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Abstrakt 

 

Bakalářská práce analyzuje současný stav společnosti ABC, její obecné i oborové 

prostředí a provádí rozbor marketingové strategie společnosti pro cateringový trh, jakož i 

dalších nástrojů, jenž firma využívá k ovlivnění a uspokojování přání a potřeb zákazníků. 

Navrhuje novou marketingovou strategii pro tento podnikatelský subjekt v oblasti 

cateringu a plán její implementace. 
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Abstract 

 

This Bcwork deals with the analysis of current situation in a company ABC, also its 

outer and professional environment and the analysis of factors influencing the wishes 

and needs of customers. On the basis of findings, the work includes the proposal of new 

marketing strategy for catering segment in this company and suggests plan of its 

implementation.  
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ÚÚVVOODD  
 

Cílem každého podnikatelského subjektu (s vyjímkou neziskových organizací) je 

maximalizace zisku. Jeden z klíčových nástrojů, jak toho dosáhnout, se nazývá 

marketing. Je to mezinárodní odborný termín, který označuje vztahy mezi nabídkou a 

poptávkou na trhu. Podstatou marketingu je trh, není přitom rozdíl mezi zbožím a 

službou. Zabývá se lidskými potřebami. Marketing sílí tím, že v současnosti už není 

problémem vyrobit, ale prodat. V popředí zájmu marketingu stojí zákazník. Marketing 

se stává hybnou silou rozvoje. 

 Přiblížit k sobě výrobce a spotřebitele. Ovlivnit potencionálního zákazníka, aby 

si koupil výrobek či službu a zároveň zajistit, aby společnost nabízela ty produkty, které 

jsou a budou poptávané. Toho lze dosáhnout správnou marketingovou strategií. 

Společnost ABC se zabývá výrobou a prodejem čajových a kávových směsí. 

Působí na třech odlišných trzích, z nichž má pro firmu největší význam cateringový trh 

(veřejná stravovací zařízení). Je hlavním zdrojem příjmů a během 15 let působení v 

tuzemsku získala ABC v tomto segmentu majoritní postavení na trhu. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingovou strategii právě pro 

cateringový trh. Návrh bude realizován po analýzách obecného a oborového prostředí 

společnosti. Sestavím SWOT analýzu a  provedu rozbor současné marketingové 

strategie. Na základě těchto poznatků navrhnu novou marketingovou strategii a plán její 

implementace. 

Návrh bude prozkoumán a zhodnocen marketingovým ředitelem společnosti, 

který ho použije při sestavování marketingové strategie pro období 2008-2009.   
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11..  TTEEOORREETTIICCKKÉÉ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPRROO  ÚÚSSPPĚĚŠŠNNOOUU  MMAARRKKEETTIINNGGOOVVOOUU  

SSTTRRAATTEEGGIIII  

 

1.1 Marketingová teorie 
 

 „Termín marketing pochází od slova market (trh) – což je skupina prodávajících 

a kupujících, kteří chtějí vyměnit zboží nebo služby za něco podobné hodnoty.“ [7] 

Aby firma dokázala mohla nabízet služby a výrobky, které zákazník požaduje a 

které je schopen směnit za peníze či jinou protihodnotu, musí znát a uspokojovat přání a 

potřeby svých zákazníků. Marketing má svůj původ ve skutečnosti, že lidé jsou tvory 

s potřebami a požadavky. Potřeby a požadavky vytvářejí stav nepohodlí a ten se řeší 

získáváním výrobků a služeb , které tyto potřeby a požadavky uspokojují.  

Marketing lze tedy popsat jako systém teoreticky propracovaných principů a 

postupů,  jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby zákazníků a 

reagují na ně, čímž se snaží zvýšit pravděpodobnost úspěchu na trhu. [1] 

Z dlouhodobého hlediska je pro společnost důležité vytvořit a realizovat takovou 

marketingovou strategii, aby výše zmíněné cíle byly naplněny. 

 

Systematicky lze postup tvorby marketingové strategie shrnout do těchto kroků: [9] 

a) výchozí analýza, identifikace a hodnocení vnitřní situace podniku (charakteristika 

spol.), 

b) identifikace tržní situace a základních parametrů trhu (SLEPT analýza), 

c) analýza s cílem identifikovat podnikatelský prostor společnosti (Porterův model), 

d) analýza a zhodnocení strategických marketingových zdrojů podniku, jeho slabých a 

silných míst, příležitostí a ohrožení (Analýza SWOT), 

e) z provedených analýz sestavit vhodný marketingový mix, 

f) naplánování a realizace implementace marketingové strategie.  
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1.2 Analýza obecného okolí společnosti 
 

Tato analýza provádí rozbor vnějšího nebo také obecného okolí společnosti. 

Existuje hlavních 5 sil, jež charakterizujeme jako „nekontrolovatelné“ a představují to, 

co musí firma sledovat a na co musí reagovat. Jsou to tyto: 

 

Sociální 

faktory 

Legislativa Ekonomika Politické faktory Technologické 

faktory 

počet 

obyvatel, 

zaměstnanost,

hustota 

zalidnění... .  

zda mohou v 

oboru 

podnikat,lidské 

zdroje,životní 

prostředí... . 

příjmy 

obyvatelstva, 

tendence 

ekonomiky... . 

politické vlivy, 

zasahující do chodu 

společnosti... . 

technologické 

možnosti  

a vývoj... . 

S L E P T 

Tab. 1 (Vlastní zdroje) 

 

Sociální Faktory 

Kulturní a sociální prostředí ovlivňuje způsob života i chování lidí, což působí 

na jejich nákupní chování a eventuálně i na ostatní součásti jejich okolí (politické, 

ekonomické, legislativní). 

 

První skutečnost, která zajímá obchodníky v makroprostředí firmy, je 

obyvatelstvo; protože trhy vytvářejí lidé. Obchodníci se velice zajímají o velikost 

světové populace, o její geografické rozložení a hustotu, o trendy mobility, věkové 

rozdělení, porodnost, sňatkovost a o rasovou, etnickou a náboženskou strukturu. [5] 

 

Demografické údaje a trendy vypovídají mnoho o dané společnosti a kultuře. 

Porozumění demografickým dimenzím je také velmi důležité pro plánování 

marketingové strategie. 
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Legislativa 

Legislativa, ovlivňující obchod, se rok od roku zvětšuje. Zákonodárství má 

několik účelů. Jedním je vzájemná ochrana společností. Podnikatelé sice chválí 

konkurenci, avšak jakmile se jich dotkne, snaží se ji zneškodnit. Zákony mají také za 

úkol zabraňovat nezdravé konkurenci a ochraňovat spotřebitele před nekalými 

obchodními praktikami. Jinými slovy je účelem těchto zákonů zabránit, aby  firmy své 

výrobky falšovaly, jejich reklama byla lživá, obaly výrobků podávaly klamné 

informace, dále zamezit vytváření tzv. kartelových dohod či zneužívání monopolního 

postavení na trhu. V České republice existuje kontrolním úřad v této oblasti - Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

 V několika posledních desetiletích vyvolaly zhoršující se podmínky v přírodním 

prostředí snahu o omezení negativních zásahů lidské činnosti do přírody. V mnoha 

lokalitách na světě, nejčastěji okolo velkých průmyslových měst, dosáhlo znečištění 

ovzduší nebezpečné hranice. Existují velké obavy z toho, že průmyslové chemikálie 

způsobují díry v ozonové vrstvě, které mají za následek vznik „skleníkového efektu“, tj. 

nebezpečné zahřívání země. Existuje tzv. Kjótský protokol, ve kterém se představitelé 

řady světových zemí zavázaly ke snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, někteří 

hlavní znečišťovatelé (především USA) však na tyto podmínky nepřistoupily. Moderní 

společnosti by tedy měly hledat přijatelná řešení svých materiálních a energetických 

problémů takovým způsobem, aby v daných zemích přinejmenším dodržely normy 

emisí a dalších nařízení na ochranu životního prostředí. [2] 

 

Ekonomika 

„Ekonomické prostředí zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele a 

strukturu jeho výdajů. Trhy i lidé potřebují kupní sílu. Celková kupní síla závisí na 

běžných příjmech, cenách, úsporách a úvěrech. Obchodníci by si měli být vědomi 

hlavních trendů v příjmech obyvatelstva a změn ve struktuře jejich výdajů, jakož i změn 

v rámci celé ekonomiky.“ [5] 

 

Toto prostředí je ovlivňováno podle toho,v jaké interakci sjou všechny části 

ekonomického systému. To potom ovlivňuje například národní důchod, ekonomický 

růst a inflaci. Ekonomická situace se může – a také tomu tak je – měnit velmi rychle. 
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Pro podnik to může mít dalekosáhlý vliv, který vyžaduje i změny v marketingové 

strategii. Dokonce i dobře naplánovaná marketingová strategie může neuspět, prochází-

li celá země například rychlým obchodním úpadkem. Inflace a úrokové sazby taktéž 

ovlivňují kupní sílu obyvatelstva a tím i celou ekonomiku a je nutné analyzovat možnou 

situaci v době zavedení nové marketingové strategie. 

 

Politické faktory 

“Názory a reakce spotřebitelů, společenských kritiků a vlád společně ovlivňují 

politické prostředí.” [7] 

 

Změny v politickém prostředí často vedou ke změnám v právním prostředí a ve 

způsobu, jak již existující práva uplatňují. Právní prostředí tvoří i další zákony, ne 

pouze již zmíněný antimonopolní. Existují vládní regulace v určitých odvětvích, které 

snižují potenciální konkurenci státním podnikům nebo tuto konkurenci znevýhodňují. 

Ať už je to formou tzv. dumpingových cen, finančních dotací státních podniků či 

daňových úlev. Tyto faktory, snižující atraktivnost odvětví pro investory, se mohou 

negativně projevit ve finančních výsledcích firmy, která na takovýto trh vstupuje nebo 

zde ji řadu let působila za jiných podimínek. 

 

Technologické faktory 

Míra hospodářského růstu velmi závisí na technologické vyspělosti. 

Technologický základ je zásadní pro jakékoliv ekonomicé prostředí. Jsou to technické 

dovednosti a vybavení, jenž ovlivňují způsob přeměny ekonomických zdrojů na 

výrobky. Technologický rozvoj samozřejmě ovlivňuje marketing. Rychlé tempo 

technologických změn otevírá nové možnosti, ale také nároky na pracovníky 

marketingu. 

