
 

  



 

 

  



 

 

  



 

ABSTRAKT 

V této bakalářské práci se zabývám konkrétní společností, jejíž hlavní činnost podnikání 

je výroba tanečních kostýmů. Závěrečná práce je rozdělena na dvě části, a to na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska 

marketingové komunikace. Zaměřuje se na podporu prodeje, reklamu a komunikaci 

v místě prodeje. Druhá část, praktická, se zaměřuje na aplikaci teoretických poznatků 

na konkrétní firmu. Věnuje se současné marketingové situaci ve firmě a v závěru této 

bakalářské práce je navržena nová marketingová kampaň. 
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ABSTRACT 

In this bachelor thesis I deal with a particular company whose main business is 

production of dance costumes. Thesis is divided into two parts, which is theoretical and 

the other one is practical. Theoretical part includes basis of marketing communication. 

It focuses on sales promotion, advertising and point of sale communication. The other 

part focuses on aplication of theoretical knowledge to a practical use in specific 

company. My bachelor thesis is devoted to a current marketing situation and at the end 

of this thesis is proposed new marketing campaign. 
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ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma podpora prodeje pro konkrétní společnost jsem si vybrala 

proto, že ve společnosti níže uvedené firmy vyrůstám už od dětství a v odvětví, 

ve kterém se tato firma realizuje, se pohybuji celý svůj dosavadní život. Jedná 

se o společnost GARE Sports s.r.o. Ta se zabývá výrobou sportovního a tanečního 

oblečení, a jelikož se všechny umělecké sporty tohoto typu, zejména tedy moderní 

gymnastika, za posledních 10 let doznaly v široké společnosti značné popularity, tak 

také vzniklo mnoho firem, zabývajících se obdobným, či dokonce stejným podnikáním. 

GARE Sports s.r.o. je takto vystavena silnému konkurenčnímu tlaku. Ráda bych 

se v rámci mé závěrečné práce zaměřila na analýzu dotazníkového šetření a zjistila tak, 

co klientům chybí, na druhé straně, čím firma vyniká, zákazníkům vyhovuje a mají tak 

důvod se vracet. 

V teoretické části nejprve začínám malým úvodem do oblasti marketingu a poté pro 

úvod do problematiky definuji marketingový mix, jeho základní nástroje, které zde také 

detailněji rozeberu. Marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů 

a z toho důvodu jí věnuji podrobnější popis. Uvedu zde také nástroje, které 

marketingová komunikace ke své činnosti využívá, jakož i cíle marketingové 

komunikace a jakého záměru hodlá firma docílit. Pro jednoduchý přehled jsem hlavní 

nástroje marketingové komunikace shrnula do jediné tabulky a následně se věnovala 

podpoře prodeje, která je fundamentální kapitolou mé bakalářské práce. Zde si určíme, 

jaké druhy podpory prodeje existují, její strategie a taktéž cíle. Další nástroj 

z oblasti marketingové komunikace, kterému v práci věnuji více prostoru je reklama, 

jako jednomu z nejstarších nástrojů, který má největší vliv na lidi. Určím si druhy 

reklamy a výběr reklamních médií. Další důležitou věcí je i online reklama, která je 

v dnešní době neopomenutelnou součástí marketingové komunikace. Dále se věnuji 

komunikaci v místě prodeje – POP komunikace a na závěr mé praktické části řeším vliv 

kombinace všech již zmíněných nástrojů, které na zákazníka působí a co ovlivňuje jeho 

chování. 

Následující částí mé bakalářské práce je část praktická, ve které se zabývám podporou 

prodeje analyzované firmy v dnešní podobě. Pojednám rovněž o produktech a službách, 

které firma nabízí, zmapuji konkurenční prostředí, které firmu obklopuje, vyzdvihnu její 
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silné a slabé stránky a k závěru celé mé práce analyzuji odpovědi z dotazníkového 

šetření, kde komentuji poznatky a fakta od respondentů, tudíž zákazníků a generuji 

řešení, která by firmě mohla pomoci k dosažení větších obchodních úspěchů a tím 

i k rozsáhlejší loajální klientele. 
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DEFINICE PROBLÉMU 

V dnešním světě není hlavním úspěchem jen produkt, který firma vyrobí a prezentuje, 

avšak je zcela nezbytné se zaměřit na služby s prodejem produktů spojené. Firma 

GARE Sports s.r.o. působí na trhu již 16 let a je úspěšným dodavatelem produktu 

do několika sportovních oddílů po celé ČR i Evropy. Daří se jí udržovat zákazníky díky 

vysoké kvalitě výrobků a je uznávaným konkurentem i pro jiné společnosti ve stejné 

oblasti podnikání. Je zřejmé, že marketing, prezentování firmy a pronikání 

do podvědomí zákazníků je v dnešní době velmi stěžejní pro značku, a to i z důvodu 

možné substituce na trhu méně úspěšných firem obdobného zaměření. 

V současnosti se sledovaná firma zabývá výrobou sportovního oblečení a soutěžních 

kostýmů na všechny druhy tance oproti původnímu základu podnikání, kterým byla 

moderní gymnastika. V době, kdy byla firma založena, byl velký nedostatek tohoto 

sortimentu a téměř nulová možnost zakázkového šití na míru dle představ zákazníka. 

Jinými slovy, a možná lidově řečeno, vedení firmy vyplnilo díru na trhu a zrodil se nový 

podnikatelský záměr. Postupem času se však začala tvořit konkurence a úspěch na trhu 

začal doznávat poklesu. Rodinná firma se tak rozhodla posílit marketingovou činnost 

a propagaci svých výrobků pro udržení zákazníků a povědomí na trhu. V oblasti této 

firmy, i s jejími denními problémy se pohybuji každým dnem, jelikož je to firma 

rodinná, a proto bych se ráda zaměřila na toto téma. Ráda bych svými nápady navrhla 

řešení, která by vedla ke zvýšení prodeje a rozhodné povýšení firemních obchodních 

úspěchů na trhu. Na marketingové strategii je téměř stále co zlepšovat, a proto bych 

ráda, aby tato práce byla alespoň malým přínosem pro společnost GARE Sports s.r.o. 

I přesto, že je to malý rodinný podnik, práce je zde opravdu hodně, jelikož se společnost 

zabývá výrobou na zakázku. Nejedná se tedy hlavně o prodej ze skladových zásob, kde 

by prodej byl v podstatě nekomplikovaný, avšak o prvovýrobu sportovního, klubového, 

soutěžního oblečení a kostýmu na míru. Zákazník poskytne informace o jeho 

představách a firma se jej pokusí realizovat, k jeho spokojenosti. Proces začíná 

u poptání zakázky, přes výběr materiálu, střih, šití až po odevzdání hotového produktu 

klientovi. Je tedy zřetelné, že se firma potýká s nejrůznějšími problémy a požadavky, 

přicházejícími od zákazníků v nejrůznějších fázích výroby. 
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Může se jednat například o nepřesné vyjádření poptávky, případně i špatné pochopení, 

a to z jakékoliv strany – ať od zákazníka či sledované firmy. To může mít za následek 

ne vždy bezvýhradnou spokojenost. Firma tak musí předcházet jakékoliv zmíněné 

potencionální formě nedostatku perfektní prací a komunikací se zákazníky. 
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CÍL A METODIKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení marketingově komunikačních nástrojů 

zaměřených zejména na podporu prodeje a reklamu rodinného podniku zabývajícího 

se výrobou tanečních kostýmů. V důsledku realizace návrhu by mělo dojít především 

ke zvýšení spokojenosti zákazníků a tím k navýšení prodejních úspěchů firmy a tím 

i k navýšení tržeb, ale i případnému zvýšení konkurenceschopnosti. 

První částí mé závěrečné práce je část teoretická, která je složena z výtahů jednotlivých 

kapitol použité literatury, kterou uvádím v samotném závěru této práce pod názvem 

„použitá literatura“. Vše, co tu zjistím a získám, se budu dále snažit implementovat 

do druhé části práce, kterou je část praktická. Zde se věnuji podpoře prodeje a reklamy 

rodinné společnosti. 

Druhá část práce se skládá z představení společnosti, jejich výrobků a služeb, které 

nabízí, charakteristice firemní činnosti a zmapování konkurenčního prostředí. Dále 

zanalyzuji zákazníky, momentální podporu prodeje – jak je firma aktivní na sociálních 

sítích svých webových stránkách a stejným způsobem prozkoumám konkurenční 

podniky. Dotazníkové šetření nám poskytne data, která budeme potřebovat do praktické 

části, konkrétně do analýzy zákazníků. Reálné pohledy lidí, které u této firmy nakupují 

či ji nějakým způsobem znají, mi dopomohou navrhnout řešení pro zlepšení aktuální 

situace v podniku. Na závěr celé práce, po důkladné analýze, pak vyhodnotím aktuální 

stav firmy, což následně vyústí v doporučení jednotlivých opatření vedoucích 

ke zvýšení obchodních úspěchů firmy. 
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1 MARKETING 

V české i zahraniční odborně zaměřené literatuře existuje spousta definic o tom, co je 

to marketing. Dle amerického profesora a velmi uznávaného odborníka, na praktický 

marketing, Philipa Kotlera platí: 

„Marketing je sociálním a manažerským procesem, s jehož pomocí získávají lidé 

všechno, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich 

následné směny za peníze nebo za jiné komodity“ (Linkeschová, 2013). 

Podle americké marketingové asociace (AMA) je marketing definován: 

„Marketing je systémem procesů plánování a realizací koncepcí, tvorby cen, propagace 

a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 

požadavky zainteresovaných jednotlivců či organizací“ (Linkeschová, 2013). 

Takto by se dalo vyčíst několik definic dle různých organizací a ekonomů, avšak 

kompilací několika různých názorů se dá marketing tedy pojmenovat taky následovně: 

„Marketing je takový proces řízení, při kterém výrobci a prodejci dosahují svého zisku 

prostřednictvím spokojených zákazníků“ (Linkeschová, 2013). 

1.1 Cíle marketingu 

1. Uspokojování zákazníka, 

2. Dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže. 

Marketing, který můžeme nazvat efektivní, začíná u analýzy zákazníka a analýzy 

konkurence (Linkeschová, 2013). 

1.2 Marketingový mix 

Základem úspěchu je vytvořit správný marketingový mix, což představuje správně 

nabídnuté zboží či služby správným zákazníkům ve správný čas, na správném místě, 

za správnou cenu a s přispěním správné propagace (Linkeschová, 2013). 
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1.2.1 4P 

Marketingový mix je znám ovšem také jako komplex čtyř „P“ („Product, Place, Price, 

Promotion“). 

 

Obrázek č. 1: 4P 

Zdroj: https://www.amazingviralnews.com/the-4-ps-of-seo-digital-marketing/ 

1.3 Členění marketingu 

Marketing můžeme rozdělit na několik základních subsystémů a můžeme k nim 

přistoupit z různých pohledů (Linkeschová, 2013). 

1.3.1 Nediferencovaný marketing 

Typická je velkosériová výroba, plošná distribuce, velkoprodej a nedochází zde 

k zaměření na jednotlivé cílové zákazníky. Přínosem je snížení nákladů, nelze však 

uspokojit každého zákazníka a je tu hrozba, že konkurence bude úspěšnější (potraviny, 

oděvy apod.) (Linkeschová, 2013). 

1.3.2 Diferencovaný marketing 

Tento marketing je již více soustředěný na jednotlivé cílové skupiny, snaží se 

vypracovat jednotlivé odlišné nabídky pro každou z nich (běžné automobily, byty 

apod.) (Linkeschová, 2013). 
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1.3.3 Koncentrovaný marketing  

Jedná se o marketing, jehož cílem je věnovat pozornost určitému podniku na vybranou 

skupinu lidí (segment) a soustředit se na prodej pouze a jen této cílové skupině. Zvýší se 

prodej vybraného zboží, bohužel je však obsluhována pouze jedna skupina lidí (luxusní 

automobil, vily apod.) (Linkeschová, 2013). 

1.4 Hlavní úkoly marketingu 

Velice zjednodušeným vysvětlením bychom mohly hlavní úkoly marketingu definovat 

takto: 

Ovlivňování trhu → Poznávání trhu → Pronikání na trh → Udržení se na trhu 

(Linkeschová, 2013). 

V podrobnějším definování by to vypadalo takto: 

Pochopení a přijetí marketingové filozofie → Výzkum a poznávání trhu → Analýza 

trhu → Analýza zákazníků → Analýza vlastního podniku → Poznávání a analýza 

konkurence → Stanovení marketingových cílů → Určení strategie a taktiky → 

vypracování marketingového plánu (Linkeschová, 2013). 
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2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

Podstata marketingové komunikace vychází ze základního modelu komunikačního 

procesu. Ten má osm prvků: Sdělení, zakódování, zprávu, přenos, dekódování, 

příjemce, zpětnou vazbu a komunikační šumy (Světlík, 2016). 

 

Obrázek č. 2: Model komunikačního procesu 

Zdroj: (Světlík, 2016) 

Marketingová komunikace se zabývá řízeným informováním a přesvědčováním 

cílových spotřebitelů. Komunikace obecně je předání určitého sdělení nebo informací 

od zdroje k příjemci a obráceně, díky které firmy prodávají a splňují si tak své 

marketingové cíle. Na dnešním vysoce konkurenčním trhu se společnost bez dobré 

marketingové komunikace už téměř neobejde. 

 Integrovaná marketingová komunikace pak znamená spojení všech prvků 

marketingového mixu do jednoho celku s cílem představit a působivě sdělit 

spotřebitelům veškerá důležitá fakta o společnosti. Říká, že bez jediného prvku, nebude 

celý proces tak účinný jako celek (Světlík, 2016). 

2.1 Komunikační mix 

Komunikační mix je podsystémem marketingového mixu. Marketing společnosti 

využívá optimální kombinaci nástrojů a prvků, aby dosáhl co možná největšího 

marketingového účinku a tím splnil firemní cíle. Součástí tohoto mixu jsou formy 

osobní i neosobní komunikace. Zástupce osobní komunikace je osobní prodej, kdy 
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zákazník přichází do styku s prodejcem a neosobní komunikaci zastupuje reklama, 

podpora prodeje, přímý marketing, PR a sponzoring. Když zkombinujeme tyto dvě 

formy komunikace, tedy osobní a neosobní, vzniká kombinovaná forma v podobě 

výstav a veletrhů. 

Každý z těchto nástrojů má své silné, slabší stránky a typické stránky, které si postupně 

představíme (Přikrylová, 2019). 

2.1.1 Osobní prodej 

Jedná se o osobní formu komunikace s jedním či více zákazníky. Jejím cílem je 

prezentace výrobků nebo služby. Od ostatních forem marketingu se liší v tom, že 

u osobního prodeje se setkávají lidé tváři v tvář a dochází k reálné komunikaci. 

Výhodou této formy komunikace je bezpochyby možnost okamžité zpětné vazby. 

Vyvolává specifické nároky na prodávající, zejména pak na prodejce a obchodního 

zástupce (Světlík, 2016). 

Prodejci mají 3 funkce: 

 Zákazníci jsou ovlivňování prodejcem v procesu rozhodování i zakoupení, 

 Prodejny a prodejci poskytují servis, zaškolení spotřebitelům, nabízejí dodání 

výrobku a doplňkový prodej, 

 Prodejci jsou též tlumočníky výrobce směrem ke spotřebitelům a zároveň 

předávajícími zpětné vazby od kupujících k výrobci. 
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Obrázek č. 3: Fáze procesu obchodního jednání 

Zdroj: (Světlík, 2016) 

Prodejce se snaží tedy především zapůsobit na zákazníka a přesvědčit ho o koupi 

produktu či služby. Zaměřuje se na uspokojování potřeb a přání. V osobním prodeji 

dochází k lepšímu poznání zákazníka, a tedy efektivnější specifikaci potřeb a zájmů 

spotřebitele. 

Mezi základní kvality úspěšného prodejce nesmí chybět empatie, tedy vcítění se do 

duševních pocitů a myšlenkových nápadů spotřebitele. Další důležitou kvalitou 

osobního prodejce je důvěra a nadšení. Prodejce se snaží vyvolat důvěru v očích 

zákazníka. Pouze pružný prodejce se umí rychle adaptovat na potřeby lidí a přesvědčit 

je tak pravým nefalšovaným nadšením. Odměnou takovému prodejci je pak úspěšný 

prodej (Světlík, 2016). 

