákupu nad 1250 Kč. 
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Využití slevy na e-shopu 

Při nákupu na e-shopu bude možno uplatnit prvotní jednorázovou slevu za pomoci 

promo kódu. Zákazník se zaregistruje prostřednictvím webu, kdy mu následně přijde na 

mail originální promo kód. Zákazník potom bude mít 24 hodin na to, aby slevu na první 

nákup využil. Stejně jako v kamenné prodejně, sleva bude platit na veškeré zboží bez 

podmínky minimální částky nákupu. 

Náklady návrhu 

Jak už bylo zmíněno výše, poskytnutí slevy se neklasifikuje jako náklad. V tomto 

případě firma počítá s ušlou marží. 

Z důvodu proškolení personálu jednotlivých prodejen je nutné vytvořit manuál 

s důležitými informacemi ohledně tohoto návrhu. Vytvoření manuálu pro zaměstnance 

bude v režii jedné pověřené osoby, a to trenérky pro značku Intimissimi. Jednou ze 

standardních náplní práce trenérky značky Intimissimi je právě tvorba manuálů a 

tréninkových materiálů, tudíž nepovažuji vytvoření konkrétního manuálu pro komunikaci 

se zákazníky za extra vynaložený náklad. K manuálům, které jsou zasílány 

prostřednictvím e-mailu na jednotlivé prodejny bývají pravidelně zpracovány také jiné 

doprovodné materiály, jako například fotky či videa. Tyto obrazové materiály jsou 

sdíleny následně prostřednictvím profilu trenérky značky Intimissimi na Instagramu. O 

obrazové materiály se postarají vybrané tréninkové prodejny, jejichž úkolem je mimo jiné 

pomoc s tvorbou školících materiálů, tudíž ani v tomto případě nevznikne navíc 

vynaložený náklad. 

Implementace návrhu do chodu věrnostního programu bude v režii IT technika, 

který je řádným zaměstnancem společnosti CALPRA s r.o. 
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Přínosy návrhu 

Za hlavní přínos považuji zvýšený počet nových zájemců o věrnostní program 

právě z toho důvodu, že chtějí uplatnit slevu 10 % pro první nákup. Zároveň se jedná o 

první příležitost, kdy může zákazník slevu využít, aniž by měl firmou přesně předepsanou 

minimální hodnotu nákupu. Předpokládám, že zvýšený zájem o program díky nabízené 

slevě bude mít pozitivní důsledek v podobě celkovému zvýšení počtu zaregistrovaných 

zákazníků. Vedlejším přínosem bude, díky zaškolení prodejních asistentek na danou 

problematiku, zvýšení tržeb a zároveň všech parametrů s tržbou souvisejících. 
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3.4 Personalizace 

Jak už bylo zmíněno v analytické části této diplomové práce, společnost Calpra 

má od zákazníků k dispozici veškerá data potřebná k personalizaci. Bohužel je v současné 

době téměř nevyužívá. 

3.4.1  Personalizace při online komunikaci se zákazníkem 

Cílem této personalizace při komunikaci se zákazníkem je zaměření se na kvalitu 

zasílaného obsahu místo kvantity. Aktuální obsah komunikace značky Intimissimi 

zasílaný prostřednictvím e-mailů není nikterak tříděný a registrovanému zákazníkovi 

chodí vše, bez ohledu na jeho preference nebo uskutečněné nákupy. Z čerpaných zdrojů 

přitom vyplývá, že pro efektivnější komunikaci se zákazníkem je takzvaně „ušít“ 

reklamní sdělení na míru přímo pro konkrétního zákazníka. Je tedy potřeba se zaměřit na 

data získaná o zákazníkovi a přetvořit je na efektivní nástroj při komunikaci s ním. 

Zároveň z teorie vyplývá, že čím více reklamního sdělení (v našem případě zejména e-

mailů) zákazníka obklopuje, tím více jejich na jejich obsah přestává brát zřetel. 

Princip návrhu spočívá především v kladení důrazu na segmentaci zákazníků. 