 

 U mnoha firem závisí úspěch na tom, jak rychle přinesou nové myšlenky na trh. 

Pracovníci marketingu také musí pomoci firmám rozhodnout se, jaký technologický 

rozvoj přijmout. S rostoucími obavami ze zenčištění životního prostředí a s obavami o 

kvalitu života mohou být některé atratktivní technologické postupy odmítnuty, protože 

mají dlouhodoby vliv na životní prostředí. Co je možná dobré pro firmu nemusí být 
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dobré pro kulturní a sociální prostředí nebo nemusí být přijatelné pro politické a právní 

prostředí. Úzké spojení pracovníků marketingu s trhem by mělo zajistit lepší přehled o 

současných trendech a pomoci firmě vyhnout se vážným chybám. Každý obchodník by 

měl tedy pečlivé sledovat následující trendy v technologii. [8] 

 

1.3 Analýza oborového prostředí společnosti 
 
Tento model analyzuje tzv. oborové prostředí společnosti. Jsou to prvky, s nimiž je 

firma bezprostředně ve styku a s kterými je podnik v interakci. 

 

 
Schéma 1 (Zdroj: [8], upraveno pro vlastní potřebu) 
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Konkurence 

Konkurencí rozumíme každý subjekt trhu, kdo nabízí stejné nebo podobné 

výrobky či služby. Efektivní marketing předpokládá dobrou znalost svých konkurentů. 

Firma musí neustále srovnávat své výrobky s konkurencí a tímto způsobem pak 

identifikovat své výhody a nevýhody. Firma může zrovna tak zlepšovat jak svou 

„útočnou“ strategii, tak i strategii „obrannou“. [5] 

 

Společnost by měla o svých konkurentech vědět co nejvíce. Otázky by měly být 

následující.  Kdo jsou hlavní konkurenti?Jaké jsou jejich strategie?Jaké jsou jejich 

cíle?V čem jsou jejich přednosti a slabiny?Jakou podobu může mít jejich reakce? 

 

Dodavatelé 

Zahrnují vstupy pro činnost firmy například v podobě surovin, polotovarů, 

zboží, služeb( včetně třeba marketingových), reklamačních, propagačních. Zde jsou 

podstatné parametry dodávky jako kvalita, čas, cena, množství. 

 

Kvalitní s spolehliví dodavatelé mohou dát firmě náskok před konkurencí a 

stejně tak nepřesní a drazí dodavatelé mohou výrazně snížit konkurenceschopnost 

firmy. 

Prioritou při výběru dodavatele nemá býti pouze cena. Například levný 

dodavatel elektrické energie, jehož výpadky proudu omezují výrobu v konečném 

důsledku produkci spíše prodraží. 

 

Zákazníci 

Je třeba rozlišit, na kterém trhu firma nachází své koncové zákazníky. 

Rozeznáváme cca pět skupin. Spotřebitelské trhy s osobní potřebou, průmyslové trhy 

s výrobou a ziskem, překupnické trhy (tzn. prodat znovu stejné zboží se ziskem), vládní 

a nevýdělečné trhy (armáda, humanitární pomoc) a konečně zahraniční trhy, kde se opět 

setkáváme se všemi čtyřmi předchozími případy, tentokrát se však navíc vyskytují 

v cizím prostředí. [1] 
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Po identifikaci správného trhu (ů) je úkolem marketingu přimět potenciálního 

zákazníka ke koupi. Jelikož ale každou skupinu obyvatel motivují jiné okolnosti ke 

koupi výrobků, je nutná segmentace zákazníků do jednotlivých skupin. Pro tyto skupiny 

se poté sestavují odlišné postupy a strategie s cílem oslovit zákazníka a přimět jej ke 

koupi výrobku. Pro budoucí prosperitu je nezbytná zpětná vazba, což představuje 

využití přání a potřeb zákazníků při výrobě nového výrobku, inovaci stávajícího či 

změně služby. 

 

 

Substituční výrobky  

Jedná se o takový výrobek nebo, jehož hodnotou lze zaměnit hodnotu daného 

výrobku firmy. Spotřebitel pak velmi citlivě reaguje na změny cen substitutů – pokud se 

zvýší cena jednoho statku, začne spotřebovávat statek druhý. 

 Z toho vyplývá, že i tyto výrobky je třeba určit, rozpoznat jejich míru substituce 

a riziko, jenž takový výrobek pro firmu představuje. 

 

 

 

1.4 Analýza SWOT 
 
Technika strategické analýzy, založená na zvažování vnitřních faktorů společnosti (silné 

a slabé stránky) a vnějších faktorů (příležitosti a hrozby).  

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 

hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže tak 

dobře kontrolovat. Ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo 

pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku. 

 

 Jednotlivé prvky analýzy SWOT jsou i s případy, jak taková stránka může vypadat, 

uvedeny níže. 
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Strengths(silné stránky) 

Za silné stránky společnosti lze považovat 

- patenty  

- specialní marketingové analýzy  

- exkluzivní přístup k informačním zdrojům  

- nové inovativní produkty a služby  

- umístění podniku  

- nákladová výhoda  

- jedinečné know-how  

- kvalitní procesy a postupy  

- nové technologie  

- silná značka a reputace. 

 

Weaknesses (slabé stránky) 

Jako slabinu lze vnímat 

 - špatná marketingová strategie  

 - nediferencované produkty a služby (v závislosti na konkurenci)  

 - umístění podnikání  

 - konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům  

 - špatná kvalita produktů a služeb  

 - slabá reputace a značka  

 - vysoké náklady a nízká produktivita. 

 

Opportunities (příležitosti) 

Příležitostí pro společnost může být 

- přiblížení se přáním zákazníka 

- rozvoj a využití nových trhů  

- strategické aliance, fúze, joint venture, venture capital, strategické partnerství  

- oslovení nových zákaznických segmentů  

- nové mezinárodní obchody  

- odstranění mezinárodních obchodních bariér  
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- outsourcing některých podnikových procesů (outsourcing procesu předpovědi 

poptávky). 

 

Threats (hrozby) 

Hrozbou je 

- nová konkurence na trhu  

- cenová válka 

- stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, produktem nebo službou  

- regulace trhu  

- zvýšení tržních bariér  

- zavedení zdanění na produkty nebo služby podniku. 

 
 

 

1.5 Tvorba marketingové strategie 
 

“Marketingová strategie specifikuje cílový trh a k němu se vztahující 

marketingový mix. Je to “velký obraz” o tom, co bude společnosti dělat na určitém trhu. 

Jsou potřeba dvě věci, které k sobě mají vztah: 

1. Cílový trh – poměrně homogenní skupina zákazníků, na něž bude 

společnost působit. 

2. Marketingový mix – kontrolovatelné proměnné, které firma 

shromáždí, aby uspokojila cílovou skupinu zákazníků.“ [8] 

Cílový zákazník je obklopen kontrolovatelnými proměnnými, neboli 

marketingovým mixem. 
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Marketingový mix 

 

 

Schéma 2 (Zdroj: [5], upraveno pro vlastní potřebu) 

 

 

Můžeme zredukovat všechny proměnné marketingového mixu do čtyř 

základních skupin(viz. schéma 2). Je snazší uvažovat o těchto čtyřech hlavních částech 

marketingového mixu jako o „čtyřech P“. Schéma 2 zachycuje jejich vztah a jejich 

společný zájem – zákazník a jeho spokojenost (Customer Satisfaction). 

 

Zákazník je znázorněn na tomto schématu uprostřed „čtyř P“. Někteří 

ekonomové se domnívají, že zákazník je částí marketingového mixu , ale není tomu tak. 

Zákazník by měl být cílem marketingového úsilí, a proto je umístěn uprostřed grafu. 

Zastupuje tak určité specifické zákazníky – cílový trh. Stále častěji jsou zmiňována další 

tři „P“, která také na zákazníka působí, a tedy patří do komunikačního mixu. Jsou to : 

People (Lidé), Process (Procesy), Planning (Plánování). 

Customer
Satisfaction

Promotion

Place

Price

Product

Planning
Process

People
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1.5.2 Cena 
 

Cena představuje množství peněžních jednotek, požadovaných za produkt. Je 

jediným prvkem marketingového mixu, který produkuje firmě příjmy. Všechny 

ostatní složky naopak znamenají pro podnik výdaje, náklady. Rozhodování o 

stanovení ceny ovlivňují faktory interní i externí.  

 

Základ interních faktorů tvoří náklady na vytvoření produktu, na jeho 

distribuci, prodej a propagaci. Náklady obvykle limitují spodní hranici ceny. Čím 

jsou nižší, tím může být také nižší cena výrobku. Fixní(režijní) náklady se nemění 

podle objemu výroby a jsou bez ohledu na ni stálé. Zahrnují např. nájemné, mzdy, 

daně, apod. Naopak variabilní náklady rostou se zvětšujícím se objemem produkce. 

Vedle nákladů jsou pro stanovení ceny podstatné také interní cíle firmy. Kupříkladu 

strategie zaměřená na “přežití” firmy, když se dostala do potíží, povede ke snižování 

ceny. Stejně tomu bude v případě strategie zaměřené na zvýšení podílu na trhu, kdy 

nejnižší ceny mají dlouhodobě zajistit největší zisk. Někdy již cena vypovídá o 

hlavních cílech firmy. Například nízkou cenou bráníme vstupu konkurence na trh. 

Snížení ceny má získat nové zákazníky. Cenou jednoho produktu chceme podpořit 

prodej jiného, atd... . 

Praxe používá v zásadě některý z následujících postupů určování ceny: 

1. Přístup založený na nákladech je sice nejběžnější, ale z marketingového 

hlediska je naprosto nelogický. Jeho jediným ospravedlněním je fakt, že snáz jsme 

schopni určit výši nákladů než cenu. 

2. Přístup založený na konkurenci, vychází z běžné tržní ceny a respektuje 

ceny konkurence, zejména menší firmy se řídí cenami vedoucích firem. Jinou situací 

jsou soutěžní ceny, kdy se firma uchází o zakázku v konkurzním řízení, kdy je cena 

jedním z hlavních faktorů, a proto se může hledět víc na předpokládanou cenu 

konkurence než na vlastní náklady. 