2.1.2 Reklama 

Reklama je prvním zástupcem neosobní formy komunikace. Je definována jako 

komunikační disciplína, zprostředkovávána různými subjekty (média, podnikatelské 

subjekty, neziskové organizace), oslovující své současné či budoucí zákazníky. Cílovou 

skupinu dokáže informovat a předat co nejvíce vyčerpávající informace o produktu. 

Reklama je tzv. „vlajkovou lodí“ celé marketingové komunikace, přestože se její 

významnost v posledních letech snižuje (Karlíček, a další, 2011). 
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Reklama má spoustu výhod. Je to obecná pobídka ke koupi určitého výrobku. Zvyšuje 

povědomí o značce, její image a ovlivňuje postoj k ní, jde o tzv. „budování značky“ 

(brand building). Následně dochází k přímému zvyšování prodeje. Vliv reklamy 

na prodej je kolikrát zřetelně viditelný a okamžitý. Nevyužití reklamní kampaně jeden 

měsíc může znamenat velkou ztrátu zákazníků, a tudíž se snižuje prodej (Přikrylová, 

2019). 

Na druhou stranu se setkáváme i s pár nedostatky. Každá reklama totiž čelí velké 

konkurenci na dnešním „hyperkonkurenčním trhu“. Příliš mnoho reklamního sdělení 

zahlcuje spotřebitele, kteří kolikrát přestávají vnímat tyto stimuly. Další nevýhodou je 

pak obtížnost měřitelnosti. V krátkodobém horizontu je obtížné určit, zda za zvýšení 

prodeje můžete poděkovat reklamě či jiným faktorům (Přikrylová, 2019). 

Můžeme se také setkat s tzv. efektem falešné popularity (false fame efect). Reklama 

zvyšuje míru, jakou lidé vnímají propagované značky. Lidé poté vnímají výrobky 

od firmy, která využila reklamu, jako kvalitnější a oblíbenější než ty produkty 

od značek, které se tak často neprezentují (Karlíček, a další, 2011). 

Zajímavým faktorem je „reklamní elasticita“ (advertising elasticity). Jedná se 

o procentní změnu v počtu prodaných kusů, za podmínek zvýšení rozpočtu o jedno 

procento. 

Tiskoviny, časopisy, billboardy, reklamní bannery, pop-up reklamy, inzeráty 

v novinách, spoty v televizi a v dopravních prostředcích jsou hlavními reklamními 

nosiči. Všechny zmíněné volby reklamní komunikace jsou vhodné pro masové spotřeby 

a geograficky rozptýlené trhy (Přikrylová, 2019). 

Cílem reklamy bývá většinou přímé zvýšení prodeje a obratu, posílení firemní image 

a povědomí o společnosti či přímého produktu (Přikrylová, 2019). 

2.1.3 Public relations 

Public relations neboli PR jsou další disciplínou komunikačního mixu. Jednoduše by se 

dalo říct, že se jedná o „Vývoj a udržování dobrých vztahů s různými skupinami 

veřejnosti.“ Nástroj, u kterého na rozdíl od reklamy či podpory prodeje není primárním 

úkolem zvýšení prodeje výrobků či služeb, avšak vytvoření příznivých představ (image) 

o společnosti. PR programy jsou stejně jako reklamy či podpory prodeje uskutečňovány 
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prostřednictvím médií. Při určování komunikačních cílů a strategie se využívá 

segmentace trhů, targeting a zacílení. Málokterá úspěšná firma se obejde bez PR 

oddělení. Zřetelná definice této formy marketingové komunikace je následující: 

„PR je forma komunikace, která firmě pomáhá přizpůsobit se okolí, měnit je nebo 

udržet, a to se zřetelem k dosažení vlastních cílů“ (Světlík, 2016). 

Publicita je velice důležitou částí PR činnosti. Můžeme ji vymezit jako neosobní 

stimulaci poptávky po produktu, službě, osobě, případu nebo organizaci tím, že 

se do médií či jiných komunikačních prostředků zařadí zpráva, prezentace, spot v TV 

či příspěvek na sociálních sítích. Jelikož společnost nemůže ovlivnit uvedení dobrých 

a pravdivých, ale ani naopak špatných informací ve sdělovacích prostředcích, je 

nezávislá publicita považována za spolehlivou a důvěryhodnou na rozdíl od ostatních 

prvků marketingové komunikace, které jsou představovány konkrétní firmou 

(Přikrylová, 2019). 

PR se rovněž dá nazvat nejlevnější formou komunikace. Relativně nízké náklady 

zahrnují kolikrát pouze služby interních pracovníků PR. Může se však stát, že 

si společnost najme externí firmu, pak hradí ještě její služby. Další náklady již ale 

bývají pouze omezené. Reklamní prostor a čas v médiích, za slevy a dárky a výrobu 

mailů se zde nemusí platit. Ve většině firem jsou náklady na publicitu a často i PR nižší 

než náklady na ostatní prvky komunikačního mixu (Karlíček, a další, 2011). 

Mezi hlavní cíle PR patří: 

 Budování povědomí a image organizace a jejich výrobků, 

 Budování větší důvěryhodnosti a připravenost na případnou krizovou situaci, 

 Stimulování zájmů veřejnosti o aktivity organizace, zájem partnerských 

organizací (dodavatelé, distributoři) na spolupráci, 

 Snižování nákladů na efektivní komunikace organizace s veřejností, 

 Posilování vnitřní komunikace a motivace zaměstnanců organizace (Světlík, 

2016). 



25 

2.1.4 Podpora prodeje 

Podpora prodeje představuje soubor pobídek, které stimulují krátkodobou povědomost 

o produktu a jeho okamžitou koupi. V posledních letech se na podporu prodeje a jeho 

prvky hodně dbá, jelikož v dnešním světě plných konkurenčních podniků, je potřeba 

zainvestovat a vložit úsilí na prezentaci produktů či služeb (Karlíček, a další, 2011). 

Růst této formy komunikace pohání několik faktorů: 

 Tendence k přechodu na marketing vztahů (odměňování loajálních zákazníků  

– výhody členství v různých klubech), 

 Zvýšené používání techniky přímé pošty, 

 Zrod zákazníků, kteří podporu prodeje znají a u nějakých výrobků je vyžadují, 

 Během recese hledají zákazníci, nakupující dle cen, hodnotné zboží podle 

různých cenových nabídek, 

 Silné maloobchodní organizace dávají přednost dodavatelům, jejichž produkty 

se rychle prodávají (buď díky reklamě, nebo výborné podpoře prodeje, 

či obojímu), 

 Vysoké náklady na TV reklamu nutí manažery, aby se poohlíželi i po méně 

nákladných (Smith, 2000). 

Podpora prodeje zahrnuje různé techniky pro přesvědčení zákazníka, jako jsou cenová 

zvýhodnění, slevové kupóny, vzorky zdarma, ochutnávky, účasti na výstavách, ceny 

v soutěžích a další různé prvky, které stimulují zákazníky ke koupi dané služby 

či produktu (Přikrylová, 2019). 

Dále rozebírám podporu prodeje podrobněji, viz kapitola 3 Podpora prodeje. 
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Tabulka č. 1:Výhody a nevýhody základních nástrojů komunikačního mixu 

Druh 

komunikace 
Náklady Výhody Nevýhody 

Osobní 

Osobní prodej 

Vysoké náklady na 

jeden kontakt, nižší 

při využití online 

komunikace 

Umožňuje pružnou 

prezentaci a získání 

okamžité reakce 

Náklady na kontakt podstatně vyšší než u 

ostatních forem, nesnadné získat či 

vychovat kvalifikované obchodníky 

Neosobní 

Reklama 
Relativně levná na 

kontakt 

Vhodná pro masové 

působení, dovoluje 

výraznost a kontrolu 

nad sdělením 

Značně neosobní, nelze předvést složitější 

nabídku, nelze přímo ovlivnit nákup, 

nesnadné měření účinku, často hodnocená 

jako obtěžující 

Podpora 

prodeje 

Může být nákladná, 

zejména v případech 

programů 

podporujících 

loajalitu 

Upoutá pozornost a 

dosáhne okamžitého 

účinku, dává podnět 

k nákupu 

Snadno napodobitelná konkurencí, působí 

krátkodobě i dlouhodobě, programy na 

podporu loajality jsou napodobitelné 

Přímý 

marketing 

Nízké náklady na 

jeden kontakt 

Efektivnější zacílení 

na spotřebitele, 

možnost utajení 

před konkurencí, u 

e-shopů schopnost 

rychlého doručení 

objednávky, online 

nákupní poradce 

Závislý na kvalitních databázích, nutná 

jejich pravidelní aktualizace, povinná 

ochrana dat (GDPR, zákon č. 101/2000 

Sb.) 

Public 

relations 

Relativně levné, 

hlavně publicita, 

jiné PR akce 

nákladné, ale jejich 

frekvence nebývá 

tak vysoká 

Vysoký stupeň 

důvěryhodnosti, 

individualizace 

působení 

Publicitu nelze řídit, lze jen spolupracovat 

s médii a podporovat pozitivní 

komunikaci, je třeba udržovat databáze 

kontaktů pro PR akce 

Sponzoring 

Finančně náročný 

podle druhů 

sponzorovaných 

aktivit, lze řídit 

náklady 

Poměrně vysoký 

stupeň 

důvěryhodnosti, 

masové působení 

při akcích, získaná 

publicita v médiích, 

zejména u 

sportovních akcí 

Nebezpečí, že sponzorovaný sport nebo 

akce se ukážou jako zkorumpované a 

jméno sponzora je s tím spojováno 

(fotbalová liga v ČR a další) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.2 Cíl a strategie marketingové komunikace 

Klíčem k úspěšné systematické marketingové komunikaci je potřebný plán. Ideální 

model takového plánu však neexistuje, a proto většina podniků vychází ze situace 

podniku a odvozuje poslání firmy a její firemní a marketingové cíle. Vedení dle analýzy 
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podniku rozhoduje způsob, jak se bude řídit a kontrolovat komunikační aktivita a taktéž 

její rozpočet (Přikrylová, 2019). 

Vymezení cílů je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí manažerů daného podniku. 

Podnik musí vydedukovat ze strategických marketingových cílů a směřovat 

k upevňování dobré pověsti a image firmy. Dalším charakteristickým znakem určování 

cílů je cílová skupina, na niž je komunikace zaměřena (Přikrylová, 2019). 

Mezi cíle patří: 

 Vybudovat a vypěstovat značku, 

 Poskytnout informace, 

 Vytvořit a stimulovat poptávku, 

 Diferencovat značku, produkt, firmu, 

 Klást důraz na užitek a hodnotu výrobku, 

 Stabilizovat obrat, 

 Posílit firemní image (Přikrylová, 2019). 

Model DAGMAR (Defining Advertisement Goals Measured Advertising Results) 

definuje hierarchii účinků působení reklamy. V jakých fázích se nachází klient před 

koupí nového produktu. Model DAGMAR se zabývá reklamními nikoliv 

marketingovými cíli. Uvědomění, pochopení, přesvědčení a jednání jsou čtyři základní 

kroky, které jsou důležité při stanovení cílů. Jde to tedy od nevědomosti až po konání. 

Cíl musí být jasně specifikovaný, jedná se buď o uvědomění si nového produktu na trhu 

či motivaci k jednání. Velice důležitý princip u modelu DAGMAR je zaměřování 

a definování cílové skupiny co nejpřesněji. Model DAGMAR se skládá ze tří částí: 

1) Definování reklamních cílů – aby mohla být měřena efektivita reklamního 

působení, tak se používá metoda SMART, 

2) Definování čtyř kroků – jsou to fáze, kterými zákazník prochází před koupí 

nového produktu, a jsou to: uvědomění, pochopení, přesvědčení a jednání, 

3) Měření výsledků – poslední, třetí fází je tedy měření působnosti reklamy 

(Světlík, 2016). 
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3 PODPORA PRODEJE 

3.1 Charakteristika podpory prodeje 

Podpora prodeje je jedním z 5 základních nástrojů marketingové komunikace, kam 

bezpochyby patří i reklama, přímý marketing, public relations a osobní prodej. Definice 

tohoto nástroje se od autora liší. Dle pana Miroslava Karlíčka a Petra Krále se jedná 

o soubor pobídek stimulujících okamžitý nákup. Využívají se techniky, kdy zákazníci 

jsou schopni vyzkoušet si daný produkt či službu. Lidé mohou být obdařeni věcnou 

odměnou, kde se může jednat o reklamní předmět, prémie či zařazení do soutěží. Dále 

se jedná o snížení cen, jako jsou přímé slevy, kupóny, stravenky či výhodná balení. 

Součástí podpory prodeje jsou bezpochyby také věrnostní programy (Přikrylová, 2019). 

Charakteristickým rysem je tedy okamžitá krátkodobá stimulace, která se zaměřuje 

na zefektivnění prodeje za podmínek krátkodobých výhod. Primárně se jedná o soubor 

marketingových aktivit, které vedou zákazníka k okamžité koupi produktu či služby 

a vyvolání určitého chování cílové skupiny (Karlíček, a další, 2011). 

Podpora prodeje se většinou kombinuje s určitými druhy reklam, s prvotním cílem 

upozornit či podpořit cíle komunikačního programu. Obecně reklama může dát 

zákazníkovi pobídku a důvod ke koupi (Karlíček, a další, 2011). 

V dnešní době přesyceného trhu je obzvlášť složité vyniknout s běžným produktem. 

Rozdíly mezi produkty jsou zanedbávající, a tak je důležité mít k produktu nejen 

značku, ale také přidanou hodnotu, aby se zákazníky podařilo ovlivnit. Následující 

obrázek zobrazuje tento jev (Karlíček, a další, 2011). 

 

Obrázek č. 4: Podpora prodeje jako přidaná hodnota k produktu a značce 

Zdroj: (Karlíček, a další, 2011) 
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Na dnešním trhu se vyskytuje velké množství neloajálních kupujících, kteří často mění 

značky právě s ohledem na slevy jednotlivých produktů. Takovým zákazníkům se říká 

brand switchers (Karlíček, a další, 2011). 

3.2 Druhy podpory prodeje 

Na trhu je několik druhů nástrojů, které můžeme uplatnit u podpory prodeje, a přitom 

všechny vedou ke stejnému cíli, zlepšit vnímání vztahu mezi kvalitou produktu a ceny 

a ke zvýšení tržeb (Karlíček, a další, 2011). 

3.2.1 Ceny (soutěže) 

Velice efektivní formou mohou být organizované soutěže. Kdy se soutěžící, tedy 

zákazník, může zapojit do soutěže (originální fotografie, vymyšlení názvu pro drink, 

účast v rozhovoru, označení kamaráda v příspěvku atd.) a následné slosování může 

přinést výherci velice hodnotné ceny. Taková forma podpory prodeje je velice levnou 

záležitostí a osloví velké množství lidí. Takové nástroje většinou používají influenceři 

(„ovlivňovatel“) na svých sociálních sítích. Spolupráce, kterou mají firmy s influencery 

je velice efektní, jelikož každý ovlivňovatel má hodně sledujících, recenzuje daný 

produkt a má tedy obrovskou moc oslovit velkou část jeho sledovatelů. Odměnou pro 

něj je mu pak onen produkt zdarma (Karlíček, a další, 2011). 

3.2.2 Finanční nástroje 

Zřejmě nejtypičtějším nástrojem jsou kampaně mířené na snížení cen za jednotlivý kus 

výrobku (přímá sleva z ceny, sleva poskytnutá při koupi většího množství, po ukázání 

slevového kupónu, při výměně starého produktu za nový atd.). Okamžité snížení cen 

povede okamžitě k navýšení obratu, což je hlavním cílem firem a obchodů. Další 

podobné techniky jsou využívány v rámci podniků pro získání nových klientů, zvýšení 

povědomí firmy mezi novou sortou lidí, ale také zvýšení image firmy. Slevy 

samozřejmě můžou vést k získání nových zákazníků. Pokud nabídneme zlevněný 

kvalitní produkt, zákazník ho zakoupí a zjistí, že mu vyhovuje, a tak si ho bude ochoten 

koupit i za normálně nesníženou cenu. Avšak bylo zjištěno, že si zlevněný produkt 

koupí přibližně 80 % stálých zákazníků a pouze 5 % nových klientů, kteří se ve velké 
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míře vrátí ke své původní značce. S tím souvisí další výzkum, který dokládá, že 96 % 

slevových kupónů nemá žádnou dlouhodobou promoci. 