Návrh personalizace bude čerpat z dat, jež svou registrací a nákupním chováním 

zákazníci poskytují firmě. Segmentace bude vycházet zejména z nákupního chování a 

charakteru plateb. Důležitým faktorem bude četnost zákazníkova nákupů, kolik průměrně 

za nákup utratí a jaké zboží se v jeho nákupním seznamu objevuje například pravidelně. 

Zasílání konkrétních reklamních sdělení v e-mailech by mělo záviset na několika 

faktorech: 

 Zda zákazník nakupuje převážně základní (basic) kolekci14 nebo u něj 

převažují nákupy módních kolekcí, které se dají popsat jako pestré a 

odvážné. 

 Zda zákazník preferuje jednoduché a sportovní materiály (bavlna, modal, 

mikrovlákno) nebo luxusní materiály (hedvábí, kašmír). 

                                                             
14 Basic kolekce se vyznačuje neutrálními a základními barvami, jako je bílá, černá a tělová. Je praktická, 
bez výrazných vzorů a určena na běžné nošení. 
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 Zda zákazník pravidelně nakupuje větší kvantitu zboží v rámci 

množstevních slev a promoakcí. 

Zákazníkovo nákupní chování bude sledováno i v rámci jeho aktivity na e-shopu. 

To znamená, že zákazník bude získávat taková reklamní sdělení, která se týkají jeho 

aktivity. Sdělení budou upravena tak, aby mapovala zákazníkovy zájmy a zvyky. Rovněž 

budou reklamní e-maily obsahovat informace o alternativách, rozšíření kolekcí a 

doplňkovém prodeji běžně nakupovaných produktů. Následkem těchto kroků bude snížen 

počet reklamního sdělení zasílaného zákazníkům prostřednictvím e-mailu. 

Návrh předpokládá, že informace ohledně akcí, jako například recyklační kampaň, 

sezónní výprodeje a jiné slevové akce budou i nadále zasílány všem zákazníkům, a to 

pravidelně v den startu jednotlivých událostí. 

Přínosy návrhu 

Zavedený návrh má sloužit k zefektivnění marketingové komunikace se 

zákazníkem. Příčinou efektivity komunikace bude zosobnění reklamního sdělení na 

základě různých aspektů dle zákazníkova nákupního chování. Zosobnění sdělení by mělo 

více poutat pozornost jednotlivých zákazníků a přivést tak zákazníky do obchodu. 

3.4.2 Odměňování za věrnost 

Dalším návrhem pro věrnostní program je personalizované odměňování. 

Podstatou návrhu je předání pocitu exkluzivity registrovaným zákazníkům. Z analýzy 

současné situace vyplývá, že průměrný zákazník nakoupí v intervalu tří měsíců 1,3x při 

průměrné výši útraty v částce 1600 Kč. V přepočtu na období šesti měsíců (půl roku) 

vychází průměrná frekvence nákupů registrovaným zákazníkem na 2,6 nákupů. 

Předložený návrh bude vycházet právě z půlročního období. Šest měsíců je přesně 

polovina roční lhůty mající zákazník pro udržení či získání vyšší úrovně věrnostního 

programu. Zákazník bude moci vždy za období šesti měsíců získat odměnu za věrnost. 

Odměnou byl zvolen hmotný dárek. Formu odměn firma v rámci věrnostního programu 

nevyužívá a může se tak jednat o zajímavé zpestření oproti například nabídce další slevy. 
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Podmínky k získání hmotného dárku budou následovné: 

 Zákazník provede nákup alespoň 5x za období šesti měsíců. 

 Zákazník utratí v souhrnu 8000 Kč. Průměrnou útratu za nákup bude tedy 

představovat částka 1600 Kč. 

Zákazník musí splňovat oba dva body zároveň, aby mu náležela odměna v podobě 

hmotného dárku. Dárek bude možno obdržet při šestém nákupu v řadě přímo na prodejně. 

Pokud bude onen „šestý nákup“ realizován prostřednictvím e-shopu, bude hmotný dárek 

zaslán společně s nákupem na adresu zákazníka. 