3. Přístup orientovaný na zákazníka, kdy se cena stanoví na základě hodnoty, 

kterou produktu přiznává spotřebitel. Na první pohled se může zdát zavádějící ptát 

se na cenu produktu samých spotřebitelů. Producenti i distributoři se mohou z 

nezkušenosti obávat, že zákazníci nejsou k něčemu takovému ani dost objektivní, 



 13  

natož kompetentní. Mnohé nezávislé výzkumy ale tento předsudek vyvrátily a že 

zákazníci jsou schopni se do značné míry shodnout na akceptovatelné výši ceny. [1] 

 

Cenová politika společností se však zpravidla řídí kombinací všech těchto 

přísupů nebo využitím dalších cenových strategií. Kupříkladu pro průmyslové 

zákazníky je obvykle zvolena jiná cenová strategie neboť nejsou tak náchylní na 

cenu, ale především na kvalitu, spolehlivost a know-how. Často se také setkáváme s 

přístupem nadsazení, kdy cena začíná vysoko a postupně se zlevňuje. Obvyklá 

metoda v západním světě je také vztahová cena, kdy pro speciální zákazníky je 

vytvářena speciální cena. Cenová politika se také mění v průběhu životního cyklu 

výrobku. Dále se také vyskytuje tzv. smetánková cena, která dává produktu nálepku 

jedinečnosti, vyjímečnosti. V některých případech je velmi nebezpečné cenu snížit, 

může to na zákazníka působit jako znehodnocení výrobku a nakonec takové snížení 

ceny vede k přesně opačnému efektu, tedy odlivu zákazníků. [9] 

 

Z marketingového hlediska by cena měla respektovat nejen výši nákladů, ale 

také užitnou hodnotu, jež produkt zákazníkovi přináší, jeho ekonomické postavení, 

finanční možnosti apod.  

 

1.5.1 Výrobek 
 

Jakmile firma uskuteční segmentaci trhu, vybere svoje zákaznické skupiny a 

rozhodne se o umístění na trhu, je připravena k vývoji a zavedení svých, jak doufá, 

vhodných výrobků. 

 

Podle Americké marketingové asociace se za produkt (výrobek) označuje to, co 

lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, k užívání nebo ke spotřebě, co má schopnost 

uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí. Řadíme sem tedy jak fyzické předměty a 

služby, tak osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory apod. 

 

V analytickém pohledu rozlišujeme na produktu následující tři úrovně: 
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1. Jádro, jako obecné vyjádření toho, co zákazník kupuje. Je to 

základní užitek, který produkt přináší. 

 

2. Vlastní, skutečný nebo někdy také reálný produkt, zahrnuje 

následujících pět charakteristických znaků: 

      a) úroveň kvality 

      b) provedení 

      c) styl a jemu nadřazený design 

      d) značka 

      e) obal 

 

      3.   Rozšířený produkt obsahuje například dodatečné služby či 

výhody(záruční lhůty, garanční opravy, odborná instruktáž, leasing, platba na 

splátky). [1] 

 

V některých odborných publikacích se hovoří až o pěti úrovních, což je v podstatě 

pouze podrobné rozvedení zmíněných tří úrovní.  

 

 Produkty lze dále klasifikovat z mnoha hledisek. Podle doby životnosti mluvíme o  

zboží krátkodobé spotřeby, kde speciální skupinu tvoří jednorázové použitelné 

produkty. Naopak zboží dlouhodobé spotřeby potom tvoří například stroje. Zvláštním 

případem jsou pak služby. 

 

Dále se také hovoří o spotřebním zboží, což bychom mohli charakterizovat jako zboží 

určené k osobní spotřebě. Vedle spotřebního zboží mluvíme o zboží pro zpracovatelské 

účely. Jedná se o předměty pro další zpracování nebo použití pro podnikání. Oproti 

spotřebnímu zboží mají jiný účel a je to právě tento účel, který rozhoduje o tom zda 

konkrétní produkt zahrneme do příslušné kategorie. Existují totiž případy, kdy jedno a 

to samé zboží může být v obou kategoriích. Například sekačka na trávu na vlastní 

zahradě je spotřební zboží, tentýž stroj využitý pro účely podnikatelské činnosti se stává 

zbožím pro zpracovatelské účely. 
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                  Životní cyklus výrobku 

Výrobky, stejně jako spotřebitelé, mají svůj životní cyklus. Produktový 

životní cyklus popisuje stadia, jimiž nový výrobek prochází od začátku uvedení na 

trh do konce. Dělí se na čtyři stadia(opět platí, že podle rozpracovanosti 

jednotlivých stadií se uvádí až 6 etap): (1) zavedení na trh, (2) růst trhu, (3) 

vyspělost trhu, (4) pokles prodeje. 

 

Marketingový mix výrobku by se měl během svého životního cyklu měnit. 

Názory zákazníků se mohou v průběhu jednotlivých etap měnit, firmy mohou 

apelovat na diametrálně odlišné trhy v různých stadiích. Povaha konkurence se 

mění, navíc celkový prodej výrobku se mění během každého z výše uvedených 

stadií a také se mění i ziskovost produktu. 

Schéma 3 (Zdroj : [5], upraveno pro vlastní potřebu) 
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      (1)Zavedení na trh 

Ve stadiu uvedení výrobku na trh je prodej nízký a nová myšlenka je poprvé 

uvedena na trh. Zákazníci tento výrobek nevyhledávají, dokonce o něm ani nevědí. 

Informativní propagace je v tomto stadiu nutná, aby řekla potenciálním zákazníkům 

o výhodách a využití nového výrobku. 

 

Dokonce i tehdy, když firma propaguje svůj produkt, trvá to delší dobu, než 

se o něm zákazník dozví. Stadium uvádění výrobku na trh je poznamenáno velkými 

finančními ztrátami, které se vynaloží na rozvoj propagace, produktu a distribuce. 

Peníze se investují s nadějí na budoucí zisky.  

 

(2) Růst trhu 

Rychle roste prodej v odvětví, zisky stoupají, ale potom začínají klesat. 

Inovátor začíná mít velké zisky díky tomu, že stále více a více zákazníků dané 

výrobky nakupuje. Na trh ale vstupuje také konkurence. Někteří se snaží zdokonalit 

svůj výrobek, aby lépe konkurovali, výsledkem čehož je větší rozmanitost výrobků. 

Ostatní pouze kopírují úspěšnější produkt. To je doba pro největší zisky celého 

odvětví. Je to ale také doba, kdy s rostoucí konkurencí zisky začínají klesat.  

 

      (3)Vyspělost trhu 

Tato etapa nastává tehdy, když se odvětví ustálí a konkurence je tvrdší. 

Během tohoto stadia zisky v odvětví klesají, protože náklady na propagaci rostou a 

někteří konkurenti snižují ceny, aby získali obchody. Méně výkonné firmy nemohou 

konkurovat takovému nátlaku a vypadnou ze hry. Nové firmy mohou v tomto stadiu 

vstoupit na trh a ještě zvýšit konkurenci. Ale musí se snažit získat podíl na trhu od 

zavedených firem, což je nákladné a obtížné. Propagace se stává důležitější, 

výrobky se často liší jen v maličkostech. Většina konkurentů zjistí, co je 

nejúčinnější, nebo prostě kopírují vedoucí firmy na trhu. Pro potenciální spotřebitele 

jsou si výrobky stále více podobné. 
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                  (4)Pokles prodeje 

Během stadia poklesu prodeje nové výrobky nahrazují staré. Konkurence 

v oblasti cen je u „umírajících“ výrobků silnější. Některé firmy mají silné značky, 

mohou mít zisky až do konce. Tyto firmy úspěšné odlišily své výrobky od ostatních. 

[8] 

Délka životního cyklu je různá u jednotlivých druhů výrobků. Cyklus může 

trvat 90 dní, ale také 100 let. Obecně vzato se však cyklus zkracuje, částečně díky 

změnám v technologiích. Firmy tedy musí neustále vyvíjet nové produkty a 

zefektivňovat marketingové mixy, aby z výrobku vytěžily maximum. 

 

1.5.3 Distribuce 
 

 “Distribuce je spjata s úkolem dostat výrobek na místo cílového trhu. 

Výrobek není vcelku k ničemu, jestliže není dostupný tehdy a tam, kde je o něj 

zájem. Výrobek se dostane k zákazníkům prostřednictvím distribučního kanálu, což 

je jakýkoliv řetězec firem nebo jedinců podílejících se na toku zboží a služeb od 

výrobce ke konečnému uživateli nebo zákazníkovi.” [8] 

Odbytová cesta může být přímá, tedy přímo od výrobce putuje produkt ke 

spotřebiteli, nebo nepřímá, kde je navíc mezi výrobcem a spotřebitelem 

zprostředkovatel či více zprostředkovatelů.  

 

Některé společnosti nemohou nebo nechtějí, například z finančních důvodů, 

distribuci obstarávat přímou cestou a proto si vybírají zprostředkovatele, jenž zajistí, 

aby se produkt dostal na konec distribuční cesty. Dvě základní metody jak získat 

zprostředkovatele, jsou tzv. metoda tlaku a metoda tahu. 

 

Metoda tlaku – znamená využít normálních propagačních aktivit (osobní 

prodej, reklama, propagace prodeje) k prodeji celého marketingového mixu 

budoucím možným členům distribuční cesty. Tento přístup klade důraz na zajištění 

seriózní spolupráce článků distribuce. Výrobce se snaží vytvořit tým, který bude 

dobře spolupracovat na tom, aby “dotlačil” výrobek až k finálnímu uživateli. 
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Metoda tahu – má za úkol přimět spotřebitele, aby se po daném výrobku 

ptali u zprostředkovatele. Obvykle to znamená realizovat vysoce energickou a 

finančně náročnou propagaci u finálních spotřebitelů například s využitím kuponů, 

vzorků. Tento přístup je riskantní. Působí-li ale propagace, jsou zprostředkovatelé 

nuceni zařadit výrobek do své nabídky, aby uspokojili zájem zákazníků. Tato 

metoda může být úspěšná v případě, kdy už mnoho výrobků soutěží o všechny 

zajímavé zákazníky a členové distribuční cesty váhají s přijetím nového výrobku. 

 

Existuje mnoho způsobů přepravy. Je třeba vybrat takovou, která vyhovuje 

celé strategii. Železnice například dovolují přeppravovat velké objemy při nízkých 

nákladech, jsou však mnohde nedostupné, přeprava auty je sice dražší, ale 

flexibilnější a v dnešní době stejně nepostradatelná. Lodní doprava je levná, ale 

pomalá. Potrubím můžeme distribuovat ropu a plyn. Letadla mohou snížit celkové 

náklady na distribuci. Sice je to nejdraží způsob přepravy, avšak je ze všech 

nejrychlejší.Vyšší rychlost tedy může vyvážit nebo i převážit vysokou cenu. 