Je nutné vzít v úvahu, že ne vždy mohou nástroje podpory prodeje přinést užitek 

(Karlíček, a další, 2011). 

Další velice známou formou podpory prodeje jsou vzorky zdarma (tzv. sampling) 

a možnost vyzkoušení si produktu. V případě, že se produkt zalíbí potencionálnímu 

zákazníkovi, vzniká mnohem vyšší šance na nákup tohoto produktu ze strany zákazníka. 

Jedná se o jakousi psychologii vyzkoušení, kdy si klient může produkt osahat, 

vyzkoušet a případně i aplikovat na sebe. Sampling je velice typickým při uvádění 

nového produktu na trh a při prodeji dražšího zboží (automobily) – může se tedy jednat 

o nejdražší nástroj podpory, avšak o nejefektivnější (Karlíček, a další, 2011). 

Prémie jsou dalším prvkem podpory prodeje. Patří mezi ně reklamní dárky a prémie. 

Jedná se o věcné odměny pro zákazníky při zakoupení produktu. Takové dary 

se dostávají buď zdarma, nebo za poskytnutí symbolické částky. Další formou může 

také být sbírání bodů, za které si na konci období zákazník vybere odměnu. Prémie 

bývají také přímo vloženy do produktu. Reklamní dárky slouží jako stimulace prodeje 

u loajálních zákazníků a dále k posilování značky. Je důležité, aby nabízená prémie byla 

pro cílovou skupiny opravdu atraktivní. Reklamní dary a prémie by zároveň měly 

korespondovat s konceptem dané značky, avšak by neměli být příliš křiklavý, aby 

zákazník nezačal pochybovat o hodnotě produktu (Karlíček, a další, 2011). 

V neposlední řadě se i mezi nástroje podpory řadí věrnostní programy či kartičky. 

Zapojení zákazníci mohou ze svých častých nákupů u jedné firmy získat nejrůznější 

slevy či dárky. Za určitý počet nasbíraných bodů tedy zákazník čerpá nejrůznější 

odměny (Karlíček, a další, 2011). 

3.3 Význam a vliv podpory prodeje 

Význam podpory prodeje se v posledních 10 letech neustále rozvíjel. S jednotlivými 

nástroji se setkáváme téměř denně u většiny produktů. Hlavní příčinou je soutěživost 

mezi konkurenty. Předhánění maloobchodních řetězců ve výši prodeje a úspěšnosti. 

Ti přesvědčují spotřebitele, aby si daný produkt koupili, a tak se snaží, o co nejlepší 

umístění produktů. Trh je tím pádem přehlcený a spotřebitelé na tyto nástroje přestávají 
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v dnešních dnech reagovat. Podpora prodeje tedy ztrácí účinky a značce tak unikají 

peníze díky neefektivním nástrojům. 

Vysoké náklady způsobené slevami, výhodnými balíčky a kupony bezprostředně snižují 

ziskovost. Nákladné bývají také dárky či reklamní předměty. Navíc, řetězce, kde 

dochází k prezentaci produktů či podpoře prodeje, si nárokují určitou procentuální 

odměnu. Miroslav Karlíček také tvrdí, že výdaje na podporu prodeje rok od roku rostou 

a převyšují výdaje na reklamu a spotřebovávají tak často největší část rozpočtu. Většina 

nástrojů z řady podpory prodeje má však pouze dočasné efekty. Stimuluje okamžité 

chování a viditelnou nákupní reakci na daném místě a v daném čase, nehledě na to, 

zdali je zákazník věrný dané značce. Využití slevy je pro zákazníka důležitější než být 

loajální jedné značce (Karlíček, a další, 2011). 

V některém ohledu může mít podpora prodeje i negativní vliv. Nástroje, které 

se využívají, mohou dokonce narušovat dlouhodobou strategii značky. Image, která byla 

vytvořena díky reklamě a dlouhodobému budování značky, může být poškozována. 

Velké riziko představují nejrůznější slevy a výhodné balíčky. Ty evokují pocit, že 

kvalita produktu poklesla a devalvují tak jeho hodnotu. Nástroje podpory prodeje by tak 

vždy měli vyžadovat úroveň požadovaného chování, ale zároveň podporovat 

positioning značky (Karlíček, a další, 2011). 

 

Obrázek č. 5: Rozdělení marketingových výdajů v USA 

Zdroj: (Clow, 2008) 

Přes fakt, že by měla být podpora prodeje ojedinělá a originální, je velice jednoduché 

ji okopírovat. Proto se s ní setkáváme už více, než by bylo třeba a lidé na to tak 
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přestávají reagovat. Podpora prodeje tak nesplňuje fakt, vyvolat okamžitý prodej. 

Jednotlivé značky a obchodní řetězce by se měli zamyslet a vymyslet nový způsob, jak 

přilákat zákazníky (Přikrylová, 2019). 

3.4 Výhody a nevýhody podpory prodeje 

Jako bezpochyby každý nástroj, i u podpory prodeje nalezneme výhody ale také 

nevýhody (Karlíček, a další, 2011). 

Mezi výhody můžeme zařadit: 

 Upoutá pozornost a dosáhne okamžitého účinku, dává podnět k nákupu. 

 Nástroje podpory prodeje dokáží účinně vyprázdnit sklady a vyrovnat výkyvy 

na straně poptávky. 

 Motivuje spotřebitele k předzásobení (např. před uvedením nového produktu 

na trh). 

 V některých případech je bezpochyby další výhodou posílení značky. 

 Odměnou za poskytování podpory prodeje je upevňování dlouhodobého vztahu 

se zákazníky – budování značky. 

 Účinnost okamžité zpětné vazby při zavádění nového produktu do prodeje. 

 Umožňuje značce a prodejcům prodat více, než kdyby byl produkt v původní 

ceně. 

 Tzv. feedback je u podpory prodeje okamžitý na rozdíl u reklam. 

 Dobrý způsob, jak zpropagovat daný produkt, pokud menší firma nemá 

prostředky na úhradu reklamní kampaně (Karlíček, a další, 2011). 

Nevýhody pak můžou být: 

 Podpora prodeje je účinnou reklamou pouze na určitou dobu trvání. Po akci či 

určitém trvání jednotlivé akce je zapomenuta a nemá vliv na dlouhodobý efekt 

značky. 

 Velké riziko také nastává, při nadměrném užívání podpory prodeje. Dojde 

ke ztrátě důvěry a k potencionální devalvaci značky. Zákazník, který danou 
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značku má rád kvůli kvalitě a image a je k ní loajální nakonec přestane kupovat. 

Proto by frekvence užívání podpor na dané produkty měla mít delší časový 

interval. 

 Nástroje podpory prodeje a veškeré náklady s nimi spojené, znamenají velký 

finanční výdaj. 

 Všeho moc škodí. Jakmile jsou spotřebitelé unavení a přehlcení veškerými 

nástroji, budou nástroje působit opačným směrem (Karlíček, a další, 2011). 

3.5 Cíle podpory prodeje 

Dle De Pelsmackera můžeme rozlišit různé typy podpory prodeje podle dvou jevů. Ten, 

kdo iniciuje podporu a jaké jsou cílové skupiny. Podněcovatel může být jak výrobce, 

tak i prodejce. A cílových skupin může být také více: distributoři, prodejci a koneční 

zákazníci. Obchodníci se většinou zaměřují na zákazníky, zatímco výrobce na všechny 

tři skupiny (Pelsmacker, 2003). 

Existují tedy 4 typy podpory: 

 Zákazník podporovaný výrobcem, 

 Zákazník podporovaný obchodníkem, 

 Obchodní podpora výrobce pro distributora, 

 Prodejci podporovaní výrobcem. 

Mezi cíle podpory prodeje patří vyzkoušení si produktu, což je jeden z největších cílů 

podpůrných kampaní. Toto můžete způsobit získání zákazníků, protože při podpůrné 

kampani může zákazník vyzkoušet jiný produkt, než na který je zvyklý, a v případě 

zalíbení přejde na podporovanou značku (Pelsmacker, 2003). 

Zákazníky, kteří už jsou ke značce loajální je potřeba pravidelně odměňovat. Je 

opravdu důležité (i méně nákladné) pro značku i obchodníka si klienty udržet než 

získávat zákazníky nové. Proto je důležité také zaměřit podporu prodeje na vyvolání 

opakovaného nákupu. 

Jako jeden z dalších z cílů lze také zmínit posílení dalších komunikačních nástrojů. 

Reklamní kampaň bude mít větší účinek, bude-li doplněna podporou prodeje. Například 



34 

oslovování lidí a jejich reakce na direct mail bude mít určitě větší efekt, když bude 

zkombinovaná s nabídkou podpory (Pelsmacker, 2003). 

Efekty podpory prodeje jsou neustále více závislé na spolupráci s distributory. Z toho 

hlediska je zde tedy nejdůležitější získat podporu prodeje distributorů, 

velkoobchodníků a maloobchodníků při zavádění nového produktu na trh. Aby se do 

podvědomí zákazníka dostal nový produkt a mohl si jej koupit, je potřeba aby tento 

produkt byl k dostání v co nejvíce obchodních řetězcích, v dostatečném množství 

a na ideálním místě. 

Dalším cílem může také být zvýšení velikosti tržního potenciálu. Tento typ podpory je 

primárně výhodný pro vedoucí značky na trhu bez sezonních výkyvů. Značka se tak 

může chránit proti ztracení zákazníků tím, že nabídne množstevní či objemové slevy. 

Nejenže se zvyšuje obrat, ale funguje i jako nárazník. Čím větší zásobu doma lidé mají, 

tím méně budou nakupovat produkty od jiných značek. Značka je tedy chráněna proti 

akcím konkurence (Pelsmacker, 2003). 

3.6  Online podpora prodeje  

V dnešní době, kdy jsou technologie vysoce vyvinuté, jsou také efektivní nástroje 

podpory prodeje na internetu. Lze zde zahrnout reklamu ve vyhledávačích. Taková 

reklama osloví uživatele v průběhu při rozhodování a může jej přesvědčit k uzavření 

nákupu. Další možností je remarketing, jedná se připomenutí uživateli, že započal 

nákup, a tak se jej software snaží přesvědčit, aby jej dokončil opakovaným nabízením 

daného produktu (Přikrylová, 2019). 
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4 REKLAMA 

Reklama je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace, je také 

nejstarší a nejviditelnější komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně 

předat marketingová sdělení masovým, cílovým segmentům. Hlavní funkcí reklamy je 

zvýšení povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní (Karlíček, a další, 2011). 

Žádný z dalších marketingových nástrojů nevyvolává tolik diskuzí a rozporů. Když 

se zaměříme na otázku, kdy je reklama efektivní a jak musí vypadat, či jak musí být 

struktury, dojdeme k velkému množství rozsáhlých výzkumů (Pelsmacker, 2003). 

Jako při každém komunikačním nástroji je i zde nutné věnovat pozornost na jednotlivé 

kroky ve vývoji kampaně. Nejdůležitějším krokem v procesu reklamy je převedení 

nápadu či kreativity do provedení reklamy samotné. Je nutné dávat pozor na různé 

formální techniky a obsah reklamy a její dopad na efektivnost (Pelsmacker, 2003). 

 

Obrázek č. 6: Proces plánování reklamy 

Zdroj: (Přikrylová, 2019) 
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4.1 Druhy reklamy 

Druhy reklamy můžeme rozlišovat na základě dvou základních směrů. Orientace 

na značku/produkt nebo na instituci. 

Značková/produktová reklama je neosobní formou prodeje určitého produktu 

či služby. Zatímco institucionální reklama podporuje filozofii, myšlenku, koncept 

či dobrou pověst společnosti, organizace, firmy, odvětví. Je to větší pojem než firemní 

reklama, která se věnuje pouze zlepšování firemní image a dosahuje větších zisků. Tato 

forma reklamy je blízká podnikovým PR (Přikrylová, 2019). 

Reklamu můžeme rozdělit do tří druhů kategorií – podle prvotního cíle sdělení: 

 Informační reklama – Jedná se o podporu vstupu nového produktu na trh. Cílem 

bývá seznámit s novou nabídkou na trhu. Tento druh reklamy se používá 

v zaváděcím stádiu životního cyklu. Snaží se vyvolat prvotní zájem o značku, 

produkt, službu, osobu, místo, myšlenku nebo situaci. 

 Přesvědčovací reklama – Je to konkurenční forma podpory často používaná 

ve fázi růstu a na počátku fáze zralosti životního cyklu produktu/značky. Má 

za úkol rozvinout zájem či poptávku po značce. 

 Připomínková reklama – Tato forma reklamy navazuje na předchozí dvě formy 

a má za úkol pomoct zachovat pozici značky ve veřejném podvědomí. Bývá 

použita ve druhé části fáze zralosti a ve fázi poklesu životnosti (Přikrylová, 

2019). 

4.2 Výběr médií 

Patrně nejdůležitějším rozhodnutím je výběr správného média pro přenos své reklamy. 

Špatné rozhodnutí může stát firmu miliony za neúčinnou reklamu. Vybraný 

komunikační prostředek musí mít schopnost dosáhnout komunikačních cílů. Úvodním 

krokem by měl určit cílovou skupinu, její velikost a charakteristiky a následné propojení 

komunikačních cílů a segmentu prostřednictvím médií. Reklamní prostředky jsou buď 

elektronické či klasické (Přikrylová, 2019). 
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4.2.1 Televize 

Pravděpodobně nejrozšířenější druh média. Má široký rozsah (mezinárodní síť, národní 

televize, lokální, kabelová a internetová televize. Pokryje tedy masivní část 

obyvatelstva. Rozhodovacími faktory, zda a v jaké míře použít TV, jako komunikační 

prostředek, jsou typ vysílací struktury, charakter jednotlivých stanic, vysílací časy 

a náklady na minutu vysílacího času. TV dokáže efektivně předvést produkt, popsat 

jeho benefity, vyprávět příběh či přímo prodávat velice přesvědčivým způsobem. 

Reklama v televizi také velice lehce vyvolává emoce. Naopak nevýhodou, tak častých 

televizních reklam, je snižování pozornosti a přepínání programů s cílem vyhnout 

se reklamám (Přikrylová, 2019). 

4.2.2 Noviny 

Druhým známým komunikačním prostředkem jsou noviny, které bývají národní, 

regionální či přímo lokální. Výhodou je společenská nebo odborná prestiž. V některých 

případech lze hovořit o mezinárodním charakteru s vysokou odbornou prestiží, 

např. The Financial Times, The Wall street Journal a další. Další výhodou je rychlé 

sdělení a nabídnutí produktu čtenářům, kteří si pravidelně kupují dané magazíny. I když 

jdou jednotlivé produkty přiřadit k tématickým sekcím (reklama na oblečení – dámský 

časopis Vogue), vždy dojde k přesahu čtenářů, pro které taková reklama není vhodná. 

Noviny jsou také vydávány elektronicky, kde lze vypnout reklamní sdělení. V takovém 

případě lze pouze omezeně nabídnout reklamu (Přikrylová, 2019). 

4.2.3 Outdoor média 

Reklamní tabule, billboardy, megaboardy, plakáty, reklama na dopravních prostředcích, 

citylight vitríny, reklamní hodiny, horkovzdušné balony, světelné reklamní panely, 

budovy a mnoho dalších tvoří venkovní reklamy (Přikrylová, 2019). 

4.3 Online reklama 

Online reklamou se v tradičním komunikačním mixu rozumí, jako placená forma 

propagace v online světě. Existuje velká spousta online reklam, avšak některé splývají 

s ostatními formy marketingové komunikace. Například „direct marketing“, sem může 
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spadat mnoho online reklam, protože oslovují konkrétního zákazníka s velice 

specifickou poptávkou. 

V posledních letech se význam reklam na internetu či sociálních sítích rapidně zvýšil, 

což ostatně můžeme vidět na faktu, že v roce 2017 se globálně investovala až 1/3 

ze všech výdajů na reklamy, právě na online reklamu. Avšak i u této formy podpory 

prodeje můžeme zmínit negativa, se kterými se reklama potýká. Přesycenost internetu 

z důvodu velkého množství reklam vede k apatii, ignoranství či dokonce k opačnému 

účinku reklamy, a to nechuť k produktu. V online prostředí se dokonce vyvinuly 

tzv. „blokátory reklamy“ (ad blocker), které mají dva účinky. Za dobré můžeme zmínit, 

že veřejnost tento blokátor chrání před záplavou reklam, naopak špatné pro podnikatele 

a velké korporace je neúčinnost reklam, a tedy výdaje plynoucí do neúspěchu. 