Přínosy návrhu 

Jedním z přínosů návrhu bude zvýšení pocitu exkluzivity pro věrné zákazníky. 

Tímto krokem by se mělo upevnit budování vztahů se zákazníky prostřednictvím 

věrnostního programu. Na základě návrhu by zároveň mělo dojít ke zvyšování 

spokojenosti zákazníků, a to jak se značkou Intimissimi, tak s věrnostním programem. 

Dalším přínosem tohoto návrhu je potenciál růstu tržeb na základě předpokládané 

zvýšené frekvence nákupů věrných zákazníků a jejich průměrně utracené částce za zboží 

na jeden nákup. 
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3.5 Zavedení zákaznické podpory pro český a slovenský trh 

Ze slabých stránek programu vyplývá, že absence zákaznické podpory pro Česko 

a Slovensko může vyvolat až nedůvěru ve věrnostní program My Intimissimi. V současné 

době se zákazník zaregistrovaný do programu téměř nemá kam obrátit, pokud by se chtěl 

na něco zeptat, nebo vyřešit závažnější problém, jelikož se zahraniční zákaznickou linkou 

se velmi často nelze spojit. 

V současné době se zákazník zaregistrovaný do programu téměř nemá kam 

obrátit, pokud by se chtěl na něco zeptat, nebo vyřešit závažnější problém, jelikož se 

zahraniční zákaznickou linkou se velmi často nelze spojit. Zákaznická linka pro věrnostní 

program se momentálně nachází v Chorvatsku, přičemž o zákazníky se má starat 

pověřený zaměstnanec, se kterým je možno hovořit v českém jazyce. Linka je pro 

zákazníky dostupná ve všední dny od 10 do 16 hodin. Opakované stížnosti zákaznic 

svědčí o tom, že kapacita i jazyková vybavenost zaměstnanců je nedostatečná. Dále 

zákaznice také uvádějí, že po opakovaných pokusech zkontaktovat zákaznickou linku to 

vzdávají a pro radu se obrací na prodavačky na prodejnách. Ty ovšem nemají dostatek 

pravomocí na to, aby mnohým dotazům a žádostem v rámci věrnostních karet vyhověly. 

Charakter zákaznické podpory s novým návrhem bude zachován. Předpokladem 

je, že zákaznická podpora bude dostupná od pondělí do pátku, a to od 9 do 17 hodin. Pro 

účely zákaznické podporu budou zaměstnáni dva zaměstnanci, oba na poloviční úvazek. 

Zaměstnanci se budou střídat při ranních a odpoledních směnách, a to vždy po čtyřech 

hodinách. Pověřené zaměstnance bude možno kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo 

e-mailem. Kancelář pro zákaznickou podporu se bude nacházet v prostorách stávajícího 

sídla firmy Calpra s.r.o., a to v Business Parku na ulici Sokolovská v Praze 8. 

Náklady návrhu 

Pro potřeby zákaznické podpory budou zaměstnáni z počátku dva zaměstnanci na 

poloviční úvazek. Budou tedy povinní každý měsíc odpracovat 80 hodin, což znamená 

20 hodin každý týden. Předpokladem povahy těchto zaměstnanců na poloviční úvazek je, 

že se jedná o studenty. Oba zaměstnanci budou ohodnocování stejně, tedy fixní složkou 

mzdy, a to pravidelně každý 15. den v měsíci. 
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Hrubá mzda každého ze zaměstnanců, dle oficiálních dokumentů společnosti 

CALPRA s.r.o. činí 9500 Kč. Nákladem pro společnost CALPRA s.r.o. bude super hrubá 

mzda. Ta v tomto případě představuje 12800 Kč15. Celkové náklady na mzdy za oba 

zaměstnance tak budou odpovídat částce 25 600 Kč. 

Se zákaznickou podporou se bude možné spojit prostřednictvím e-mailu ve znění 

myintimissimi@calzedonia.cz. Kancelář bude vybavena jedním stolním počítačem pro 

účely komunikace e-mailem. Ke komunikaci prostřednictvím telefonu tato kancelář 

obdrží firemní mobilní telefon. Dalším nákladem tedy bude částka vynaložená na pořízení 

elektroniky nutné k provozu zákaznické podpory. 