 

Součástí distribuční strategie je i skladování. Může se jím zvýšit hodnota 

zboží a může být také prostředkem jak zajistit, aby bylo zboží k dostání, kdykoliv jej 

zákazník bude chtít. Manažer musí mít ale také na paměti, že znamená další 

náklady. Optimalizace skladových zásob je tak stejně důležitá jako správné zvolení 

distribuční cesty a zprostředkovatele. 

Hovoříme-li o distribuci, zahrnujeme do ní i umístění přímo v místě 

konečného nabídnutí spotřebiteli. Produkt je třeba umístit ve správném sektoru, kde 

jej zákazník bude hledat. Čím je viditelnější, tím větší je pravděpodobnost výběru. 

Prodejce se musí postarat o neustálé doplňování zboží a jeho čerstvost, případně 

správný a funkční stav. Tyto všechny aspekty tvoří distribuční strategii společnosti. 

Správné skloubení jednotlivých aspektů znamená úspěch. 
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1.5.4 Marketingová komunikace 
 

Moderní marketing vyžaduje víc, než jen vyvinout nový výrobek, dát mu 

přitažlivou cenu a zpřístupnit ho zákazníkům. Podnik musí také komunikovat se 

svými současnými a potenciálními zákazníky. Každá firma je nevyhnutelně 

postavena do role komunikátora a propagátora. Moderní společnost řídí komplexní 

marketingové komunikace, pro něž používá komunikační mix. Ten se skládá ze čtyř 

hlavních nástrojů: 

▫ Reklama 

▫ Podpora prodeje 

▫ Public relations 

▫ Osobní prodej 

 

Reklama 

Každá reklamní kampaň by měla mít za úkol vytvoření pevných vazeb se 

zákazníkem, navodit zvykové chování, posilované racionálními či iracionálními 

argumenty. Pokud společnost zvolí správnou formu reklamy, může si jejím 

prostřednictvím posílit finanční pozice. Prostřednictvím dobré reklamy si společnost 

může posílit finanční pozice, zvýšit poptávku po produktech, vytvořit pozitivní image 

jak mezi veřejností, tak i v řadách svých zaměstnanců, zvýšit distribuční síť a 

neposledně motivovat svoje zaměstnance.  

Pro reklamní využití slouží média jako televize, rozhlas, tisk, exteriérová média 

a internet. Aby si společnost zvolila správnou reklamu, je vždy nutné znát segment na 

trhu a cíl oslovení trhu.  

 

Je nutné pamatovat na pružnost média, které nám vyjadřuje, jak je rychle možné 

provést změny, zrušit či časově odsunout reklamu. Mezi další podstatné kritéria při 

rozhodování o volbě správného média patří samozřejmě náklady a neposledně 

frekvence.  
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Podpora prodeje 

Podporou prodeje rozumíme vytváření podnětů ke koupi a komunikaci se 

zákazníkem, poskytování informací o vlastnostech produktů. Díky podpoře prodeje se 

společnost snaží vytvářet povědomí nebo pomáhat připomínat si produkt v okamžiku 

koupě, omezit riziko koupě nového produktu, nadchnout pro produkt či si vytvořit 

dobré povědomí o produktu.  

Podnět je praktický motiv ke koupi značky buď v podobě čistého snížení ceny 

nebo v podobě zvýšení výhody. 

 

           Public relations 

           Public Relations je komunikační funkce managementu, která se snaží hájit zájmy 

a potřeby instituce nebo jednotlivce oproti různým cílům a zájmům publika, se kterými 

tato instituce musí komunikovat.Cílem může být informování publika  

o různých hlediscích politiky instituce, nebo vysvětlení a ztlumení případné krize v 

instituci. 

 

PR komunikace každé společnosti či jednotlivce je zaměřena na: 

▫  konečné spotřebitele – cílem je informovat o produkci či užití a  distribuci   

nových nebo stávajících produktů 

▫  zaměstnance instituce – kde společnost nabízí vzdělávací a tréningové 

programy s cílem stimulovat účinnější kontakt s publikem, posilovat image společnosti  

a její produkty 

▫  dodavatele – cílem je poskytovat výzkumné informace o využití výrobků 

▫  akcionáře – zde společnost poskytuje informace o plánech společnosti,  

o ziskovosti, změnách v managementu a finančních potřebách společnosti 

▫  veřejnost obecně – cílem je šířit co nejvíc informací o fungování společnosti  

s cílem vytváření  pocitu spolupráce mezi institucí a veřejností [3] 

 

Osobní prodej 

Osobním prodejem máme na mysli nejen samotné setkání prodejce se 

zákazníkem, ale především vytvoření osobního vztahu mezi těmito lidmi. Díky 
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bezprostřednímu osobnímu jednání jsme schopni mnohem účinněji ovlivnit zákazníka a 

přesvědčit ho o přednostech produktu. Nejde jen o prodej, nýbrž také  o předání 

informací zákazníkovi, jak daný produkt vhodně využít.  

 

Základem úspěšné marketingové komunikace zůstává získání a trvalé udržení zájmu a 

pozornosti veřejnosti. Jakmile daný vztah mezi zákazníkem a prodejcem vybudujeme, 

můžeme daný vztah rozvíjet a danou situaci dále budovat.  

Přestože vybudování osobního vztahu stojí velké úsilí, je náročné na čas a na peníze, 

považujeme tuto formu komunikačního prodeje za jednu z nejúčinnějších.  

 

1.5.5 Procesy a plánování 
 
Především kvalitní aplikace plánovacího procesu je nutná pro úspěšnou realizaci 

marketingové strategie. 

 

Plánování je myšlenkově předjímání budoucí činností na základě zvažování různých 

alternativ a volba nejvýhodnější cesty. Jde o přijímání rozhodnutí, která jsou 

orientována do budoucnosti. Plánování určuje průběh podnikového procesu jako celku i 

ve všech jeho částech. Mezi pojmy plánování a rozhodování se nesmí klást rovnítko.  

Plánování je takové rozhodování, které nespočívá na improvizaci. Je obecně známo, že 

velká část rozhodnutí v podniku jsou do jisté míry intuitivní. Do budoucna je zaměřeno 

nejenom plánování, ale i prognózování. Prognóza vypovídá o událostech, které 

pravděpodobně. Aby mohlo podnikové řízení realizovat svůj cíl, tj. dosáhnout 

podnikovým procesem dlouhodobou maximalizaci zisku, potřebuje plánování průběhu 

procesu.  

 

Plánování a uplatňování strategie jsou exkluzivně záležitostí managementu organizace. 

Strategie organizace je volena tak, aby reflektovala vizi vedení a odhodlání k dosažení 

jejích cílů. Prostředky jimiž chce těchto cílů dosáhnout však leží z velké části uvnitř 

organizace. Maximální využití vnitřních zdrojů je možné pouze za podmínky přijetí 

tzv. organizační strategie. Ta v sobě zahrnuje systém řízení vnitřních procesů 

organizace. Aby mohly být procesy řízeny, musí být nejprve identifikovány a 
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zmapovány, rozděleny podle nezbytnosti, míry přidané hodnoty, náročnosti na zdroje a 

musí jim být přiřazeny metriky, které vypovídajícím způsobem hodnotí jejich 

výkonnost. Nejvýznamnějším vnitřním zdrojem jsou zpravidla zaměstnanci organizace. 

Jejich motivace a odbornost jsou základním předpokladem úspěchu organizace v 

konkurenčním prostředí. [14] 

 

1.5.6 Lidé 
 
Komunikace uvnitř společnosti, zpětná vazba s top managementem zefektivňuje chod 

podniku a tím i sestavování marketingových plánů a strategií. 

 

Pod pojmem lidé rozumíme  zaměstnance, zákazníky, veřejnost. Existuje síla 

pozitivního nebo naopak negativního vlivu, který mají lidé na obrat nebo naopak zisk 

organizace. 

Například tzv. front line zaměstnanci mají nezastupitelnou úlohu, vytváří nebo ničí 

zážitky klienta. Avšak nízkou úroveň poskytovaných služeb nemůže nic kompenzovat. 

Lidskou dimenzi lze obtížně standardizovat a kontrolovat. Pokud se podaří navázat 

pozitivní vztah mezi zaměstnancem a zákazníkem, dá se předpokládat úspěch, protože 

jen spokojený zákazník se vrací . Pozitivní ústní reklama taktéž zefektivňuje prodejní 

proces a navazuje komunikaci s koncovým spotřebitelem. Personální politika hraje čím 

dál větší roli ve strategiích moderních organizací. [13] 
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22..  AANNAALLÝÝZZAA  SSOOUUČČAASSNNÉÉHHOO  SSTTAAVVUU  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  

            2.1 Charakteristika ABC 
 

Firma se pohybuje na třech trzích a to: 

 

• Catering nebo také Food service (veřejné stravování, např. dodávky čajovin a 

kávovin do nemocnic, domovů důchodců, škol..atd.). 

• Vending (dodávka do nápojových automatů) 

• Coffee Time neboli HoReCa (dodávka zboží do hotelů, restaurací, kaváren) 

 

Marketingová strategie je navrhována pro klíčový Cateringový trh. 

 

2.2 Analýza obecného okolí společnosti 
 

Tato metoda zahrnuje rozbor 5 vlivů působících z vnějšího okolí na daný podnik. 

Jsou to faktory Sociální, Legislativní, Ekonomické, Politické a Technologické. 

 

2.2.1 Sociální faktory 
 

Česká Republika je více než 10 milionový trh, jehož kupní potenciál roste, tedy trh 

velmi lukrativní. Demograficky vzato, hustota obyvatelstva je nejvyšší ve 

středočeském kraji, jihomoravském kraji. Populace je značně homogenní, téměř 

96% obyvatel je české národnosti. Český národ však, stejně jako celá Evropa, 

stárne. Odhaduje se, že v roce 2050 bude jeden pracující na dva důchodce. Se 

zvyšující se rostoucí životní úrovní, zkvalitňováním zdravotní péče, pokrokem vědy, 

roste i věk obyvatel. Zachycení tohoto trendu z ekonomického hlediska bude mít 

pozitivní výsledky. 