Velká skupina poskytovatelů online reklam tedy ve svém konceptu využívá „nativní 

reklamy“. Jedná se o reklamu zakomponovanou přímo v článku, kdy mluvíme  

o „in-feed“ reklamě či mezi odstavci „in-article“. Tato forma reklamy již bývá 

účinnější, neboť čtenář kolikrát nemusí poznat, že se jedná o placenou propagaci 

produktu či služby a bývá taktéž méně rušivá a vtíravá. Sociální sítě pak využívají 

v rámci svého obsahu sponzorované příspěvky (Přikrylová, 2019). 
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5 KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE 

Komunikace na místě, kde dochází k prodeji, je velice vlivný nástroj, který působí na 

zákazníka v momentu rozhodování o nákupu produktu či služby. Je zřejmé, že nákupní 

záměry nemusí vždy vyústit do závěru, a tedy koupení produktu, avšak čím lepší 

komunikace a nástroje podpory prodeje využívané, tím vyšší šance úspěchu. Je 

pravdou, že zákazník předem většinou neví, jakou značku koupí, a tudíž je komunikaci 

na místě prodeje (POP) věnována stále větší pozornost. Dalším důležitým účinkem 

marketingové komunikace je dostávání se jednotlivých značek lidem do podvědomí 

(Pelsmacker, 2003). 

5.1 Nástroje komunikace v místě prodeje 

Jedná se o skupinu prostředků, které mají na zákazníky v prodejnách potencionálně 

velký vliv. Mají za cíl zvýšit touhu po daném produktu a potřebu o něm více přemýšlet 

až do finálního zakoupení. Tyto nástroje jsou většinou umístěné v rámci prodejny 

či před obchodem. Mezi nejznámější patří stojany, plakáty, interní rozhlas, televizní 

obrazovky, tištěné materiály, sdělení na regálech a další. Komunikace na místě prodeje 

je však také dána vizáží obchodu, ten používá různé vůně či hudbu v pozadí, uspořádání 

produktů v regálech a jeho balení. Tyto všechny aspekty dohromady signalizují 

zákazníkovi celkovou kvalitu, ceny a image daného obchodu (Pelsmacker, 2003). 

5.2 Cíle POP komunikace 

Tato forma komunikace má několik cílů. Vnější vzhled obchodu přitahuje zákazníkovu 

pozornost a může odlišit daný obchod od konkurence. 

Komunikace v prodejně má také informační funkci. Společnosti můžou využívat různé 

dotykové obrazovky, kde si klient například zadá typ pleti, stáří a ty mu vyhodnotí, 

které produkty od dané značky jsou ideální volbou pro jejich pokožku. 

Jiným cílem POP je přesvědčit zákazníka, ovlivnit jeho rozhodnutí až do bodu nákupu. 

Dalším cílem je pak posilování a budování lepší image značky. 

Výhodou těchto nástrojů je určitě flexibilita. Různé nástroje budou fungovat na různé 

věkové kategorie (Pelsmacker, 2003). 
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5.3 Efektivnost POP nástrojů komunikace 

Jak efektivní jsou různé druhy POP komunikace? Komunikace v prodejnách má 

na zákazníky velký vliv. Průzkumy dokázaly také zjistit, že nástroje dokonce vyvolávají 

nákupní reakce, i když cenové změny nejsou tak markantní. Vliv však samozřejmě 

záleží na tom, jakou cestou zákazník projde obchodem. 

POP materiál, který vidí v obchodě, si zapamatuji nejčastěji. Vše záleží na poloze 

stojanů (v uličce, u pokladen, u vstupu do obchodu), zdali obchod využívá grafiku 

na podlaze, reklamu na vozíkách, elektronické či statické reklamy atd. (Pelsmacker, 

2003). 

5.4 Rizika spojená s POP komunikací 

Experti uznávají důležitost POP komunikace, avšak zmiňují i spoustu nevýhod. 

Za největší slabinu se považuje to, že například stojany jsou často nevhodné pro daný 

obchodní prostor. Nemají správnou velikost, nejsou dostatečně atraktivní a nejsou 

kvalitně provedené. 

Je potřeba se také vyhnout různým rizikům. Přesycení prodejních ploch, malý plošný 

dotaz za velkou investici, poplatky za umístění atd. (Pelsmacker, 2003). 
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6 NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA 

Všechna logická konání obchodníka začínají úvahami ohledně zákazníka. Co zákazník 

vyžaduje, co nachází v daných situacích, jaký zákazník je a jaká je jeho hodnota pro 

firmu. Mezi základní otázky, které by si měli obchodníci položit, aby uspokojili 

spotřebitele, patří: 

 Jaké výrobky zákazník vyhledává pro uspokojování svých potřeb? 

 Jedná se o výrobky značkové, nebo upřednostňuje funkčnost produktu? 

 Dává přednost širokému výběru zboží, nebo se spokojí s užší nabídkou? 

 Jaká jsou jeho očekávání v cenové úrovni? 

 Je náročný na nákupní prostředí a obsluhu, nebo se spokojí s nižší kvalitou? 

 Jak rozhodující je pro něj čas strávený nákupem? (Zamazalová, 2009) 

6.1 Zákazník, nebo spotřebitel? 

Spotřebitel je obvykle brán jako konečný spotřebitel, ten, kdo užívá produkt či službu 

pro své potřeby. Zákazník je obecně ten, kdo projevuje zájem o nabídku produktů 

či služeb. Fyzicky si prohlíží vystavené zboží a jedná s firmou. Nakupující je dalším 

potencionálním subjektem v našich úvahách. Zákazník se stává nakupujícím 

v okamžiku uskutečnění nákupu, a přitom nemusí být totožný se spotřebitelem 

(typickým příkladem je matka nakupující pro své dítě dětskou výživu atd.) 

(Zamazalová, 2009). 

6.2 Nákupní chování jako součást spotřebního chování 

Každý subjekt se při nákupu či spotřebě chová jinak, individuálně. Existují rozdíly mezi 

myšlením a nákupem u žen a mužů, a taky lidi různého věku. To, co zaregistruje jeden 

zákazník, nemusí vůbec vnímat druhý. Pro marketingové pracovníky je velice důležité, 

aby pochopili, jako co spotřebitelé a zákazníci vnímají nakupování (terapie, nutnost, 

odměnou, způsob, jak trávit čas, výmluva umožňující vzdálit se z domu atd.) To je 

především hlavní důvod k tomu, proč se zákazníci dělí do segmentů (Zamazalová, 

2009). 
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6.3 Faktory ovlivňující spotřební chování 

Mezi spotřebitelovy vnitřní faktory, které ovlivňují nákupy a jsou svým charakterem 

zřetelnější, patří: věk, pohlaví, rasa, velikost domácností, sociální vrstva, zaměstnání, 

životní styl, ekonomické podmínky a další. Faktory, které okolí nevidí, jsou: motivace, 

potřeba, osobnost, vnímání, postoje, učení. 

 Věk – v průběhu života se mění lidské potřeby, ať už se jedná o stravování, 

oblečení, hobby, bydlení a s tím spojené vybavení domácností a další. S věkem 

se mění i životní hodnoty a priority. 

 Pohlaví – Odlišnosti mezi mužem a ženou jsou opravdu nezpochybnitelné. 

Spotřební chování mužů je odlišné od spotřebního chování žen. Muži celkově 

neradi experimentují a ani neradi nakupují, v obchodech tráví co nejméně času. 

Naopak ženy uvádí nestálost při nákupech, rády zkouší nové věci, přemýšlí 

racionálně a hospodárně. 

 Zaměstnání – Spotřební chování se také odvíjí od druhu zaměstnání a pracovní 

pozice. Jiné potřeby a způsob jejich uspokojení budou lidé na různých pozicích 

řešit jinak.  

 Ekonomické podmínky jedince – Příjem a výdej domácnosti či jedince, jeho 

výše, stabilita, velikost úspor, spořivost, výše majetku – to vše výrazně ovlivňuje 

spotřební chování jedince.  

 Životní styl – Společenská vrstva, kultura, subkultura, názory, uznávané hodnoty 

jsou také odrazem osobnosti. Trávení volného času, zájmy, koníčky se taktéž 

promítají do nákupního chování (Zamazalová, 2009). 
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7 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

7.1 Představení společnosti 

Firmu v roce 2001 založila trenérka moderní gymnastiky, která byla nespokojená 

s nabídkou závodních dresů /trikotů/ na trhu v době, kdy tento sport ještě nebyl tak 

rozšířený. Majitelka začala navrhovat a vyrábět trikoty pro závodní oddíly nejdříve 

doma. Později začala dojíždět k švadlenám domů po celém Brně, které pro ni šily. 

Vědomí o nové firmě, která šila opravdu kvalitní oblečení a kostýmy, se rozšířilo mezi 

další potencionální zákazníky, a tak se poptávka začala zvyšovat. To však vyžadovalo 

vybudování své vlastní dílny, která je využívána a provozována do dnešního dne. 

V roce 2011 přešla majitelka na společnost s ručením omezeným a od této doby funguje 

firma pod názvem GARE Sports s.r.o. Díky letité zkušenosti s gymnastikou si majitelka 

dovoluje tvrdit a současně je o tom zcela přesvědčena, že nejen dresy, ale i veškeré 

taneční kostýmy vyrobené její firmou, jsou perfektní kvality a splňují požadavky 

zákaznic. Jsou jen z nejkvalitnějšího materiálu, precizně ušité a s hledaným designem. 

Na kvalitu produkce firmy majitelka osobně dohlíží, a pokud dojde k nahodilé 

reklamaci, řeší věc vždy osobně. Nutno podotknout, že se jedná o ryze českou firmu. 

Obrázek 7 představuje logo společnosti (www.trikoty.com). 

 

Obrázek č. 7: Logo analyzované společnosti 

Zdroj: www.trikoty.com 

Šije se i pro další různé taneční odvětví a to balet, krasobruslení, sportovní 

gymnastika, skoky na trampolíně, aerobik, mažoretky, akvabely, voltiž, roztleskávačky, 

latinsko-americký tanec a jakékoli jiné sporty, které ke své činnosti a choreografiím, 

potřebují zakázkovou výrobu kostýmů. Profilujícím produkčním odvětvím je stále 

moderní gymnastika (www.trikoty.com). 

Mimo jiné se tato firma zabývá výrobou sportovního oblečení (oddílové, tréninkové 

oblečení), prodejem doplňkového zboží (obuv pro gymnastky, obaly na dresy i náčiní, 



45 

kameny Swarovski) a náčiní na moderní gymnastiku. Nabízí i opravy veškerých oděvů. 

Firma šije jak na prodej (sklad, e-shop), tak na zakázky a se snaží vyhovět veškerým 

požadavkům přicházejícím od klientů. Hlavní náplní práce této firmy je tedy zakázková 

výroba. Může se jednat o kostýmy pro jednotlivce, tak i pro skupiny. Zákazníci 

se vracejí zejména z důvodů vysoké kvality zpracování výrobků, využití originálních 

metod zdobení (malování pomocí air-brush, zdobení/dekorování dresů kameny), 

nezanedbatelnému výběru předem našitých dresů na okamžitý prodej, obsáhlé škále 

materiálu, ze kterého si mohou zákazníci vybrat při použití českého kvalitního materiálu 

(www.trikoty.com). 

Gymnastický dres od této firmy nosí gymnastky nejen z České republiky, Slovenska, 

ale nyní firma již dodává trikoty do některých států Evropy (www.trikoty.com). 

7.2 Výrobní program firmy 

Jak již bylo zmíněno, hlavní produkcí této firmy je výroba trikotů na moderní 

gymnastiku a závodních kostýmů pro veškerý druh uměleckého tance. Dále do výroby 

můžeme začlenit široký výběr sportovního oblečení a prodej doplňků nezbytných 

pro činnost jakéhokoliv tance. Všechny dresy, šaty, kostýmy i oblečení se vyrábí 

od velikosti 116 až po XXL (www.trikoty.com). 

7.2.1 Závodní kostýmy 

Závodní kostýmy jsou hlavními výrobky této firmy. Vyrábějí se z kvalitních materiálů 

přímo ve výrobní hale firmy. Ke každé zakázce přistupuje firma individuálně. Zákazník 

má na výběr z různých doplňkových služeb, jako je malování kostýmů, prostříhané 

aplikace či zdobení dresů třpytivými kamínky nebo flitry. Trikoty se šijí, jak 

v klasických velikostech 116–158, tak přímo na míru pro tanečnici. Mezi nejčastější 

požadované produkty můžeme zařadit trikoty na moderní a sportovní gymnastiku, dresy 

na balet, šaty pro veškeré druhy tance, kostýmy pro skupinové choreografie atd. 

(www.trikoty.com). 
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Obrázek č. 8: Závodní kostým 1   Obrázek č. 9: Závodní kostým 2 

Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti  Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti 

7.2.2 Sportovní oblečení  

Firma se zabývá také výrobou sportovního a tréninkového oblečení. Tanečníci, ale také 

trenéři upřednostňují upnuté oblečení. Důvod je velice prostý. Případná nedopnutá 

kolena, ruce či nárty jsou takto, jak trenéry, tak i samotnými závodníky lehce viditelná, 

dobře odhalitelná a následně opravitelná. Jedná se tedy o specifické zboží, které se nedá 

zakoupit v řadovém sportovním obchodě. Firma tento nepokrytý prostor na trhu 

vyplňuje. Nabízí také oddílové sportovní oblečení, o který je velký zájem 

(www.trikoty.com). 

  

Obrázek č. 10: Sportovní legíny  Obrázek č. 11: Sportovní oblečení 

Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti  Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti 
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Obrázek č. 12: Baletní trikoty 

Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti 

7.2.3 Doplňkové zboží  

Toto zboží se v podniku nevyrábí, pouze překupuje z velkoskladů. Nicméně jsou 

to nezbytné doplňky pro všechny tanečnice (výplň do drdolů, pinetky, síťky na drdol, 

obaly na náčiní, punčochové silonky, kotníkové ponožky, lepidlo na flitry a kamínky, 

kamínky, flitry, potisky na oblečení, ozdoby do vlasů apod.). Ze sortimentu 

doplňkového zboží je ve firmě vyráběna jedině obuv pro gymnastky, a to jsou kožené 

návleky na špičky nohou s názvem ťapky (www.trikoty.com). 

  

Obrázek č. 13: Ťapky     Obrázek č. 14: Baletní sukýnky 

Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti  Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti 
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7.2.4 Náčiní 

Mezi doplňkové zboží, které firma nabízí, je začleněno taktéž náčiní. To bývá 

využíváno staršími gymnastky (obruč, švihadlo, míč, stuha apod.). (www.trikoty.com). 

  

Obrázek č. č. 15:Švihadlo Obrázek 16: Stuha 

Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti  Zdroj: Poskytnutá fotografie od společnosti 

7.3 Komunikace v místě prodeje 

Jak již bylo zmíněno, firma má výrobní dílnu v Březině u Křtin, kam zákazníci jezdí 

na zadání zakázkového šití, zkoušku kostýmů, výběr sportovního oblečení či nákup 

doplňků. Jako doplňkovou službu firma nabízí místním obyvatelům či dalším zájemcům 

rovněž službu drobné úpravy oděvů. Mimo tuto jedinou pobočku v ČR má firma 

webové stránky www.trikoty.com, kde se uskutečňuje, na bázi elektronické komunikace 

přibližně 70 % objednávek (Zdroj: Osobní návštěva). 

 

Obrázek č. 17: Prodejna v Březině  

Zdroj: Vlastní fotografie 
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Prodejna je koncipovaná tak, aby zákazník, který si přijede osobně na prodejnu nechat 

vyrobit zakázkové šit, měl volný přístup k nabídce látek, resp. materiálu. Když zákazník 

vkročí do prodejny, přední část je určená pro prodejní komunikaci, zatímco 

za skladovým regálem se nachází zadní, výrobní prostor. Zde, můžeme najít stůl 

pro švadlenu na stříhání střihů a další regál s velkým výběrem látek, na který lze 

z přední části prodejny vidět. 