Zákazníci budou moci volat na takzvané „zelené číslo“ začínající číslicí 800. Za 

hovory tak bude platit firma a nikoliv zákazníci, kteří budou číslo kontaktovat. Nákladem 

v tomto případě bude zřízení tohoto čísla, měsíční provoz a hovorné s tarifikací, účtované 

po vteřinách. Zelené číslo bude zřízeno u stejného provozovatele, jako ostatní stávající 

mobilní tarify společnosti. 

Přínosy návrhu 

Zásadním přínosem návrhu bude zvýšení kvality komunikace se zákazníky v 

záležitostech věrnostního programu. Návrh předpokládá, že kvalitní zákaznická linka, 

kde se budou zákazníci moci dorozumět plně česky a anglicky, pomůže zákazníkům 

v případě potíží s programem a zároveň tak zvýší důvěryhodnost programu. Pokud bude 

zákazníkům s jejich problémy někdo nápomocný, vzniklé nesrovnalosti se rychle vyřeší 

a zákazníci budou spokojenější, než je tomu doposud. 

                                                             
15 Výpočet superhrubé mzdy na základě mzdové kalkulačky pro rok 2020, zdroj: www.finance.cz  

mailto:myintimissimi@calzedonia.cz
http://www.finance.cz/
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Druhotným přínosem v případě zavedení kvalitní zákaznické linky bude eliminace 

nepříjemných situací na prodejně. Pokud mají zákazníci v současné době potíže 

s věrnostním programem, obrací se často, právě z důvodu nepříliš funkční podpory na 

internetu, na prodavačky přímo na prodejnách. Ty však nejsou dostatečně kompetentní, 

aby zákazníkům s jejich požadavky vyhověly, což vede často ke sporům a 

nedorozuměním. Očekávám, že pokud se zákazníci budou mít kam obrátit, nepříjemné 

situace na prodejnách z důvodu potíži v programu pominou. Zároveň tak dojde k poklesu 

nepříjemných situací, ohrožující dobrou atmosféru na prodejnách. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení změn stávajícího věrnostního 

programu značky Intimissimi na území České a Slovenské republiky. Dílčí cíle 

diplomové práce jsou obsaženy v jednotlivých návrzích na zlepšení a zefektivnění 

stávajícího věrnostního programu při budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tyto 

návrhy by poté měly zvýšit spokojenost zákaznic se značkou Intimissimi. 

Práce se skládá ze tří částí. První kapitola je věnována teoretickým východiskům. 

Teorie slouží jako podklad pro další části diplomové práce, tedy analytickou a návrhovou. 

Obsah teoretické kapitoly byl zvolen tak, aby co nejpřesněji popsal podstatu marketingu 

a strategického marketingu, marketingového mixu, komunikačního mixu a v neposlední 

řadě věrnostní programy a chování zákazníků. 

Druhá část diplomové práce patří analýze současného stavu. V té byla představena 

značka Intimissimi a její věrnostní program „My Intimissimi“. V práci bylo 

prezentováno, jak věrnostní program funguje, jaké jsou jeho výhody a cíle a jakým 

způsobem se značka Intimissimi na našem území pokusila daných cílů dosáhnout. 

Součástí analytické části byla analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Analytická 

část je doplněna o rozbor konkurenčních značek distribuujících spodní prádlo a jejich 

věrnostní programy. 

Poslední, tedy třetí část diplomové práce, se věnovala vlastním návrhům na 

zlepšení stávajícího věrnostního programu. Jednotlivé návrhy představují kroky k jejich 

zavedení a zároveň i náklady, jež v případě realizace ponesou. Každý návrh byl pak 

doplněn i o přínos, který je po zavedení návrhu očekáván. Návrhy byly podány tak, aby 

se díky jejich uskutečnění splnily vymezené hlavní i dílčí cíle diplomové práce. 
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