 

Úroveň vzdělanosti dosahuje průměru v Evropské unii. Počet negramotných lidí v 

ČR se uvádí jako vůbec nejnižší v Evropě. Vysokoškolsky vzdělaných lidí neustále 

přibývá, trend nasvědčuje dorovnání s průměrem EU během cca desítky let.  
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Zaměstnanost v dlouhodobém horizontu stoupá a s tím roste kupní síla a životní 

úroveň obyvatelstva. Z hlediska kulturně  náboženského zde můžeme hovořit o 

klidné situaci, hrozba vnitřních nepokojů či vyvolání nestability tím pádem 

minimální. Životní styl čechů se během 18 let od pádu sovětského komunistického 

bloku “přizpůsobil” západnímu proudu, tzv. konzumnímu způsobu života. S tím je 

spojeno i rostoucí zadlužování domácností. Tento vývoj je však možné pozorovat 

prakticky ve všech vyspělých státech. Například v USA se míra zadluženosti v 

porovnání s ČR na osobu pohybuje v rozmezí 12násobku české domácnosti.  

 

2.2.2 Legislativa 
 

      V ČR je podnikání řízeno živnostenským a obchodním zákoníkem, který musí 

dodržovat veškeré podnikající právní subjekty. V nedávné době došlo k přijetí 

novely živnostenského zákona, která vede k přísnějšímu potírání nekalého obchodu.  

V legislativních faktorech je velmi důležitá již plánovaná reforma soudnictví, která 

by měla zprůhlednit a zrychlit vyřizování soudních sporů a to vše při zlepšené 

kvalitě posouzení práva. Připravují se další legislativní úpravy v oblasti životního 

prostředí, jenž mají za úkol postihovat velké znečišťovatele, jakož i upravit 

nakládání s ekologicky závadnými a materiály. Legislativní kroky ke snižení 

zdanění příjmů z podnikání jsou patrné již několik let. Z původní sazby 32% 

zdanění z příjmů před rokem 2000 se v současnosti snížila tato sazba na 24%. V 

porovnání s EU je doba založení podniku mnohem delší než v ostatních členských 

státech. Toto znevýhodnění má negativní dopad na potenciální investory, 

podnikatele. Ti pak raději založí své podnikání (firmu) v jiném státě.  

 

Výše zmíněné potírání nekalého obchodu spadá pod kompetenci Úřadu pro uchranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS). Legislativní mezera se nachází v oblasti korupčního 

jednání, což je v České republice velkým problémem. Míra korupce zde dosahuje 

dle zjištěných studií jedné z nejvyšších hodnot v Evropské unii.  
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2.2.3 Ekonomika 
 

Současný meziroční růst HDP o 6,1% za rok 2006 potvrzuje pokračující růst 

českého hospodářství. Většinu HDP tvoří průmysl automobilový a strojírenský. 

Zvyšuje se kupní síla obyvatelstva a také roste podíl domácností na HDP. Průměrná 

hrubá mzda činí momentálně cca 20 600 Kč. Toto číslo však správně nereflektuje 

průmerný příjem většiny obyvatel. Objektivnější metoda výpočtu, tzv. medián mdy. 

 

Ekonomicky nejsilnější region : Praha  

Ekonomicky nejslabší region  :  Ústecký 

Hospodářství se nachází v období expanze. Export nyní převyšuje import. Za rok 

2006 byla obchodni bilance pozitivní, a to 47,3 mld. Kč.  

 

Inflace se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5 procentního bodu. Mzdy rostou tempem 4-6% 

ročně. Reálná mzda se tedy zvyšuje o 3-4 procenta ročně. [12] 

Daňové zatížení, jak již bylo výše zmíněno, se během několika let snížilo v 

jednotlivých etapách klesala daň z příjmů právnických osob z původních 32% na 

současných 24% a snižování má v budoucnosti pokračovat.  

 

Česká měna neustále posiluje ke všem světově důležitým měnám. To zvýhodňuje 

importované zboží a služby, ale naopak ztěžuje podmínky vývozcům. Přijetí EURA 

je odhadováno na rok 2012, cenové hladiny se postupně přiblíží těm zahraničním. 

 

Ekonomická prognóza bude v horizontu deseti let příznivá. Hospodářství nadále 

poroste, bude se zvyšovat životní úroveň obyvatelstva, jejich kupní síla. Růst 

nezaměstnanosti bude stagnovat, či spíše ještě poklesne.   

2.2.4 Politické faktory 
 
Podnik ovlivňují nejen zákony a nařízení, ale celá politická situace v zemi. Nestabilita 

v této oblasti znamená nedůvěru investorů, zvyšování nákladů častými změnami 

legislativy. V ČR tyto změny probíhají prakticky neustále, politická situace je krajně 

nestabilní již od počátku poloviny devadesátých let. Snižuje se tak kredit země. Státní 
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rozpočty počítají s hlubokými deficity, zvyšuje se zadlužování republiky. Tyto 

skutečnosti ovlivňují míru důvěry a solventnosti strategických partnerů českých 

společností. Vládní nařízení a regulace mnohdy omezují růst odvětví. V určitých 

odvětvích dochází ke znevýhodňování nestátních podniků, a tím ke potlačení volného 

trhu. Tato nařízení, která ovlivňují podnikání společnosti, lze považovat za hrozbu.  

2.2.5 Technologické faktory 
 
Tuto oblast lze rozdělit do dvou skupin. Zaprvé, technologický rozvoj týkající se 

samotného produktu. Pokud by podnik nesledoval vývoj, kterým se daný sektor ubírá, 

může dojít k poklesu prodeje v důsledku přesunu poptávky k technologicky 

pokročilejším výrobkům.V případě čajovin například k produktům neobsahujícím 

konzervační látky, u kávovin třeba nápoje se sníženým (nulovým) obsahem kofeinu, 

apod. . 

Druhou oblastí je technologický vývoj týkající se způsobu produkce, který by mohl 

přinést konkurenční výhodu. Je třeba sledovat trendy zefektivňování výrobního procesu, 

úspory energie a tím i nákladů. Aktuálním tématem je také ochrana životního prostředí. 

 

 

Resumé 
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2.3 Analýza oborového prostředí společnosti 
 

Zkoumá tyto faktory cateringového trhu: Konkurenci – rivalitu na trhu, dodavatele – 

vyjednávací sílu dodavatelů, zákazníky – vyjednávací sílu zákazníka, hrozbu substitutů. 

2.3.1 Konkurence 
„Utajeno“ 

2.3.2 Dodavatelé 
 
ABC má navázáno strategické partnerství s dlouhodobými dodavateli. Orientace 

především na kvalitu surovin. Spolupráce již více než deset let. Prověřené služby, 

převládá spokojenost s dodavateli. Cenová hladina dodávek je pro firmu 

akceptovatelná. Při eventuální změně dovozce nutno zvážit náklady na změnu. Cukr 

firma dováží od českého obch. partnera, sušenou smetanu na výrobu creamerů a 

aromata vozí z Německa. Kávovinu společnost odebírá od polského obchodního 

partnera a instatní kávu dováží z Egypta a Španělska. Konkrétní názvy firem záměrně 

nezveřejněny. 

 

2.3.2 Zákazníci 
 

 
Zákazníky společnosti v oblasti cateringu lze segmentovat do 5ti skupin: 

 

S1 Zdravotnictví 

V segmentu zdravotnictví jsou jídelny, vývařovny a ostatní gastro. zařízení vymezeny 

dle charakteru skupin zdravotnických zařízeních: 

- nemocnice (oblastní, okresní, fakultní, úrazové…), 

- lázně, sanatoria, léčebny, 

- domovy, ústavy, sirotčince. 

 

S2 Školství 

Zásobování do škol probíhá na základě ambulantního prodeje, což znamená fakturace a 

dodání zboží najednou reprezentantem nebo pověřeným obchodníkem. 

Pod tento segment spadají: 
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     -    jesle 

     -    mateřské školy 

     -    základní školy 

     -    střední školy 

     -    vysoké školy. 

 

S3 Bezpečnostní složky 

Bezpečností složky dělíme do 3 základních segmentů: 

- armáda,  

- policie, 

- požární ochrana. 

 

S4 Věznice 

 Základní organizační jednotky tvoří: 

- generální ředitelství 

- vazební věznice a věznice 

- institut vzdělávání 

- střední odborné učiliště 

- zotavovny 

 

S5 Cateringové společnosti 

Cateringové společnosti jsou následující: 

- Sodexo, 

- Aramark, 

- Eurest, 

- GTH, 

- Ostatní: menší: regionálního charakteru 
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2.3.4 Substituty 
 

V každém zákaznickém segmentu cateringového trhu existují konkurenční 

substituty. Vyžaduje to neustálý přehled o možných náhradách za produkt nabízený 

ABC 

 

 

 

 

 

Resumé 

+ - 

Veliký cateringový trh Silná, početná konkurence 

Obchodní partneři Segmentace 

Přizpůsobení výrobků segmentům Komunikace s klienty 
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2.4 Analýza současné marketingové strategie 
 

Rozborem stávající marketingové strategie společnosti pro catering lze odhalit chyby, 

nedostatky, omyly, jenž způsobují nežádoucí účinky a naopak zdůrazní výhody takové 

strategie. 

2.4.1 Cena 
Orientace především na kvalitu, tzn. cena není prioritním nástrojem navýšení či udržení 

zisku. Stanovování pomocí výrobní kalkulace, provádí se také porovnání cen 

s konkurencí a následně lehká korelace, je-li potřeba. 

V porovnání s konkurenčními cenami společnost nevybočuje, ať v negativním či 

pozitivním slova smyslu. Sestavují se speciální ceníky pro odlišné segmenty a klienty 

dle velikosti dodávaných zakázek. Například pro velké odběratele typu fakultních 

nemocnic jsou sestavovány množstevní slevy, ve výběrových řízeních je snaha o 

dosažení nejnižší ceny, ne však na úkor horší kvality nabízeného produktu. Cenové 

stimuly při dlouhodobé spolupráci. 

2.4.2 Výrobek 
Výrobkem se pro ABC rozumí: 

• Kvalita na prvním místě 

• Bez chemických konzervantů a umělých barviv 

• Obsah cukru snížený o 60% 

• Ověřitelný původ surovin 

• Všechny čaje obsahují vitamín C 

• Multivitamínové nápoje obsahují 10 vitamínů a minerály 

• Úhrada nákladů na likvidaci odpadu 

• Pro přípravu není třeba horká voda 
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SORTIMENT: 

VITAMAXIMA 

Tradiční, chutný, nízkoenergetický vitaminový nápoj bez cukru se syrovátkou, 

vyráběný již od roku 1993. 

MULTI Q  

Instantní multivitaminový nápoj se syrovátkou, obsahující  

COLINDA!  