Jelikož je kamenná prodejna spojená s výrobní dílnou, prodejní sekce firmy poněkud 

trpí nedostatkem prostoru, kde se realizuje komunikace se zákazníkem a výrobou. Tento 

prostor žel nepřesahuje 10 m
2
. Firma, jak jsem již zmínila výše, se věnuje z více než 

poloviny svých zakázek zakázkám přes internet, email a sociální sítě, tudíž pro firmu 

není prioritou kontaktní či přímý způsob obchodní činnosti, který by vyžadoval 

rozšíření vlastní prodejní plochy. Objekt firmy je vybaven výlohou, kde je napsána 

nabídka zboží, možností zakázkového šití, otevírací dobou a webovou (elektronickou) 

adresou. V momentě příchodu zákazníka do obchodu/výrobny prvně vidí skleněný pult 

vyskládaný náčiním, zdobením a doplňky k tanci, spolu s dekorací. Hned vedle pultu 

se nachází zkušební kabinka, kde si v téměř všech případech zákaznice mohou daný 

dres či sportovní oděv vyzkoušet. Za zmíněným pultem je situována velká regálová 

skříň, ve které firma skladuje zásoby sportovního oblečení a zároveň odděluje prodejní 

část od části výrobní. Poblíž pultu je věšák s vystavenými dresy k okamžitému odběru 

spolu s výprodejovým regálem, který je tak jako v každém obchodě, velice oblíbenou 

součástí, a proto je k němu snadný přístup ihned po vstupu napravo. Na zákazníka 

neútočí žádné reklamní letáky, bannery ani žádná jiná offline reklama, která 

by zákazníka podněcovala ke koupi jakéhokoliv zboží. Tento fakt firmu poměrně 

znevýhodňuje ve srovnání s ostatními obdobnými obchody, kde alespoň nějaký druh 

reklamy do svých prodejních míst zakomponovali (Zdroj: Osobní návštěva). 
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Obrázek č. 18: Pohled při vchodu do prodejny Obrázek č. 19: Zkušební kabinka 

Zdroj: Vlastní fotografie    Zdroj: Vlastní fotografie 

Výrobní sekci objektu – tedy dílnu pak tvoří ještě další dvě místnosti, které se nachází 

v linii za sebou. V místnosti hned za prodejnou se uskladňují látky, kterým se již v první 

místnosti nedostává dostatečný prostor, další skladové zboží, zažehlovací lis a také malé 

sociální zařízení s kuchyňkou. V poslední místnosti je instalováno celkem šest šicích 

strojů (Zdroj: Osobní návštěva). 

7.4 Marketingové komunikační prostředky 

7.4.1 Reklama 

Hned na úvod je dobré uvést, že v podstatě jediný druh reklamy, který si společnost 

na propagaci své značky vybrala, je výhradně online reklama. Mezi hlavní placené 

portály, na kterých můžeme produkty této firmy najít, patří Google, Seznam a Heuréka. 

Dříve se GARE Sports s.r.o. také prezentovala a propagovala při příležitosti různých 

pohárových soutěží, kde si zákazníci mohli zakoupit jakékoliv produkty ze skladové 

nabídky. Firma takto využívala v rámci tohoto stánkového prodeje offline banner, pro 

který nebývalo v rámci soutěže obtížné najít patřičné strategické umístění v daném 

sportovišti. 
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Občasné články v regionálních tiskovinách také firmě bezpochyby dodávají dobrou 

image. Místní lidé si mohou přečíst o formě podnikání firmy a v případě zájmu využít 

nabízených služeb. 

V dnešní době by nebylo téměř možné fungovat bez reklamy na sociálních sítích, a to 

konkrétně na Facebooku a Instagramu. I zde se firma prezentuje v rámci svého profilu 

a přidává nejrůznější články a novinky ze své výroby. Stálým zákazníkům nabízí 

výhodné podmínky prodeje či oznamuje nadcházející slevy. Společnost nevyužívá 

Facebook Ads (www.trikoty.com, www.facebook.com, www.instagram.com). 

7.4.2 Podpora prodeje-výhody pro zákazníky 

Analyzovaná společnost samozřejmě pro své loajální zákazníky či odběratele nabízí 

řadu výhod, které lze zařadit pod nástroje podpory prodeje. Jedná se o skupinové slevy, 

dárky, soutěže na sociálních sítích, prezentace produktů na víkendových soutěžích 

(www.trikoty.com). 

1. Sleva při odběru zboží nad 5 000 Kč 

Nárok na slevu má každý zákazník, který na e-shopu nakoupí zboží nad stanovenou 

částku a tj. 5 000 Kč. 

2. Skupinová sleva pro oddílové týmy 

Skupinové oddíly, které objednávají větší množství kusů (oddílové mikiny, dresy 

na skupinové choreografie atd.) dostávají slevu dle domluvy zákazníka s firmou. Sleva 

se většinou odvíjí od počtu koupených kusů. 

3. Sleva odběratelům 

Jelikož má GARE Sports s.r.o pouze jednu pobočku, a to v Jihomoravském kraji, není 

možné pokrýt poptávku zákazníků a vyhovět každému po celé republice. Mnoho dětí 

či klientů si potřebuje daný produkt vyzkoušet a je zřejmé, že ne každý klient přijede 

tak velkou vzdálenost pro zboží. Z toho důvodu, se firma rozhodla, že si sjedná několik 

obchodních zástupců, aby zboží této firmy mělo větší dosah po celé republice. Firma 

tedy poskytuje určitou slevu pro všechny své odběratele, kteří zboží dále propagují 

a prodávají. 

  

http://www.trikoty.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.trikoty.com/
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4. Dárek k objednávce nad 1 500 Kč 

Každý, kdo nakoupí na webových stránkách nad 1 500 Kč má nárok na jeden kus zboží 

z výprodejových produktů zdarma. 

5. Akční nabídky 

Podnikání s tak specifickým zbožím vyžaduje určitě velkou dávku propagace. 

Už jen z důvodu, že taneční či umělecké sporty mají v průběhu letních prázdnin taneční 

volno. Počet objednávek se tedy v období od dubna do konce srpna rapidně sníží 

a firma každý rok zažívá období znatelně nižších ekonomických výsledků. V průběhu 

těchto měsíců se firma tedy snaží nabídnout mimo sezónní akční nabídky, kterými 

se snaží zaujmout. 

6. Soutěže na sociálních sítích – Facebook a Instagram 

Asi jako každá firma, která se snaží v dnešní době prosadit, využívá online podpory 

prodeje, a sice vyhlašování soutěží na Facebooku a Instagramu. Firma vyhlásí soutěž, 

kde nabízí svým sledovatelům, aby označili další dva uživatele sociálních sítí a dali 

„like“ na stránku. Po určité době je vyhlášen vítěz, který daný produkt vyhraje. Firma 

tak získá spoustu dalších sledovatelů, kteří v budoucnu uvidí nabídky a produkty 

společnosti. Jednatelka firmy uvádí, že taková forma reklamy se poslední dobou 

ukazuje jako velmi účinnou. 

 

Obrázek č. 20: Soutěž na sociální síti 

Zdroj: www.facebook.com/ Leotards-RG-Dresy-na-gymnastiku-GARE-sports-sro 
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7. Stánkový prodej a účast na víkendových soutěžích  

Forma podpory prodeje, kterou zákazníci vysoce oceňují, je přítomnost firmy 

na pořádaných víkendových soutěžích po celé České republice. Firma prezentuje 

a nabízí své výrobky na soutěžích v jakémkoliv tanečním stylu a zákazníci si tam 

mohou požadované, resp. vybrané, zboží vyzkoušet bez nutnosti dojíždění na kamennou 

prodejnu. Taková prezentace je časově náročná, a proto tuto formu podpory prodeje 

jednatelka společnosti odsouvá do pozadí a na soutěžích se prezentuje už jen zřídka. 

7.4.3 Komunikace se zákazníky 

Firma pro komunikaci se svými registrovanými zákazníky využívá hromadné emailové 

sdělení. Ti klienti, kteří jsou registrování, mají také možnost využít speciální nabídku 

v podobě odběrových slev. Je tedy velmi výhodné se registrovat (Zdroj: Rozhovor 

s majitelkou, www.trikoty.com). 

 Registrace zákazníků 

Každý nový zákazník má na webových stránkách www.trikoty.com možnost nákupu 

s registrací nebo bez. Klient má po zaregistrování určité výhody: 

 5 % sleva na první objednávku, 

 další odběrové slevy. 

Jedná se však hlavně o prostředek určený ke komunikaci se zákazníky. V posledních 

pár letech však firma zveřejňuje příspěvky i na sociální sítě, konkrétně na Facebook 

a Instagram, kde mají okamžitý dosah na další potencionální zákazníky vzhledem 

k aktuální situaci využívání sociálních sítí. Mezi nezanedbatelný komunikační 

prostředek se řadí webové stránky, kde se formou bannerů přidává aktuální nabídka. 

7.5 Analýza zákazníků 

Základní definování cílových zákazníků vychází přímo od majitelky tohoto podniku. 

Hlavními zákazníky jsou především rodiče dětí, zabývající se tanečním odvětvím, jako 

např.:  

 taneční jednotlivci (moderní gymnastika, aerobic, pole dance, mažoretky, 

contemporary apod.), 
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 taneční páry (latinsko-americké tance, klasické tance, silový aerobic apod.), 

 taneční oddíly (moderní gymnastika, krasobruslení, balet apod.), 

 taneční skupiny (sportovní aerobic, disco dance, cheerleaders, aquabelly apod.). 

Firma šije na zakázku nejen jednotlivcům, kteří mají sezónu v jarních měsících, ale také 

pro skupiny či pódiové skladby, které závodí na podzim. Zákazníci přicházejí 

s poptávkou na zakázkové šití, či s myšlenkou, kterou nadále dotvoří designéři 

ve výrobně. Zákazníci také mají možnost přinést obrázek, který je designérům inspirací 

a pomyslným vodítkem. Dále si samozřejmě mohou zakoupit už hotový výrobek, který 

odpovídá představám zákazníka a současně ho má firma na skladě (Zdroj: Rozhovor 

s majitelkou). 

Pro detailní analýzu zákazníků jsem vytvořila dotazníkové šetření (www.survio.com). 

Tabulka č. 2: Otázka č. 1 

1. Pohybujete se Vy či Vaše dítě v oblasti uměleckých sportů? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 58 84,10 % 

Ne 11 15,90 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Moji první otázkou dotazníkového šetření byla, zdali se respondenti pohybují v oblasti 

uměleckých/tanečních sportů. Jelikož je tento obor tak specifický, tak jsem tento 

dotazník rozeslala hlavně mezi rodiče dětí, co se věnují tomuto sportu či lidem, co sami 

tancují. Z toho důvodu velká většina (84,10 %) ze všech respondentů odpověděla 

„Ano“.  

Tabulka č. 3: Otázka č. 2 

2.  Znáte firmu GARE Sports s.r.o., zabývající se zakázkovou výrobou tréninkového 

oblečení a závodních kostýmů? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 62 89,90 % 

Ne 7 10,10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na otázku, zda respondenti znají firmu GARE Sports s.r.o. většina lidí taktéž 

odpověděli „Ano“. Tak vysoké procento lidí s touto odpovědí (89,90 %) si vysvětluji 

faktem, že na trhu tohoto specifického zboží není velké množství firem, které 

by se věnovali výrobě závodních kostýmů. Tudíž většina gymnastek zajisté zná tuto 

firmu. 

Tabulka č. 4: Otázka č. 3 

3.  Odkud firmu znáte? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Sociální sítě 11 15,90 % 

Google vyhledávač 5 7,20 % 

Trenér 28 40,60 % 

Kamarád/ka 25 36,20 % 

Dřívější propagace na závodech 13 18,80 % 

Jiná (uveďte jaká) 14 20,30 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastější odpovědí na moji třetí otázku, odkud firmu respondenti znají, byla 

„od trenéra“. Obě jednatelky firmy se profesionálně věnují trenérství moderní 

gymnastiky. Prošly si spoustou oddílů, a tudíž mají, k jejich prospěchu, velký dosah na 

hodně gymnastek a rodičů. Jako ve všech ostatních směrech, tak i v tomto odvětví platí, 

že nejlepší reklamou je doporučení od kamaráda. Proto druhou nejčastější odpovědí 

byla „od kamaráda“. Lze vidět, že i propagace na závodech, v dřívějším období, měla 

své vysoké zastoupení v rámci dobré prezentace firmy. Samozřejmě i sociální sítě mají 

v dnešní době obrovský dosah. 

Tabulka č. 5: Otázka č. 4 

4.  Které produkty nakupujete od této firmy? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Tréninkové oblečení 28 40,60 % 

Závodní kostýmy 31 44,90 % 

Doplňkové zboží 16 23,20 % 

Vše 10 14,50 % 

Téměř žádné/žádné 13 18,80 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vzhledem k specifikaci této firmy na výrobu závodních kostýmů je jasné, že nejčastější 

odpovědí na tuto otázku je „závodní kostým“. Ruční práce této firmy je kvalitní a může 

být šitá zákazníkovi na míru. Další častou odpovědí je tréninkové oblečení  

– materiálově kvalitní a střihově pohodlně oblečení. Určitá část respondentů zakupuje 

jak závodní kostým, tak i sportovní oblečení, což je samozřejmě dobrá vizitka 

pro firmu. Značné zastoupení v této otázce má i odpověď téměř žádné/žádné produkty 

nenakupuji. Tyto odpovědi předpokládám, přicházejí od lidí, kteří se nezabývají tímto 

uměleckým sportem. 

Tabulka č. 6: Otázka č. 5 

5.  Jaké konkurenční firmy znáte? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

SASAKI-Nataly shop 44 63,80 % 

4 Dance 26 37,70 % 

VF Style 6 8,70 % 

Decathlon 57 82,60 % 

Dance shop 21 30,40 % 

Gymnasticshop 14 20,30 % 

Ramisportwear 2 2,90 % 

Žádné 4 5,80 % 

Jiná… (uveďte jaké) 3 4,30 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mezi největší konkurenty mnou analyzované firmy patří SASAKI – Nataly shop, 

Decathlon a 4 dance. Mnoho, troufám si říct i většina lidí, kteří se pohybují v oblasti 

moderní gymnastiky, znají firmu SASAKI – Nataly shop. Nicméně tato firma není 

primárním konkurentem GARE Sports s.r.o. Pohybuje se v jiné finanční úrovni 

a nevěnuje se výrobě sportovního oblečení a závodních dresů. Dalším, relativně 

novodobým konkurentem se stal Decathlon. Se svým mottem „Vše pro sport na jednom 

místě“ se zařazuje mezi velice oblíbené a dostupné obchody se zbožím pro jakýkoliv 

sport. To samozřejmě znamená velkou ztrátu tržeb pro malé podnikatele, kteří 

si zakládají na kvalitě, a ne na kvantitě. Největší možný konkurent, pro specificky tuto 

firmu, se řadí až na třetí místo. Jedná se o firmu 4 Dance. Firma sídlí ve stejném regionu 

a věnuje se výrobě sportovního oblečení a závodních kostýmu stejně, jako sledovaná 

společnost GARE Sports. Avšak velkou nevýhodou tohoto konkurenčního výrobce je 
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fakt, že jednatelka se nepohybuje v tanečním uměleckém odvětví, a tudíž nemůže znát 

nejnovější trendy ze světa. 

Tabulka č. 7: Otázka č. 6 

6.  Zdá se Vám, že firma GARE Sports je dostatečně aktivní na sociálních sítích? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 41 59,40 % 

Ne 24 34,80 % 

Mohla by být více aktivní, jako např: 4 5,80 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Aktivita GARE Sports s.r.o. na sociálních sítích je v posledním roku výrazně lepší, než 

tomu bývalo v dřívějších letech. Proto můžeme vidět odpověď „Ano“ jako nejčastější. 

I přesto je třetina odpovědí záporná. Z mého pohledu by aktivita firmy taktéž mohla být 

o něco lepší, ať už z důvodu sdílení hotových produktů, možností nabídek na určité 

produkty či vyhlašování soutěží. 

Tabulka č. 8: Otázka č. 7 

7. Trénujete Vy či Vaše dítě v oblečení od této firmy? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 37 53,60 % 

Ne 20 29,00 % 

Občas 12 17,40 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nadpoloviční většina dotazovaných respondentů trénuje nebo alespoň občas cvičí 

v oblečení od této firmy. Okolo 30 % lidí odpovědělo „Ne“.  