Nápoj colového typu  

MILKY SHAKE  

Mléčné nápoje 

INSTATNÍ ČAJE S PŘÍCHUTÍ  

NESLAZENÝ INSTANTNÍ ČAJ  

Neslazené instantní čaje jsou používány zejména ve zdravotnictví, stacionářích, 

léčebnách a domovech důchodců a všude tam, kde je více diabetiků. 

CHICORY STANDARD  

Kávovinový nápoj, který není nutno cedit. Neobsahuje cukr ani jiné přísady. 

CHICORY DREAM  

Instantní kávovinový nápoj se sušenou syrovátkou, sušeným plnotučným mlékem a 

rostlinnou smetanou nabízíme ve třech provedeních – slazený cukrem (Sweet), 

neslazený (Mild, Basic, Strong) a slazený sladidlem (Light). 

ČOKOPLUS  

Horký kakaový nápoj je připraven z jakostního holandského kakaa, sušené syrovátky a 

polotučného mléka. 

MARINE  

Instantní nápoje Marine, které byly vyvinuty speciálně do vířičů a jiných výdejní 

chladící zařízení. 

CACAO DE ZAAN  

100% čisté holandské kakao se sníženým obsahem tuku. K všestrannému použití nejen 

ve velkostravování. Neobsahuje cukr. 

CAT CREAMER 35  

Cat Creamer dodá  kávě či čaji smetanovou chuť. Tento instantní holandský výrobek je 

k zahuštění a dochucení polévek i omáček.  
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BIG SWEET  

Instantní nízkokalorické sladidlo 

FRUSWEET  

Instantní nízkokalorické sladidlo. Výrobek je vhodný ZEJMÉNA PRO DIABETIKY.  

AGáta klasik  

Dochucovací přísada do jídel.  

Eat & Drink Natural  

Cereální nápoj nebo kaše, který obsahuje zejména instantní cereální mouky.  

Použití: Cereální kaše nebo nápoj jsou vhodné jako svačinka, doplněk standardní stravy 

nebo jako hlavní jídlo.  

MIXLI a Monkey  

Cereální tyčinky  

UNASYS  

Je systém pro komplexní řešení hygienické a operativní přípravy a výdeje nápojů. Jde o 

kombinaci výborných užitných vlastností přípravného a výdejního zařízení českého 

výrobce společnosti Retigo s.r.o. a certifikovaného nápojového programu společnosti 

ABC 

 

2.4.3 Distribuce 
 
Sklad v obchodně-výrobním centru. Odtud probíhá distribuce, prováděna přímou 

cestou, tedy vlastními silami, pomocí 2 nákladních aut, 6 tzv. pick-upů přímo do místa 

odbytu. Náklady v případě outsourcingového řešení  dosud neprozkoumány.  Stávající 

řešení vyhovující, flexibilita logistiky značná. Plánování přes oddělení prodeje a odbytu 
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2.4.4 Marketingová komunikace 
Reklama 

Formou informativních letáků o firmě, její „voňavé fabrice“, pohlednice s „voňavou 

fabrikou“. Pozvánky na prohlídku výroby.  Časopis s informativním efektem o 

výrobcích, o společnosti, rozhovory se známými osobnostmi, tipy pro vaření, správná 

výživa, apod. 

Katalogy výrobků graficky pestré. Inzerce v tisku. Celoplošná inzerce v odborných 

časopisech (Gastronom, Vending a Caffé). 

Podpora prodeje 

Stimulace v podobě dárkových předmětů (hrníčky, hodiny, propisky… )množstevních 

slev, propagace zdravého způsobu života. Prezentace společnosti na seminářích, 

konferencích.  

Public relations 

Sponzoring významných společenských akcí typu: Závody do vrchu, následné umístění 

plachty s logem firmy po trase závodu. Pořádání sportovních dnů pro obchodní 

partnery, pro děti. Výstavy na gastronomických veletrzích. Celoplošná neplacená 

publikace v odborných časopisech (Gastronom, Vending a Caffé). 

Osobní prodej 

V současnosti 21 obchodních zástupců působí v jednotlivých krajích ČR, přímé 

kontakty s osobami rozhodujícími o zakázkách, osobní představování společnosti 

potenciálním klientům, při osobním jednání má možnost obch. zástupce vidět reakce 

zákazníka, důležitá verbální i neverbální komunikace, úspěšnost jednotlivých obch. 

zástupců je těžko ověřitelná. Z dostupných informací jsou však osobní kontakty na 

dobré úrovni. Na tuto část marketingové komunikace však jdou pouze asi 4% rozpočtu 

na marketing.   
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2.4.5 Procesy a plánování 
 

V podniku není dostatečně efektivně organizována práce, neznalost plánovacích 

procesů způsobuje například hektické dopracovávání projektů. Poté se může stát, že 

určitá část projektu je dodělána rychle, tedy nekvalitně anebo není dodělána vůbec. 

Obojí sráží celkový efekt z vykonané práce. 

 

2.4.6 Lidé 
 

Komunikační kanály uvnitř podniku jsou na dobré úrovni. I přes rodinnou povahu firmy 

korektní pracovní vztahy. Probíhají pravidelná školení pracovníků v oblasti 

zdokonalování angličtiny. Průběžné vzdělávání v odborné, např. strategické, plánovací 

oblasti však firma neprovádí.  

Motivační programy pouze na základě platového hodnocení práce, provizí. Oblečení a 

kulturní projev zaměstnanců upravován etickým kodexem firmy. 

 Problém spatřuji mimo jiné také v přenášení odpovědnosti, a nedostatečné 

organizovanosti či systematičnosti práce. Způsobeno malým počtem zaměstnanců, 

avšak poměrně velkou fluktuací zaměstnanců marketingu v nedávné době. 
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2.5. Analýza SWOT 
 

Byla provedena souhrnná SWOT analýza přes všechny segmenty. 

 

 

S (Silné stránky) W(Slabé stránky) 

 

- Poskytování komplexních služeb 

- Znalost cateringového prostředí 

- Inovace vlastních výrobků 

- Strategické partnerství jak s dodavateli, tak se 

zákazníky 

- Přizpůsobení výrobků segmentům 

- Veliký cateringový trh 

- Kvalita výrobků 

 

- Obchodní komunikace s klienty 

- Rozdělování zákazníků na základě 

divizí 

- Špatná platební morálka v některých 

segmentech 

- Nepokrytý trh Armády ČR 

- Chybí stálá prodejna produktů 

- Neznalost výrobků v určitých 

segmentech 

O(Příležitosti) T(Hrozby) 

 

- Orientace na komplexní služby 

- Ekonomická prosperita ČR 

- Technologické know-how 

- Stravování a nápoje budou vždy potřeba 

 

- Substituty 

- Silná konkurence 

- Koordinace prodeje 

- Plánování a realizace cílů 

- Cenový nátlak ze strany klientů 
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33..  NNÁÁVVRRHH    MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  SSTTRRAATTEEGGIIEE  AA  JJEEJJÍÍ  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCEE  

 

3.1 Cena 
 
Jak již bylo zmíněno, ceny nejsou sestavovány  pouze podle konkurence, a návrh tento 

postup doporučuje zanechat. Pro správné určování cenové politiky je to nezbytný 

předpoklad. Stejně tak není důvod měnit zaběhnutý a osvědčený systém sestavení ceny 

produktu především na základě výrobní kalkulace.  

 

Společnost se profiluje jako podnik vyrábějící velmi kvalitní výrobky, což by v případě 

nasazení nejlevnějších cen neodpovídalo filozofii výrobce prvotřídních produktů. 

Strategii kvalitního výrobce je vhodné dále udržovat a rozšiřovat povědomí o brandu 

(značce). Tímto způsobem si podnik udrží dlouhodobé zákazníky. Takové, kteří při 

výběru nezvažují pouze stanovisko cenové hladiny. Počet těchto potenciálních zájemců 

do budoucna poroste s rostoucí životní úrovní obyvatelstva. 

 

Navrhuji více zvýhodnit velké zákazníky jako jsou státní nemocnice, školy, věznice, 

apod. . Zde bývají velké objemy zakázek běžné a v případě úspěchu například ve 

výběrovém řízení je zajištěn pro firmu stálý odbyt na delší období. 

 

U těchto silných  potenciálních klientů přichází prostor pro velkoobjemové slevy. Ty 

v současné době již fungují. Dokonce společnost dosahuje ve výběrových řízeních na 

dodávky do těchto stravovacích provozů velmi často i nejnižších cen v porovnání 

s konkurencí. Tuto strategii lze brát opět z pohledu pozitiv i negativ, jsem však 

přesvědčen, že v těchto případech je opravdu nejnižší cena výhodou a nijak 

nezpochybní kvalitu výrobku. Souvisí to s faktem, že všeobecně se každý konkurent 

snaží o nejnižší nabídky na tyto klíčové dodavatelské posty a výběrová řízení zohledňují 

také ostatní aspekty výběru, byť cena bývá zpravidla hlavním určujícím faktorem 

výběru. 
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Komplexně vzato, návrhy v oblasti cenové politiky jsou spíše upravením stávajících 

cenových programů firmy. Neshledal jsem žádná závažná pochybení v současné 

strategii cenotvorby firmy.  

Slevit si tedy podnik může dovolit jen tam, kde konkurenční výrobek stejné kvality a 

výrazně nižší ceny by mohl produkt firmy ABC připravit o významný odbyt a způsobit 

tak pro podnik nepříznivou změnu tržního podílu v daném segmentu. 

3.2 Výrobek 
 
Firma vyrábí produkty velmi dobré kvality a skutečnou kvalitu jejich čajových a 

kávových směsí je třeba neustále kontrolovat, neboť toto výrobní know- how  

společnosti zaručuje velmi dobrou image.. V roce 2002 ukončila výměnu výrobního 

zařízení, vývoj nových výrobků se tím značně zjednodušil a je třeba z toho těžit. 

Vývojové a výrobní oddělení je velkou předností podniku. 

 

Sestavování nových směsí doporučuji zvýšit a také výroba na zakázku se firmě vyplatí. 

Současné výrobní kapacity nejsou zcela využity a toto opatření zvýší ziskovost. 

Na druhou stranu některé směsi či krémy z výrobního sortimentu nedosahují 

plánovaného odbytu a pro firmu se tedy rentabilita výroby těchto substrátů nepohybuje 

v přípustných mezích. Doporučuji zúžit výrobní portfolio o tyto nerentabilní produkty. 

Konkrétně se jedná o tzv. doprovodné produkty jako krémy na ruce, mysli tyčinky. 

 

Naopak rozšířit nabídku by měla firma v oblasti čajů, kde klienti očekávají pestřejší 

paletu příchutí. Vzhledem k tomu, že čaje tvoří průměrně 50% z celkové spotřeby 

nápojů, je na tomto trhu největší míra nevyužitého potenciálu pro rozpustné nápoje, 

neboť většina objemu čajů (66%) je stále připravována klasickým způsobem. 

Za nedostatečnou považuji nabídku výrobků pro děti, především vezmu-li v potaz 

hlavní odběratele (nemocnice), chybí především směsi pro děti nemocné nebo s určitým 

stupněm omezení  či poruchy stravování. 

 

Z konzultací s odběrateli výrobků ABC vyplynulo, že tzv. aspartam, přidáváný do směsí 

pro diabetiky, jenž je jakousi náhradou klasického cukru, není příliš šťastně zvolený 

prostředek ochucení. Zůstává po něm, slovy klientů, jistá chuťově nepříjemná stopa. 
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Navrhuji omezit používání aspartamu výhradně do striktně diabetických směsí. 

Nepoužívat v kombinaci cukr + aspartam. Znehodnocuje se tím chuťový efekt. Beru 

v potaz nižší náklady, hrající pozitivní slovo u použití aspartamu v porovnání s jinými 

sladidly. Tento fakt nelze upřednostnit před „chutností“ daných substrátů. V nejlepším 

případě navrhuji, pokud je to možné, nahradit toto umělé sladidlo vhodnějším a 

nákladově přibližně stejným ochucovadlem. 

 

Nemocnice poměrně často uvedly jako důvod neodebírání preferenci jiných než rychle 

rozpustných nápojů. Důvodem může být složení či zdravotní prospěšnost, a proto 

doporučuji v tomto segmentu důsledně argumentovat o složení nápojů. 

 

V době, kdy zdravá výživa a nejrůznější diety zaplňují programy všech médií, 

doporučuji také jednoznačně snižovat energickou hodnotu produktů. Zvláště pak při 

výrobě takových směsí, které budou následně používány jako nápoje v průběhu dietního 

stravování  v nemocnicích, školách, jídelnách, věznících, atd.. . Nesoustředit se tedy 

pouze na množství vitamínů, minerálů, prospěšných látek, ale také na energetickou 

hodnotu a tzv. glykemický index čajovin, kávovin, a jiných produktů. Současná 

strategie počítá s propagací zdravého životního stylu, což souhlasí s tímto návrhem.  

 

Jako podpůrný prostředek pro odbyt vlastního sortimentu společnost nabízí různé druhy 

vířičů. Doporučuji zvážit prodej těchto produktů. Nelze však hodnotit jejich efektivní 

přínos neboť jsou nabízeny pouze krátkou dobu. Analyzovat, zda je výhodné nabízet 

tyto vířiče v rámci vlastní distribuce přijde na řadu až po roce či dvou letech prodeje. 

 

Je nutné aby se společnost ABC zaměřila nejen na soupeření s ostatními výrobci 

rozpustných nápojů, ale zejména, aby zacílila na tu část trhu, která je dosud obsazena 

jejich substituty (nálevové sáčky, melta, nápojové koncentráty a sirupy). Je nutno 

vhodně nastavit komunikaci výhod přípravy z rychle rozpustných směsí. Kromě 

zdůrazňování nezpochybnitelných výhod, zejména v oblasti praktičnosti přípravy, 

doporučuji informovat spotřebitele o přírodním původu nápoje a zbavit instantní nápoje 

stigmatu přílišné chemickosti a umělosti. 
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Přímá konkurence 

ABC doporučuji v rámci konkurence reflektovat a vymezovat se zejména vůči 

velkoobchodům. Neznamená to však, že by ostatní výrobci nápojů pozici ABC 

neohrožovali. V dodávkách čajů pro školství má o něco lepší pozici Biogena,  

v osvěžujících nápojích je rovnocenným soupeřem firma Bono. Je nutné se vymezovat i 

vůči těmto dvěma konkurentům, průběžně sledovat jejich nabídku, v případě potřeby 

srovnávat své produkty s konkurenčními a poukazovat na přírodnější složení vlastní 

produkce. Vyžaduje méně úsilí přetáhnout zákazníky přímé konkurence (důslednější 

péčí obchodních zástupců, lepším image výrobků) než zákazníky velkoobchodů, které 

uspokojí komplexní potřeby v oblasti potravin a nápojů. 

Chuťové testy 

Chuť a kvalita nápoje jsou nejdůležitějším výběrovým kritériem pro školy a menší 

nemocnice a druhým nejdůležitějším pro velké nemocnice a catering. Přestože čtvrtina 

(27%) zákazníků ABC si jeho produkty vybrala právě kvůli chuti a kvalitě nápoje, 

někteří nebyli zcela spokojeni. Ze srovnání jednotlivých dodavatelů vyplývá také ne 

zcela dobře hodnocená chuť. Doporučuji proto, aby ABC neusínal na vavřínech a 

nepodléhal iluzi, že všichni zákazníci hodnotí chuť jeho produktů jen a jen dobře. 

Doporučuji nově zaváděné, ale i stávající produkty prověřit chuťovými testy buď v 

rámci tzv. “focus groupu” nebo “in hall” testů. První uvedená metodika má kvalitativní 

charakter tzn. dozvíte se více o tom, jak chuť nápoje koresponduje s jeho vnímáním, co 

respondentům připomíná a jak by jej modifikovali, ale výsledky jsou založené na 

malém vzorku, naproti tomu in hall test nabízí jednodušší testování většího počtu 

respondentů. Spektrum otázek i variant odpovědí je užší avšak výsledky jsou 

reprezentativnější vzhledem k základní populaci.  

Substituty 

ABC musí bojovat nejen s konkurenty, kteří dodávají rozpustné nápoje, ale především 

musí čelit substitutům. Většina nápojů ve zkoumaných oborech (57%) je připravována 

jinak než z rozpustných směsí. Je nutné reflektovat oblibu substitutů a čelit jí 

následujícími způsoby: 

• systematickou osvětou zbavit instanty stigmatu přílišné chemickosti  
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• zdůrazňovat, mezi rozpustnými nápoji je produkce ABC jedna 
z nejpřírodnějších  

• využít obaly nápojů k informování o zdravotní prospěšnosti jejich složení 
• poukazovat na praktické výhody jako je rychlost a snadnost přípravy. 
 

V případě doporučené vyšší penetrace trhu školství bude přesvědčování o kvalitě 

instantů klíčovým faktorem. V direct mailu i v následné obchodní návštěvě by měla být 

jasně prezentována přírodnost, zdravost, obsah zdraví prospěšných látek a absence 

chemických přísad. 

3.3 Distribuce 
 
Systém distribuce a zásobování zákazníků vlastními dopravními prostředky a 

personálem nepředstavuje problém. Doporučení zní: zanechat. Pokud se zvolí 

outsourcing, náklady se přinejmenším nesníží. Navíc zde vyvstane problém s likvidací 

vozového parku pro tyto účely a s propouštěním zaměstnanců na postech řidiče. Ti jsou 

však zároveň i servisní pracovníci a starají se nejen o dopravu objednávek, ale i o jejich 

správné umístění, případně vyměnění obsahu nápojových automatů. Za to vše by 

společnost musela platit externí firmě a zaškolovat její personál v manipulaci a instalaci 

svých zařízení a produktů. 

To vše představuje zbytečné náklady navíc, které by se pravděpodobně nikdy nevrátily. 

Navíc je velmi důležitý osobní kontakt s klienty i na těchto pozicích, vytvářejí se 

obchodní vazby. Pracovník ABC má bezpochyby větší snahu navázat pozitivní pracovní 

vztah, než zaměstnanec outsourcingové firmy. 

 

Navrhuji, aby každý obchodní zástupce ve svém regionu zajišťoval správnou 

pravidelnost logistiky a servisu. Znamená to větší pravomoce pro tyto zaměstnance. 

Odměnou této decentralizace bude efektivnější zásobování a servis, ale především 

spokojenější zákazníci. 

 

Vzhledem k expanzivnímu vývoji tržeb (ziskovosti) firmy bude třeba zlepšit i 

skladovou zásobu regionálních přepravišť. Není příliš vhodné držet většinu zásob na 

jednom místě (ve výrobně obchodním centru v Košíkově). 
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Současný počet aut na distribuční účely sice dostačuje, v horizontu jednoho nebo dvou 

let však situace již bude vyžadovat další vozy. Návrh na další roky s touto investicí 

musí počítat.  

 

Velkoobchody s potravinami mají největší podíl na dobývaných trzích. Je nutné to 

reflektovat a snažit se velkoobchodům vyrovnat nebo s nimi spolupracovat případně 

zvážit kombinaci obou přístupů: 

 

• Při návrhu marketingových, propagačních, obchodních i produktových strategií 
brát v úvahu i velkoobchody. Nestačí se vymezovat vůči a být lepší než ostatní 
specializovaní dodavatelé instantních nápojů. ABC by mělo významně počítat 
s konkurenční silou velkoobchodů. 

• Dodávání velkoobchodům, které v součtu obsluhují 24% - 60% trhu může vést 
ke zvýšení obratu. Je však nutno si spočítat akceptovatelnou úroveň marží a tu si 
udržet. Zároveň upozorňuji na riziko kanibalizace vlastní značky a přímé 
distribuce.  

 

3.4 Marketingová komunikace 
 

V marketingové komunikaci se pro společnost naskýtá řada vylepšení, pro pozitivní 

vývoj je tato část marketingové strategie klíčová. 

 

Reklama 

 

V první řadě spatřuji nedostatek v oblasti reklamního sloganu. Ten firmě téměř úplně 

chybí. Slogan neříká o předmětu podnikání ani o produktech zhola nic. Pokud podnik 

opravdu trvá na profilu rodinné společnosti, může tato část sloganu zůstat, ale je třeba 

jej zdokonalit a rozšířit o věcný a jasný popud potenciálnímu zákazníkovi, co firma 

vyrábí a co by si měl koupit. Jednoduše řečeno zaujmout.  