Tabulka č. 9: Otázka č. 8 

8. Preferuji: 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Nakupovat vícekrát do roka levné zboží menší kvality 12 17,40 % 

Koupím raději dražší, kvalitní produkt, který vydrží déle 57 82,60 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Více jak ¾ lidí preferuje kvalitu nad kvantitou. Tyto odpovědi jsou příznivé pro GARE 

Sports z důvodu, že šijí z vysoce kvalitních materiálů, a tudíž jejich cena je vzhledem 

k okolnostem vyšší než např. u Decathlonu. 
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Tabulka č. 10: Otázka č. 9 

9. Preferuji: 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Osobní nákup v kamenné prodejně 26 37,70 % 

Nákup online přes e-shop 24 34,80 % 

Nezáleží mi na tom 19 27,50 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V dnešní době plné internetu a mnoho webových stránek se cca 1/3 lidí spokojí 

s nákupem přes e-shop. I přes tuto velice výraznou online dobu si pořád 1/3 lidí ráda 

dojede na prodejnu vyzkoušet produkt. Zbylým respondentům nezáleží na formě 

nákupu. 

Tabulka č. 11: Otázka č. 10 

10. Jsem ochotný/á si pro tak specifické zboží přijet i více jak 50 km.  

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 35 50,70 % 

Ne 34 49,30 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z 69 dotazovaných respondentů odpověděla polovina lidí, že si jsou ochotni dojet pro 

toto zboží i více jak 50 km. Mezi druhou polovinu lidí se řadí respondenti, kteří 

si nejsou ochotni dojet. Můžeme vidět, že další polovina raději upřednostní zakázkové 

šití u jiné firmy v jeho okolí i přes fakt, že by se jim nabídka a práce firmy GARE 

Sports líbila. 

Tabulka č. 12: Otázka č. 11 

11. V případě plánování nového kostýmu na zakázku, bych se znova obrátil/a na tuto firmu. 

(V případě, že už jeden kostým mám) 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 57 91,90 % 

Ne 5 8,10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při myšlence, nechat si vyrobit nový kostým, většina dotazovaných (tj. 91,9 %) vybere 

sledovanou firmu GARE Sports s.r.o. Můžeme tedy říci, že kvalitní práce zákazníky 

přitáhne zpět. 
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Tabulka č. 13: Otázka č. 12 

12. Jaké 3 doplňkové služby, které firma nabízí, Vám vyhovují nejvíce? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Zkouška při šití na míru 45 65,20 % 

Finální zdobení kostýmu kamínky 33 47,80 % 

Termín dodání kostýmu 19 27,50 % 

Škála látek k výběru 28 40,60 % 

Možnost malovaného kostýmu 20 29,00 % 

Případná oprava, prodloužení dresu 42 60,90 % 

Jiná… (uveďte jaká) 2 2,90 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tato tabulka ukazuje škálu doplňkový služeb, které firma nabízí. Při dotazu, aby 

respondenti vybrali pro ně tři nejvíce vyhovující, zvítězili následující: 

 Zkouška dresu při šití na míru – V polovině výroby kostýmu na míru firma 

nabízí zkoušku na míru zdarma. 

 Případná oprava či prodloužení dresu – Mnoho dětí rychle roste a kolikrát 

za sezónu někdo potřebuje prodloužit délku kostýmu v těle. Firma tuto službu 

nabízí. 

 Finální zdobení kostýmu kamínky – Nezbytnou součástí dresu jsou kamínky, 

které dotváří finální vzhled. Toto ruční zdobení je velice žádané, hlavně 

v posledních letech. 

Tabulka č. 14: Otázka č. 13 

13. Líbilo by se Vám, kdyby GARE prodávalo znova své produkty na soutěžích? 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 49 71,00 % 

Ne 0 0,00 % 

Je mi to jedno 20 29,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Drtivá většina respondentů zde odpověděla, že by opět uvítala přítomnost společnosti 

GARE Sports s.r.o. na víkendových závodech. Je očividné, že klientům vyhovoval 

prodej produktů na místech soutěží. 
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Tabulka č. 15: Otázka č. 14 

14. Vždy jsem byla spokojená s veškerou prací této firmy. 

Možnosti odpovědi Responzi Podíl 

Ano 61 88,40 % 

Ne 8 11,60 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Navzdory otázce č. 11, kdy drtivá většina respondentů odpověděla, že by si znova 

nechala ušít dres u této firmy, zde 8 respondentů odpovědělo, že ne vždy byli spokojení. 

Platí zde pravidlo, že ne vždy se zavděčíte úplně každému zákazníkovi. 

Předposlední otázka mého dotazníkového šetření byla: „V jakém směru by se mohla 

firma lépe prezentovat na veřejnosti. Které marketingové prvky by mohla zapojit do své 

reklamy? Velké množství respondentů navrhlo firmě, aby se více prezentovala 

na závodech a obnovila stánkový prodej. Další návrhy zahrnovaly větší aktivitu 

na sociálních sítích, kde by představovala firma hotové nazdobené dresy, nové střihy 

oblečení apod. Velice zajímavým nápadem jsou „promo videa“ gymnastek v hotových 

dresech, detailně zabrané. Taková videa by poté mohla firma využít na reklamu 

na sociální sítě i jako bannery na svoji webovou stránku. Polep na auta, offline bannery 

na závodech, prezentace svých produktů na trénincích jednotlivých oddílů spadají mezi 

další nápady od respondentů. 

Na závěr jsem se všech respondentů zeptala, jaké nástroje by firma mohla zařadit do své 

marketingové komunikace a zásadní většina respondentů odpověděla, že by zavedla 

věrnostní program a firma by si tak byla schopna vytvořit věrnou skupinu zákazníků. 

Zbytek respondentů bylo spokojených se stávajícími prvky podpory prodeje, jako je 

např. dárek k objednávce nad 1 500 Kč či možnost zúčastnění se v soutěžích 

na sociálních sítích. 

7.6 Analýza konkurence 

V této části mé závěrečné práce se budu věnovat porovnávání mnou sledované firmy 

s konkurenty, kteří se zabývají stejným či podobným druhem podnikání. 

V dnešní rychlé době je velice těžké si udržet pozici na trhu, a proto je nutné vymýšlet 

neustále nové nabídky a zdokonalovat své služby. Daný subjekt nikdy neví, kdy na trh 
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vstoupí nová firma, která může náhle zaútočit, a tudíž musíme být v neustálém pozoru, 

inovovat a zlepšovat kvality firmy. 

Konkurenci je možné rozdělit na tři hlavní skupiny. Podniky, které se výhradně věnují 

produkci vlastního zboží, do kterých spadá i mnou sledovaná firma a na subjekty, které 

se soustředí na nákup a následný prodej produktu s přidanou marží. Za poslední skupinu 

konkurentů považuji domácnosti, které nejsou ochotné investovat do takového typu 

produktů větší objem peněz, a proto upřednostňují domácí výrobu. 

V oblasti firem, které se věnují vlastní produkci zboží, není konkurence tak vysoká. 

Ručním pracím se v dnešní době nevěnuje tolik firem, vzhledem k nedostatečnému 

ocenění těchto služeb. Výroba takového dresu může trvat i několik hodin práce, avšak 

kvůli stávajícímu přístupu zákazníků, kteří jsou v dnešní době zvyklí na až neúměrně 

nízké ceny v důsledku množství levných produktů pocházejících především z Asie, lidé 

nedokáží takovou práci docenit a nepřemýšlí nad kvalitou produktu a celkovou 

náročností zpracování v podmínkách malé rodinné firmy. Z toho důvodu preferuje 

mnoho malých firem prodej zakoupeného zboží od dodavatele s přidanou marží. 

Takové formě podnikání se věnuje druhá skupina konkurence. Jde zde o nákup 

produktů a následný prodej ke konečnému zákazníkovi s přidanou marží. V rámci této 

formy podnikání se vyskytuje mnohonásobně větší konkurence. Vzhledem 

k okolnostem není naštěstí tento druh podnikání hlavním příjmem sledované firmy, 

nicméně určitý podíl na tržbách má. Hlavním cílem je tedy být krok napřed oproti všem 

konkurentům a zaměřit se na úspěšnou marketingovou komunikaci. 

Je také nutné zmínit, že mezi další konkurenty spadají veškeré domácnosti, které 

se věnují samovýrobě závodních kostýmů pro své děti doma. Jako v každém odvětví 

sportu, se i zde nachází rodiny, které nemohou dopřát svým potomkům tu nejvyšší 

kvalitu a profesionální úroveň produktů a služeb, a proto se snaží nahradit nabízené 

produkty, svou vlastní domácí výrobou. Firmám tak uniká potencionální příjem, který 

by mohl tvořit další segment obratů tržeb. 

Na srovnání s firmou GARE Sports jsem si vybrala tři hlavní konkurenční společnosti. 

Je to firma SASAKI – Nataly shop, která je známou na trhu v rámci tohoto odvětví. 

Dále 4 Dance, která vznikla sice nedávno, avšak je mé sledované firmě nejblíže, 
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co se týče portfolia i skupině zákazníků, na které má dosah a jako poslední se zmíním o, 

v posledních letech velice známém, Decathlonu. 

Tento francouzský řetězec věřím, že způsobil, při svém vstupu na trh, paniku všem 

malým podnikatelům, kteří se věnují prodeji jakéhokoliv sportovního oblečení 

a příslušenství. 

7.6.1 SASAKI – Nataly shop 

 

Obrázek č. 21: SASAKI-Nataly shop 

Zdroj: https://www.natalyshop-sasaki.com/osobni-nakup 

Firma SASAKI – Nataly Shop, je certifikovaná společnost, držící právo prodávat 

SASAKI zboží na našem území. Pro svůj název společnost využila jméno značky, 

na kterou slyší spoustu příznivců moderní gymnastiky, a věřím, že tím zaujme spoustu 

zákazníků mající touhu zakoupit náčiní této značky. Pohybuje se na trhu cca 20 let 

a spolu se mnou sledovanou firmou se zrodily na konci 20. století, za stejných 

podmínek, když se umělecký tanec stával populárnějším mezi lidmi. Jsou si tedy, 

s firmou GARE Sports, navzájem konkurencí již od prvopočátku podnikání. I přes fakt, 

že jsou obě firmy primárně zaměřené na moderní gymnastiku a balet, tak si nekonkurují 

v plné míře. 

Firma se věnuje nákupu zboží od známého distributora pocházejícího z Japonska, 

a to společnosti SASAKI. Jedná se o vysoce kvalitní náčiní, které je velice oblíbené 

mezi příznivci moderní gymnastiky, avšak pohybující se v jiné cenové relaci. 

V porovnání s náčiním naší firmy, je toto zboží cca 4x dražší. 
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Mezi top produkty firmy SASAKI – Nataly shop, se hlavně řadí příslušenství potřebné 

pro gymnastky, jako jsou kužele, stuhy, obruče, švihadla a míče. Dalšími produkty, 

které mohou zákazníci zakoupit, jsou kamínky Svarowski, určené na zdobení dresů, 

gymnastická obuv, omotávky na obruče či kužele a bazarové dresy. 

Aktivita na sociálních sítích je přímo úměrná aktivitě mé sledované firmy. Občasná 

nabídka nového zboží či představení zavedeného produktu do svého portfolia, nabídku 

placené reklamy na Facebooku, nesoucí název Facebook Ads, nevyužívají. Firmu lze 

snadno dohledat na jakýkoliv internetových vyhledávačích, avšak placenou reklamu ani 

srovnávače cen v rámci své reklamy neaplikují. SASAKI-Nataly shop naopak spíše 

využívá offline reklamy ke své propagaci. Firma prezentuje a prodává své produkty 

na víkendových pohárových soutěžích a jedná se také o hlavního partnera 

mezinárodních soutěží Grand Prix. 

Zákazníci mohou nákup provést, jak na webových stránkách, tak i osobně v centru 

Brna. Z e-shopu www.natalyshop-sasaki.cz firma nabízí doručení veškerých balíčku 

po celé ČR i na Slovensko. Pro ty zákazníky, kteří preferují osobní nákup, se nabízí 

možnost návštěvy kamenné prodejny. 

Obchod, nacházející se ve středu Brna staví firmu do velké výhody oproti GARE 

Sports. Prodejna je lehce dostupná městskou hromadnou dopravou, na druhé straně bez 

možnosti zaparkování vlastního auta do 1 km. 

Po lehké analýze této firmy můžeme tedy říct, že se nejedná o konkurenci, která 

by produkovala závodní dresy. S touto formou podnikání se firma řadí mezi konkurující 

firmy, které až tak neohrožují chod mé sledované firmy. Z mého pohledu představuje 

zdravou konkurenci (www.natalyshop-sasaki.cz). 
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7.6.2 4 Dance 

 

Obrázek č. 22: 4 Dance 

Zdroj: https://www.4dance.cz 

Dalším, důležitým konkurentem, je firma 4 Dance. Firma sídlící pouhých 12 km 

od mnou sledované firmy a mající dosah na úplně stejné zákazníky. Z těchto dvou 

důvodů řadím tuto firmu mezi konkurenty s největší potencionální hrozbou. 

Firma se objevila na trhu cca před 8 lety, a to v podstatě zásluhou majitelky firmy 

GARE Sports s.r.o. Majitelka 4 Dance byla dříve zaměstnancem mého sledovaného 

podniku a ke konci působení si paralelně vytvářela půdu pro svoje budoucí samostatné 

podnikání ve stejném odvětví. 

Nabídka produktů se v podstatě shoduje s produkty firmy GARE Sports. Výroba 

závodních kostýmů pro veškerý druh uměleckého sportu, sportovní tréninkové oblečení 

a doplňky potřebné pro daný tanec. Do své nabídky zařadili prodej gymnastických 

pomůcek značky Venturelli a stali se tak oficiálním distributorem pro Českou republiku. 

Nákup zboží lze provést buď na internetovém e-shopu www.4dance.cz či přímo osobně 

v kamenné prodejně nacházející se v Brně-Líšni. Lokace jejich obchůdku už není tak 

strategická jako tomu je u firmy SASAKI – Nataly shop. Do takové prodejny nezavítá 

běžný zákazník při cestě kolem, ale pouze klient, který cíleně plánuje cestu pro daný 

produkt. 
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I když se produktové portfolio z velké části shoduje s produkty mého sledovaného 

podniku, tak se marketingová strategie kompletně odlišuje. Lze téměř říct, že 

se zaměřují pouze na aktivitu na sociální síti, a to konkrétně Facebook. Informují 

zákazníky o veškerých možných informacích a o tom, kde si mohou o víkendu zakoupit 

jejich produkty. Aktivně se tedy věnují stánkovému prodeji a tím pádem offline 

propagaci. Nevyužívají placenou reklamu na internetových vyhledávačích a jejich zboží 

není dohledatelné ani na cenových srovnávačích. 

Po analýze této firmy vidíme, že kvůli naprosto identické nabídce produktů je 

společnost GARE Sports postavena velké výzvě a musí čelit složitému konkurentovi. 

U firmy 4 Dance si má společnost obzvlášť musí připomínat, že konkurence byla, je 

a bude hnací silou a vždy každého posouvá dál (www.4dance.cz). 

7.6.3 Decathlon 

 

Obrázek č. 23: Decathlon 

Zdroj: https://www.decathlon.cz/C-111687-gymnastika 

I když není Decathlon přímý konkurent, co se týče stejného odvětví podnikání, stojí 

určitě za zmínku. Značná část jejich produktů, i když nejsou specializovány, ovlivňuje 

výši prodejů naší firmy. Jejich kvalita značky „Domyos“ plně nenahradí funkčnost 

produktů, nicméně cena se pohybuje ve výrazně nižších kategoriích, než je tomu 

u analyzované firmy a to z důvodu, že do takových obchodů zavítají rodiny, 

které nedisponují dostatečně vysokým finančním obnosem, který by mohli investovat 

do zájmových kroužků svých dětí. 

Z větší části produktů, které Decathlon zařazuje do své nabídky, v kategorii 

„Gymnastika“, se jedná o zboží určené pro sportovní gymnastiku. Toto zboží naštěstí 

sledovaný podnik nemá jako hlavní prodejní artikl. Nicméně sportovní oblečení, které 

značka Domyos vyrábí, je lehce dostupné zboží každému a nemusí být nijak specifické. 
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Pokles prodejů tréninkového zboží tedy zkoumaná firma eviduje od vstupu Decathlonu 

na trh. 

V blízkém okolí společnosti GARE Sports s.r.o. se nachází dvě pobočky. Nicméně 

veškeré zboží je dostupné na webových stránkách, odkud expedují do druhého dne 

od objednání. 

Decathlon je stavěn do výhody oproti dalším konkurencím, díky nabídce věrnostního 

programu, do kterého se může registrovat každá dospělá fyzická osoba. Zákazník získá 

1 bod za každých utracených 10 Kč a následně obdrží za určitý počet bodů dárkové 

poukazy či slevy. Tato forma podpory prodeje představuje skvělý nástroj, jak si udržet 

přízeň svých klientů. 

Ve své reklamní strategii Decathlon využívá hlavně motivační citáty, jako např. 

„Gymnastika není jen sport. Je to vášeň, touha přiblížení se dokonalosti.“ Dále se také 

snaží zaujmout pěkně zpracovaným emotivním promo videem. Obrovské pozitivum 

a náskok oproti ostatním konkurenčním subjektům má tato společnost díky dobře dělané 

placené reklamě na internetových vyhledávačích, cenových srovnávačích, a i vysoká 

aktivita na sociálních sítích uzavírá skvělou marketingovou komunikaci této 

společnosti. Mezi novodobější offline prvky marketingové komunikace se řadí 

novinový magazín zvaný Dekáč, kde společnost prezentuje spoustu svých produktů 

v rámci zajímavých článku. Tento magazín si však může zákazník přečíst i online. 

Síť prodejen Decathlon je konkurenční vůči zkoumané firmě pouze částečně, a proto je 

důležité poznat svoji konkurenci. Vyhnout se silným a využít jejich slabé stránky 

(www.decathlon.cz). 

7.7 Souhrn analýz 

Následující souhrn analýz přehledně popisuje jak silné, tak i slabé stránky firmy. 

Popisuje i příležitosti, které mohou nastat ve prospěch společnosti, ale poukazuje taktéž 

na možné hrozby. 
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Tabulka č. 16: Souhrn analýz 

Silné stránky Slabé stránky 

 Česká firma 

 Kvalitní materiál 

 Ryze ruční práce 

 Mnoho doplňkových služeb 

 Individuální přístup ke každému zákazníkovi 

 Malá aktivita na sociálních sítích 

 Jediná pobočka pro celou republiku (špatná 

lokace) 

 Velká konkurence ve stejném regionu 

 Omezená výrobní kapacita v nejvyšší sezóně 

Příležitosti Hrozby 

 Otevření nové pobočky 

 Zavedení online návrháře na návrhy dresů 

 Zavedení nové techniky dekorování 

 Rozšíření výrobního týmu o další zaměstnance 

(expedice, účetnictví) 

 Legislativní změny 

 Zákaz činnosti tanečních sportů kvůli 

virovému onemocnění 

 Zvýšení počtu rodin, zabývajících se domácí 

výrobou dresů 

 Živelné katastrofy 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím výsledků z dílčích analýz 

Souhrn analýz popisuje jak silné, tak i slabé stránky analyzované společnosti. Mezi 

výhody, kterými se firma může pyšnit, se řadí český původ. Veškerá výroba je již 

od prvopočátku založení společnosti situována do okolí Brna. Vedení firmy ani nikdy 

neuvažovalo o zahájení výroby v zemích s levnější pracovní silou, byť by se jednalo 

o menší náklady na výrobu. Klade důraz na českou kvalitu výroby s využitím vysoce 

odolných a pružných materiálů. Firma nenabízí pouze produkty potřebné k vykonávání 

uměleckých sportů, ale také řadu doplňkových služeb, které mohou zákazníci využít. 

Jedná se o zdobení kostýmů kamínky, možnost malovaných dresu AirBrush technikou, 

prodloužení dresů v případě změny růstu závodnice, nabídka vyzkoušení dresu na míru 

v polovině výroby a mnoho dalších. Naopak mezi slabé stránky můžeme zařadit malou 

aktivitu na sociálních sítích. V době, kdy se sociální sítě staly silně populární 

platformou k získání zákazníků, nebyla aktivita této společnosti dostačující. Nicméně 

v posledních letech je aktivita bezpochyby lepší, než tomu bývalo dříve, avšak 

společnost zatím ještě nevyužívá nabízené Facebook Ads, které by mohly oslovit 

prostřednictvím reklamy řadu dalších zákazníků, dle segmentace uživatelů a získat tak 

více sledovatelů. V důsledku toho by aktivita firmy mohla být častější a obsah 

zajímavější. Další nevýhodou je zřejmě jediná kamenná pobočka v ČR. Zákazníci 

preferují vyzkoušení takto specifického zboží osobně, avšak pro klienty z větší 

dojezdové vzdálenosti to může být poněkud komplikované. Z toho důvodu se spíše 

rozhodnou oslovit jiné konkurenční společnosti, které mají blíže k domovům. 

Ač podniků se stejným druhem podnikání není v celé České republice mnoho, nejvíc 
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se jich nachází v Jihomoravském kraji. Odtud pochází i mnou analyzovaná firma a je 

tedy nasnadě, že firma musí čelit velké konkurenci. Mezi další nevýhody patří malá 

výrobní kapacita. Nejvyšší sezóna uměleckých sportů je v období od září do března 

a s tím je i spojená největší poptávka po zboží této firmy. GARE Sports, jak jsem již 

několikrát zmiňovala, je malý rodinný podnik, který není schopen v hlavní sezóně 

vyhovět všem klientům. 

Souhrn analýz zmiňuje taktéž možné příležitosti, ale i hrozby, které mohou nastat 

a způsobit velké nepříjemnosti pro firmu. Existují však i eventuální příležitosti, které by 

v blízké budoucnosti mohly nastat a firmě přinést určitý užitek. Mezi takové můžeme 

zařadit například otevření nové pobočky. Jak jsem již tuto problematiku uváděla výše, 

bylo by velice vhodné otevřít druhý kamenný obchod, aby i obyvatelé z jiných částí 

republiky tím měli lepší přístup k tomuto zboží. Naprogramování nového online 

návrháře kostýmů je další příležitostí, která by mohla zefektivnit objednávání kostýmů 

na míru. Zákazník by mohl vytvořit objednávku přes portál, kde by byl k výběru 

materiál, detailní volba aplikací a doplňkových služeb. Firma by tímto způsobem 

přijímání objednávek ušetřila mnoho času, a zákazníci by měli digitální vizualizaci 

kostýmu a přehled o stavu objednávky. Najmutí nových zaměstnanců, kteří by převzali 

určité povinnosti od majitelky společnosti a rozdělení vedení do různých oddělení, 

by znamenalo velkou úlevu a časové odlehčení pro vedení firmy. Na druhé straně 

hrozby, které by mohly v budoucnu nastat a ohrozit chod společnosti zahrnují 

legislativní změny, zákaz činnosti uměleckých sportů z důvodu virové pandemie, který, 

jak se zdá, nemusí být pouze krátkodobou záležitostí. Zákaz i na první pohled 

nekontaktní sportovní činnosti z důvodu celosvětové pandemie, samozřejmě ovlivnil 

prodej této společnosti. Děti nechodí na tréninky a nekonají se víkendové soutěže, tudíž 

nepotřebují jak sportovní oblečení na tréninky, tak ani závodní kostýmy na soutěže. 

Dále mohou nastat i jakékoliv živelné katastrofy či snížení poptávky po zboží z důvodu 

zastoupení domácí výroby. Náklady na pořízení takového kostýmu představují nemalou 

částku, kterou si ale nemohou dovolit zaplatit všichni rodiče dětí, který tento sport 

vykonávají, a proto se pomalu přechází na domácí výrobu. Pokud by i do budoucna 

opadal zájem o profesionální výrobu a klesala poptávka, pro firmu by to znamenalo 

obrovské potíže.  
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8 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na bázi úplné analýzy této společnosti jak z pohledu nabízených produktů, zákazníků, 

také i zmapování konkurence a její marketingové činnosti, ale hlavně z odpovědí všech 

dotázaných respondentů jsem vytvořila kombinaci nápadů, co by bylo vhodné provést, 

aby se zlepšila celková produktivita, oslovili se noví potencionální zákazníci a zároveň 

by se obnovily kontakty se stálými klienty. 

Následující návrhy představují kombinaci plánu, které by mohly vylepšit dosavadní 

situaci ve firmě. Mezi ně řadím prioritně rozdělení organizační struktury firmy na více 

oddělení, spuštění minimálně dvou nových reklamních akcí na zvýšení povědomí 

o firmě, dále také start činnosti oborového „influencera“ na propagaci produktů firmy 

GARE Sports s.r.o. na sociálních sítích. Dalším návrhem je zlepšení věrnostního 

programu a v neposlední řadě i rozsáhlejší zapojení do činnosti emailového sdělení, 

neboť taková forma reklamy je nejlevnější, ale s vysokou účinností. 

8.1 Propagace na sociálních sítích 

Jak jsem již zmínila hned několikrát v této práci, v dnešní online době je velice důležité 

být vidět na internetu. Reklama na sociálních sítích při dobře nastavené segmentaci 

uživatelů, může mít obrovský dosah na oslovení případných zákazníků. 

V rámci zlepšení povědomí o této firmě mezi zákazníky a dalšími potencionálními 

lidmi, které by mohl sortiment této firmy zajímat, bych doporučila kontaktovat 

uznávanou gymnastku. Slečna Monika M., je vysoce aktivní na sociálních sítích a je 

velkou inspirací pro všechny malé gymnastky z důvodu velice úspěšné reprezentace 

naší republiky na mnoha světových soutěžích. Tyto malé děti v ní vidí obrovskou 

motivaci a probouzí v nich chuť jít na trénink a pracovat na sobě. Z toho důvodu věřím, 

že propagace našich produktů, díky této špičkové sportovkyně, by byl vysoce úspěšný 

marketingový nástroj. 

8.1.1 Provedení 

Propagace na sociální sítí je v dnešní době velmi zpopularizovanou formou podpory 

prodeje. Známe spousty celebrit, které doporučují daný produkt či službu a výměnou 



70 

za sdílení obdrží zboží či využití služby zdarma. Přesně tímto způsobem bych navrhla 

propagaci této firmy. Oslovíme známou gymnastku s nabídkou ušití závodního dresu 

s nazdobením a poskytneme jí několik produktů dle vlastního výběru. Předmětem 

smlouvy by byla dohoda o propagování naší firmy a pravidelná prezentace 1x týdně 

v podobě instagramového příspěvku na svém účtu. Gymnastka by 1x týdně vyvěsila na 

svoji zeď fotografii při gymnastické aktivitě či s produktem firmy GARE Sports s.r.o, 

kde v komentáři by doporučovala nákup těchto produktů svým followerům a následně 

by vyhlásila soutěže o produkty firmy, které by byly poskytnuty influencerce. Příspěvek 

by mohl mít podobu, viz níže obrázek. 

 

Obrázek č. 24: Instagramový příspěvek 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím aplikace Instagram 
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Obrázek č. 25: Instagramový příspěvek 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím aplikace Instagram 

8.1.2 Náklady 

Hlavním nákladem pro firmu by byl materiál, práce, kamínky využité na nazdobení 

trikotů a tréninkové oblečení, které by si „influencerka“ vybrala sama. Výroba 

a nazdobení trikotu by se pohybovalo v oblasti několika tisíců Kč a tréninkové oblečení 

by bylo v hodnotě cca 3 tis Kč. Produkty poskytnuté do soutěže by nesly hodnotu 

zhruba 2 000 Kč. Přínosem by bylo získání více sledovatelů na firemních sociálních 

sítích a tím také více potencionálních zákazníků, kteří by u firmy nakoupili. 

8.2 Promo video 

Pro zlepšení stávající situace navrhuji zhotovení promovidea, které perfektně dokáže 

představit hlavní produkt firmy autentickou formou. Detailní zachycení ručně šitých 

závodních dresů na gymnastkách při vrcholné závodní činnosti by byl zajímavý 

propagační nástroj na prezentaci hotových výrobků firmy. Z videa by se mohl sestavit 
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několikasekundový spot, který by běžel jak na webových stránkách, tak i sociálních 

sítích. Tato forma reklamy by představovala propagaci konkrétního produktu, ale také 

by zlepšila image společnosti GARE. 

8.2.1 Provedení 

Promo video by bylo natočeno na fotoaparát, který firma vlastní z důvodu fotografování 

nových produktů na webové stránky. Využití vlastního zařízení by hlavně znamenalo 

snížení nákladů a schopnost vytvoření videa svépomocí v kratším časovém úseku, nežli 

by tomu bylo při objednání si profesionálního fotografa. V dnešní době má každá 

zakoupená amatérská kamera i chytrý mobilní telefon vysoce kvalitní fotoaparát, který 

bude dostačující pro tvorbu daného promovidea. Video spot by byl dlouhý cca 

15 sekund a skládal by se z detailních záběrů několika nazdobených kostýmů 

vyrobených firmou GARE Sports s.r.o. a drobných popisů nabízených služeb. Video 

by detailně zabíralo gymnastky při akrobatických prvcích v sestavě na mistroství České 

republiky. Zde se účastní několik desítek gymnastek, které si nechaly vyrobit závodní 

trikot od této firmy. Na soutěžích, jako je právě MČR, se natáčení gymnastek provádí 

běžně a není k tomu potřebné žádné speciální povolení. 

8.2.2 Náklady 

Náklady na výrobu tohoto promo videa lze vnímat jako minimální, jelikož firma vlastní 

fotoaparát a trikoty jsou již vyrobené. Čas, který zabere natáčení videa, odhaduji 

na 3 hodiny. Je potřeba natočit více záběrů, ze kterých se na závěr vyberou ty nejlepší. 

Nákladem je cca 1 000 Kč, které si fotograf (souzeno dle předchozí zkušenosti) 

naúčtuje. Video spot by byl sdílen na sociálních sítích a webových stránkách firmy, kde 

náklady jsou individuální. Toto video by bylo součástí placeného sponzorovaného 

příspěvku na sociální síti Facebook a Instagram, kde je reklama zpoplatněna 

dle požadovaného dosahu a oslovení potencionálního množství zákazníků. Firma 

by investovala 50 Kč/ den po dobu 1 měsíce na propagaci. Poté by video zůstalo bez 

sponzoringu na sociálních sítích a také na webových stránkách jako úvodní banner. 
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8.3 Přenechání pracovních úkonů na další pracovní subjekt 

 Z důvodu velikosti tohoto rodinného podniku si téměř veškeré pracovní činnosti dělá 

sama jednatelka, resp. majitelka, firmy. Nicméně bych doporučila, aby jednu část své 

práce přenechala dalšímu pracovnímu subjektu. Mohlo by se jednat o nového 

zaměstnance na plný či poloviční poměr či oslovení studenta z komunikační agentury, 

který by měl na starosti určitou část pracovních úkonů této firmy. Přenechání 

administrativních prací a komunikaci se zákazníky by výrazně vedlo ke zvýšené 

efektivitě jednotlivých pracovních úloh a časově ulevilo jednatelce, která by se mohla 

zaměřit na sledování nových trendů a vymýšlení nového sortimentu. Takto nastavený 

systém by mohl pomoci společnosti k rozvinutí a získání nových inspirací. 

8.3.1 Provedení 

Přenechání určitých pracovních úkonů na dalšího zaměstnance (či komunikační 

agentury) by znamenalo jisté roční náklady. Nejednalo by se o odbornou činnost, 

dotyčný by měl na starosti komunikaci se zákazníky a administrativu firmy – zadávání 

přijatých faktur do účetního systému, vystavování faktur vydaných, aktualizaci 

webových stránek a správu sociálních sítí. Možnosti jsou tedy najmutí nového 

zaměstnance na plný či poloviční úvazek nebo oslovení studenta v komunikační 

agentuře k lehké výpomoci, ten by ovšem nebyl k dispozici pořád. Daný člověk b taktéž 

mohl pracovat z domu, v tzv. home office a obdržel by služební PC. 

8.3.2 Náklady  

Měsíční náklady na příslušného pracovníka by závisely na volbě výpomoci. V případě 

zaměstnance by jeho měsíční plat představoval cca 22 000 Kč, tudíž náklady na rok 

by byly odhadnuty na 365 232 Kč. Tento odhad je pouze orientační (zahrnuje odvody 

a bonusy). Odměny by záležely na jeho pracovitosti, píle a důslednosti. Další volbou je 

zaměstnaný na poloviční úvazek. Jeho náklady by se pohybovaly zhruba na poloviční 

úrovni, tedy 210 672 Kč (zahrnuje odvody a bonusy). Dalším nákladem v těchto dvou 

případech by byl nákup PC, na kterém by pracoval, a jeho cena by představovala 

cca 25 000 Kč. Poslední možnost by znamenala o něco menší náklad, než by tomu tak 

bylo u zaměstnance na poloviční úvazek. 
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8.4 Upgrade věrnostního programu 

Po rozboru aktuální podoby věrnostního programu této firmy a seznámení 

se s odpověďmi od respondentů z dotazníkového šetření navrhuji toto řešení. Mnoho 

zákazníků nespatřuje dostatečné výhody po zaregistrování, a z toho důvodu bych 

navrhla pár zlepšení, po jejichž realizaci by bylo mnohem lákavější do takového 

programu vstoupit. Jedná se o postupné procentuální zvýšení slev, kdy je motivací pro 

zákazníky nakupovat u jednoho subjektu.  

8.4.1 Provedení 

Po registraci zákazníka na webových stránkách do věrnostního programu by každý 

klient automaticky obdržel slevu 3 %. Nadále by věrnostní program fungoval 

na procentuálním zvyšování slev. Při dovršení celkové útraty 10 000 Kč na tomto  

e-shopu by zákazník trvale čerpal slevu 5 %, při celkové útratě 20 000 Kč by sleva 

činila 7 % a koncovou maximální slevu 10 % by zákazník obdržel po útratě 30 000 Kč 

na tomto e-shopu. Veškerá procenta a hraniční částky pro slevy byly prokonzultovány 

a odsouhlaseny majitelkou firmy. Tyto stanovené hodnoty jsou vyvozeny z průměrných 

objednávek. Tabulka č. 17 představuje přehledné fungování věrnostního programu. 

Tabulka č. 17: Věrnostní program sleva 

Věrnostní program Sleva 

Registrace 3 % 

Celková útrata 10 000 Kč 5 % 

Celková útrata 20 000 Kč 7 % 

Celková útrata 30 000 Kč 10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8.5 Pravidelný emailing 

Po konzultaci s jednatelkou firmy a dle jejich zkušeností a názoru jsem byla seznámená 

také s nynějším stavem emailingové činnosti. Tuto formu komunikace majitelka plně 

nepreferuje z důvodu pocitu možného obtěžování zákazníků, a proto nejsou registrovaní 

lidé kontaktováni pravidelně. Po uvědomění si faktu, že emailing je nejlevnější volbou 

komunikace, jsem navrhla opětovné přiklonění se k této volbě sdělování novinek 

a nabízení produktů. 



75 

8.5.1 Provedení 

Firma by zapojila do podpory prodeje také pravidelný emailing. Každý měsíc 

by zaregistrovaný zákazník obdržel nové sdělení a jednalo by se buď o představení nově 

nabízených produktů, či nové marketingové kampaně. Email by mohl mít jen čistě 

informační charakter. Zákazník bude mít samozřejmě ze zákona možnost odhlásit 

se z věrnostního programu, a tudíž nedostávat pravidelné emaily. 

8.5.2 Náklady 

Jak jsem již zmínila výše, emailing je jedna z nejméně nákladných forem podpory 

prodeje. Jedná se o napsání a rozeslání emailů registrovaným zákazníkům skrze službu 

poskytovanou na webové platformě, která činí v současné době 1 990 Kč a druhým 

nákladem je čas strávený psaním emailu. Tuto činnost by měl na starosti nově najatý 

zaměstnanec. 
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Obrázek č. 26:Ukázkový email registrovanému zákazníkovi 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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8.6 Reklamní akce 

V rámci udržení si postavení na trhu musí firma neustále inovovat svoji nabídku 

produktů, a tak bych navrhla založení nové kampaně na nadcházející sezónu, co se týče 

návratu dětí zpět do tanečních kroužků a sportů po letních prázdninách. K prosazení 

nových chlapeckých produktů a baletních špiček pro malé baletky bych navrhla vytvořit 

nové reklamní akce s dvěma verzemi. Chlapecká verze by se zaměřovala na propagaci 

nových teplákových souprav a dívčí na zviditelnění baletních špiček. Akce by se 

k zákazníkům dostala prostřednictvím sociálních sítí a reklamy na internetových 

vyhledávačích. Níže jsem vytvořila náhledy dvou návrhů na reklamu. Podmínkou těchto 

kampaní by bylo zakoupení určitých produktů, ke kterým by zákazník obdržel daný 

produkt zdarma. 

8.6.1 Provedení 

Obě reklamní akce by byly propagovány na sociálních sítích – Facebook a Instagram, 

a také na webových stránkách či internetových vyhledávačích. 

 Dívčí verze, propagace baletních špiček, by spočívala v nákupu baletního trikotu 

a sukýnky a zákazník by obdržel baletní špičky dle vlastního výběru zdarma. 

Firma disponuje 30 ks baletních špiček k darování. 

 Chlapecká verze by byla propagací chlapeckých teplákových souprav, kdy při 

zakoupení 3 produktů určených na moderní gymnastiku, zákazník obdrží 

chlapeckou teplákovou soupravu dle vlastního výběru. Firma by ušila 

20 chlapeckých teplákových souprav k darování. 

GARE Sports by novou reklamní akci oznámilo zákazníkům na webových stránkách 

vložením na úvodní stránku a na sociální síti v této podobě. 
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Obrázek č. 27: FB příspěvek na reklamní akci 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím fotografií společnosti a www.facebook.com 

 

Obrázek č. 28: Reklamní akce dívčí 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím fotografií společnosti 
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Obrázek č. 29: Reklamní akce chlapecká 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím fotografií společnosti 

8.6.2 Náklady 

Nová reklamní akce by byla zpropagována stejným způsobem jako promo video. Firma 

by určila 50 až 100 Kč/ den, dle velikosti dosahu na jednotlivé potencionální zákazníky, 

na propagaci na sociálních sítích po dobu jednoho měsíce. Dalším nákladem spojený 

s propagací reklamní akce by byl online marketing, který představuje nejvyšší finanční 

položku. Marketingový správce si za své služby účtuje zhruba 3 000 Kč a nabytí kreditů 

na internetových vyhledávačích tvoří cca 5 000 Kč/měsíc. Nákup 30 ks baletních špiček 

představuje 7 500 Kč a ušití 20 ks teplákových souprav 12 000 Kč. Grafik si účtuje 

na vytvoření banneru 300 Kč/ks, to znamená 600 Kč. 
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8.7 Souhrn nákladů a odhadované přínosy 

Tabulka č. 18: Odhadované náklady a přínosy návrhů 

Návrhy Odhadovaný náklad Odhadovaný přínos  

Sociální sítě 15 000 Kč  150 000 Kč/sezóna 

Promo video 1 550 Kč cca 60 000 Kč 

Nový zaměstnanec (plný úvazek) 390 232 Kč/rok cca přes 500 000 Kč 

Nový zaměstnanec (poloviční úvazek) 210 672 Kč/rok cca přes 300 000 Kč 

Věrnostní program 0 Kč 30 000 Kč/měsíc 

Emailing 1 990 Kč 25 000 Kč/měsíc 

Reklamní akce 30 425 Kč 75 000 Kč/na měsíc září 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V souhrnné tabulce můžeme vidět celkové náklady na navržené řešení, které činí 

337 965 Kč/rok a v druhém sloupci tabulky vidíme celkové odhadnuté roční přínosy 

v hodnotě 1 095 000 Kč. 

Nejvýznamnějším nákladem, který můžeme v rámci souhrnu návrhů vypozorovat, je 

najmutí nového zaměstnance. Takový náklad je z časového hlediska dlouhodobý a jeho 

měsíční plat tvoří jistě nejvyšší položku na celý rok. Měsíční plat nového zaměstnance 

by představoval první rok 22 000 Kč s možným získáním bonusů. Nicméně náklady, 

které firma vynaloží na tohoto zaměstnance, jsou včetně odvodů (super hrubá mzda) 

a průměrných bonusů 365 232 Kč. Další volbou je zaměstnanec na poloviční úvazek, 

kterého bych určitě doporučila. Uleví majitelce od práce, a navíc nebude stát firmu tolik 

peněz. Najmutí studenta by sice ulevilo firmě ještě o nějaké peníze, nicméně by nebyl 

tak časově variabilní, jako by tomu bylo s polovičním úvazkem a v případě 

odbornějších potřeb by nebyl zaškolený. Mezi další výrazné náklady spadají sociální 

sítě a reklamní akce. Investice do online reklamy jsou v dnešní internetové době velice 

důležité, jelikož lidská populace tráví na internetu velkou část ze dne, a proto se určitě 

vyplatí do formy podpory, jako je tato, investovat. Naopak nejnižším, ve své podstatě, 

nulovým nákladem je upgrade věrnostního programu. Na jeho zlepšení není nutné 

vynaložit žádné peněžní prostředky, lidé si o výhodnější registraci budou moci přečíst 

na internetových stránkách. 

Co se týče odhadovaných přínosů z nových návrhů, tak nejvýznamnějším je 

bezpochyby jednorázová reklamní akce. Předpokládáme, že se veškeré baletní špičky 
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i chlapecké teplákové soupravy rozdají zdarma zákazníkům, kteří provedou nákup 

za určitý peněžní obnos. Ten se odhaduje na cca 75 000 Kč na měsíc září. Druhým 

potencionálně přínosným návrhem je promo video. Při kvalitních záběrech dresů 

ušitých touto firmou je velice pravděpodobné, že společnost obdrží zakázky na podobné 

dresy, které by mohly být v hodnotě okolo 60 000 Kč. Přínos ze sociálních sítí je dalším 

potenciálně úspěšným. Reklama na sociálních sítích má obrovskou moc, protože 

sledovatelé mají tendenci věřit influencerům a veškeré, jimi doporučené, produkty touží 

koupit. Tuto částku po konzultaci s majitelkou odhadujeme na 150 000 Kč za celou 

jarní či podzimní sezónu. Věrnostní program by mohl zvýšit loajalitu zákazníků, tudíž 

by se navýšila návštěvnost na webových stránkách, která by vedla ke zvýšení prodejů 

o cca 30 000 Kč/ měsíc. Pozadu by nezůstal ani pravidelný emailing. Když se cca 

1 000 zákazníkům rozešle email nesoucí informativní či slevovou nabídku na produkty 

firmy GARE Sports, předpokládáme přínos zhruba 25 000 Kč. Odhadovaný přínos 

spojený s najmutím nového zaměstnance je nevyčíslitelný, jelikož zaměstnaný/á 

by ulevil/a majitelce s velkou částí práce, a hlavně komunikace se zákazníky a mnoho 

své energie by mohla věnovat na zlepšení fungování firmy a vývoj nových produktů, 

které by firmě přinesly vyšší tržby. Po krátkém zběžném propočtu jsme s majitelkou 

došly k závěru, že jeho přínos by byl vyšší než 500 000 Kč, můžeme tedy říci, že 

najmutí nového zaměstnance se vyplatí a firmě přinese více, nežli jí bude stát. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě zjištěných teoretických aspektů zjistit, jaké 

nástroje podpory prodeje a reklamy GARE Sports s.r.o. používá v rámci své činnosti 

a porovnat je s konkurencí. Dále pomocí odpovědí z dotazníkového šetření a zmapování 

aktuální situace, navrhnout další kroky, které by vedly ke zlepšení současných prodejů 

a povědomí o firmě. 

V teoretické části mé závěrečné práce jsem začala lehkým úvodem do oblasti 

marketingu, jako takového. Navázala jsem problematikou marketingové komunikace 

a vysvětlila její podsystém marketingový mix. Zde jsem definovala jeho základní 

nástroje, které využívá a zmínila jsem i cíle. Následovalo detailnější popsání významné 

kapitoly, kterou je podpora prodeje. V této části práce jsem popsala druhy, strategie 

a též cíle. Dalším nástrojem je reklama, která představuje nejvýznamnější nástroj, 

co se týče vlivu na lidi. Zde určuji opět druhy a výběr médií, kde se mohou vyskytovat. 

Taktéž jsem se zmínila i o online reklamě, která hraje velkou roli v současné době. 

Mezi poslední teoretické kapitoly patří komunikace v místě prodeje – POP komunikace 

a na úplný závěr řeším problematiku kombinace všech výše zmíněných nástrojů a jak 

spolu působí na nákup a chování zákazníka. 

V druhé, neméně důležité praktické části mé bakalářské práce, jsem se věnovala 

konkrétní rodinné firmě, nesoucí název GARE Sports s.r.o. U této firmy, zabývající 

se výrobou a následným prodejem zboží koncovým zákazníkům či menším 

odběratelům, jsem nejdříve provedla její představení, čím se zabývá a poté jsem popsala 

výrobní program této firmy. Dále jsem se zaměřila na komunikaci v místě prodeje, jak 

vypadá výrobní dílna, která je spojená s prodejním místem a jak je prodejna celkově 

koncipovaná pro zákazníka, který ji navštíví. Následovalo představení reklamní činnosti 

firmy, jak se na veřejnosti prezentuje a jaké nástroje k tomu využívá. Na to jsem 

navázala vyjmenováním veškerých druhů nabízených slev a výhod pro zákazníka, které 

firma zařazuje do své marketingové komunikace. Existuje několik druhů, záleží však, 

o koho se jedná. Jednotlivec, menší odběratel či registrovaný zákazník. Vysvětlení 

principu věrnostního programu na registraci je tedy další problematikou. V analytické 

části jsem jako první provedla analýzu zákazníků, kdy nejprve své zákazníky popisuje 

majitelka GARE a dále vyhodnocuji odpovědi od respondentů, kterým jsem připravila 
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dotazníkové šetření. Tento dotazník vyplnilo cca 70 respondentů a měli za úkol 

odpovědět na 16 otázek, kde měli jak možnosti na výběr, tak také vyplňovací otázky. 

V této analýze bylo důležité zjistit, jak dotazovaní firmu znají, zda byli spokojení 

s veškerou prací firmy, a hlavně jaké konkurenty znají. Dále které nástroje 

marketingové komunikace by rádi uvítali v rámci této společnosti a co si myslí, že 

by pomohlo k lepší propagaci. Výsledkem bylo, že drtivá většina dotazovaných firmu 

zná, neboť jsem tento dotazník mířila na lidi věnující se uměleckému sportu, dále velká 

část respondentů byla vždy spokojená s prací a mezi návrhy na zlepšení se řadí výše 

zmíněné promo video, vyšší aktivita na sociálních sítích a zlepšení věrnostního 

programu. Další analýzou byly konkurenční podniky. Vybrala jsem si tři, se kterými 

mnou sledovanou firmu srovnávám. SASAKI – Nataly shop, 4 Dance a Decathlon. 

Nabídka produktů se téměř stoprocentně shoduje pouze s jednou společností, jménem 

4 Dance, protože koncept a podniková činnost byla v podstatě okopírovaná od GARE 

a další dvě konkurence nabízejí podobný sortiment, taktéž potřebný pro gymnastickou 

činnost. Marketingová komunikace všech podniků se téměř neliší, neboť nejúčinnějším 

je komunikace s klienty na sociálních sítích a občasný stánkový prodej na víkendových 

soutěžích. V poslední částí této práce jsem navrhla hned několik nápadů, které by mohla 

firma realizovat za účelem zvýšení povědomí o značce, zvýšení prodeje a celkové 

zlepšení image firmy. Jedná se o zvětšení aktivity na sociálních sítích, a to konkrétně 

oslovení známého influencera v oblasti moderní gymnastiky, dále zlepšení věrnostního 

programu, zavedení nové akční nabídky na propagaci výhodných produktů. Dalším, 

velice účinným a levným návrhem by bylo zlepšit emailingovou činnost a mezi mé 

poslední návrhy patřilo taktéž rozřazení pracovních úkonu na jednotlivé složky. 

V poslední souhrnné tabulce můžeme vidět celkové náklady a přínosy, které by firmě 

mohly přinést návrhy na zlepšení aktuální situace firmy. 
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