 

Reklamní zprávy v oblastních tiskovinách a odborných časopisech se sice občas 

vyskytují, avšak opět nedostatečně frekventovaně k získání pozornosti a povědomí o 
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společnosti, značce, produktech. Doporučení tkví v hledání takové PR agentury, která 

bude schopna zajistit pravidelné reklamní aktivity v médiích a případně vytvoří nové 

slogany. Reklama na internetu chybí. Možnost využít  zviditelnění v oblasti cateringu, 

na stránkách hlavních partnerů, dodavatelů, zákazníků téměř nevyužita. Dnes již velmi 

běžným postupem je zaplacení umístění na vyhledávacích serverech pod určitými hesly, 

slovními spojeními, výrazy. Zde již záleží na zvážení odpovědných pracovníků, která 

klíčová slova či výrazy budou preferovány a zaplaceny.  

 

Podpora prodeje 

 

Řešení, jak vylepšit tuto stránku marketingové komunikace spatřuji v neustálém 

monitoringu cen konkurence, jejích množstevních slev, akcí, kampaní a přizpůsobit 

tomu vlastní cenová zvýhodnění, akce a ostatní stimuly v oblasti cenové politiky. 

Ukázalo se, že nejpřijatelnější formou motivace jsou reklamní předměty. Poměrně 

vítané jsou i dárkové poukázky či slevové kupóny a zboží k objednávce navíc. 

 

Jako alternativu k současným kosmetickým balíčkům je možné s úspěchem používat i 

dary, které mají souvislost s kuchyní či vařením. Usnadní to racionalizaci přijetí daru a 

minimalizuje případné výčitky svědomí. Co se týče dárkových předmětů jako hrníčky, 

propisky a podobné, není důvod je rušit, mají svůj význam. 

 

Zatímco u kosmetického balíčku je evidentní, že se jedná o de facto osobní pozornost, 

kvalitní nože, prkénka, termosky, utěrky či hodiny mohou sloužit všem zaměstnancům 

kuchyně nebo si je může kompetentní osoba ponechat pro svou potřebu.  

 

Zboží k objednávce navíc je také elegantní přechodovou kategorií – pro loajální státní 

zaměstnance je to úspora nákladů jídelny či zlepšení chuti pro strávníky, pro ty, kteří 

chtějí získat i něco pro sebe, není problém odnést si neevidovaný balíček nápoje domů. 

Cílem bude spokojenost s dárkovými předměty udržet na stávající úrovni. Žádné 

negativní ohlasy nebyly zaznamenány. 
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Public Relations (PR) 

 

Jak již bylo výše uvedeno, je potřeba zlepšit tuto část marketingové komunikace. Nová 

PR agentura, byť by byla dražší, povede ke zlepšení public relations. Úkolem by mělo 

být zvýšení povědomí o značce. Z výzkumů, jenž si společnost nechala zpracovat 

vyplývá, že  ve zkoumaných oborech nezná asi 40% ABC ani s nápovědou. Zároveň 

téměř dvě třetiny těch, kteří neodebírají od ABC, to zdůvodňují tím, že neznají jejich 

nabídku. Zvýšení znalosti je nutnou podmínkou zvýšení prodejů. Proto navrhuji 

zvyšovat znalost značky a produktů i v ostatních segmentech trhu. Pro tyto účely 

poslouží vhodně právě profesionální agentura nejlépe se zkušenostmi z oblasti 

cateringu. 

 

Dále doporučuji marketingovému oddělení vytvořit si databázi novinářů a osob píšících 

o dané problematice do odborných publikací, deníků, novin. Pravidelně jim zasílat 

emailem tiskové zprávy, výroční zprávy společnosti a také odborné články na dané 

téma. Byť není zdaleka jisté, jestli budou vůbec tyto emaily přečteny, nikdy nevíte kdy 

se to bude danému novináři hodit. Nic za to nedáte a případný článek vám může jen 

pomoci získat povědomí o vaší firmě. Pokud budete opravu stát o zveřejnění článku, 

neproste redaktora, ale například zaslání daného článku či tiskové zprávy fyzicky tak, 

aby byl doručen současně s emailem, zdvojnásobí účinnost a novinář si takového 

sdělení jistě všimne. Tiskové zprávy, jakožto i důležité informace pravidelně umísťovat 

na webové stránky společnosti. Podrobně se samotným stránkám budu věnovat 

v dalších kapitolách. Tiskové konference nepořádat, pokud k tomu není závažný důvod 

a zpráva není dostatečně zajímavá pro novináře. Ti totiž potom buď nepřijdou, anebo si 

vytvoří negativní pohled na společnost (byla to pro ně ztráta času). 

 

 Pořádání akcí jako sportovní den se osvědčily a nelze než doporučit taková setkání 

dělat častěji. Velmi vhodná forma prezentace firmy a navázání osobních vztahů se 

zákazníky, partnery, odborníky, novináři. Pořádání seminářů na danou problematiku 

může vyvolat zvýšený zájem o společnost. Na druh straně je nutné mít zajištěn dostatek 

odborníků k danému problému (např. zdravý životní styl). 
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Osobní prodej     

Z uvedených výsledků výzkumu vyplývá, že třetina tzv. decision makerů (lidí na 

pozicích rozhodujících o nákupu) ve školství a pětina ve zdravotnictví objednává nápoje 

při návštěvě obchodního zástupce. Je proto nutné, aby byli obchodníci ABC ve 

správnou dobu na správném místě. Doporučuji managementu ABC zvážit rozšíření či 

restrukturalizaci stávající obchodní sítě. Konkrétní změny by měly proběhnout po 

důsledné diskusi všech příležitostí a rizik, navrhuji zamyslet se nad následujícími 

možnostmi: 

 

• rozdělit obchodní zástupce na specialisty na nemocnice a catering a školství  

• ještě zvýšit zavedený standard spokojenosti s obchodními zástupci  

• v případě, že by intenzivnější oslovování nemohli zajistit jen stávající 

obchodníci, rozšiřte počet obchodníků pro dané segmenty trhu 

• obchodník by se měl v každé škole, věznici, nemocnici zeptat a vést si evidenci 

o tom, jak často a kdy objednává (dle výzkumu se frekvence nejčastěji pohybuje 

mezi 1x za měsíc a 1x za dva měsíce); na základě těchto zjištění by měl 

optimalizovat frekvenci návštěv v této škole  

• zvážit možnost zasílání menších dodávek přepravní službou a některé méně 

zajímavé instituce tak navštěvovat například jen čtvrtletně. 

 

Velký apel směřuje především na vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky. I přes 

většinu kladných ohlasů na osobní kontakt s obchodními zátupci je třeba zlepšit 

následující: pro obchodní zástupce kontakt se zákazníkem nesmí končit úspěchem ve 

výběrovém řízení a poté se již nevěnovat potřebám klienta. Toto chování absolutně 

znehodnocuje přístup firmy ke svým obchodním partnerům a proto je třeba ho 

eliminovat. 

Direct marketing 

Doporučuji přednostně zvýšit povědomí o značce a znalost sortimentu ve školství. V 

první fázi navrhuji využití direct marketingové kampaně do ZŠ a MŠ, které zatím 

nejsou zákazníky ABC. Domnívám se, že by mohlo být účinné pokud by součástí 

zásilek bylo i zaslání vzorků, představení celého sortimentu, uvedení předností 
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produktů. Součástí zásilky by měla být i odpovědní kartička (poštovné hrazeno 

příjemcem) s žádostí o další vzorky nápojů zdarma a prezentaci. 

Jsem si vědom, že tato direct mailová kampaň bude finančně náročná, ale vzhledem k 

velkému nevyužitému potenciálu ABC v ZŠ a MŠ doporučuji do této propagační akce 

investovat. Zvážit i možnost realizovat opakovanou direct marketingovou kampaň. Na 

direct marketingovou kampaň by měly navázat osobní návštěvy. Nejdříve by měly být 

navštíveny školy a školky, které projevily zájem o další vzorky spojené s prezentací 

produktů. Doporučuji však, aby například během jednoho roku byly navštíveny všechny 

školy a školky. Vzhledem k vysokému počtu ZŠ a MŠ v ČR (8561) je možné zaměřit se 

nejdříve na školské instituce splňující určitá velikostní kritéria. Doporučuji obrátit se na 

Ústav pro informace ve vzdělávání a vyžádat si informaci o kategorizovaném počtu 

žáků.  

 

Internetové stránky 

Nutnost předělat stávající podobu internetových stránek(zastaralý design). Aktualizovat 

tyto stránky pravidelně (poslední zprávu jsem našel z roku 2003). 

 

 

3.5 Procesy a plánování 
 
Z komunikace s marketingovým ředitelem firmy jsem dedukoval, že především  

plánování je jedna z kritických oblastí společnosti. Nefunguje-li plánovací proces, 

potom se znehodnocují  dosažené výsledky práce, byť jsou kvalitní. Na co je totiž 

například perfektní marketingová strategie pro daný rok, když již půl roku měla 

fungovat, ale nestihlo se vypracování. Abych mohl posoudit problematiku daného 

úskalí, bylo by potřeba strávit v podniku poměrně dlouhý čas. Proto můj návrh ukazuje 

spíše jednu z možných cest, kterou by se firma v řešení tohoto problému mohla vydat. 

 

Doporučuji jasnější delegaci pravomocí, s čímž souvisí i jasná odpovědnost za daný 

okruh úkolů, prací, sektoru podnikání firmy. Aby se zamezilo pozdním termínům 
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vypracování prací a projektů, bude třeba mít odborníka na plánovací procesy. Pokud 

taková persona v podniku chybí a neuvažuje se o jejím zaměstnání, jednoznačně bude 

na místě školení stávajících zaměstnanců na daných pozicích. 

 

Navrhuji školit i obchodní zástupce a případně telefonní operátorky v oblasti 

komunikace a mezilidských vztahů, k čemuž se ještě vyjádřím v kapitole 3.6 . 

 

3.6 Lidé 
 
Nelze sestavit konkrétní návrh, jak vylepšit efektivnost například informačních toků ve 

firmě. Mohu pouze doporučit určitou alternativu postupu v personální politice výběru 

zaměstnanců. V první řadě, klást důraz na kvalitu výběru pracovníka na pozici 

obchodního zástupce! Tato klíčová pozice ve firmě, pokud je správně obsazena, je 

schopna generovat nové obchodní zakázky, příležitosti. Odměnový systém, jakožto 

vnitřní směrnice, mi nemohla být zpřístupněna, a proto neznám parametry mzdového 

ohodnocení obchodních zástupců. Nicméně pokud tomu tak není, doporučuji cca 5-10% 

provizi ze získaných zakázek a cca 2-4% provizi z udržení stávající klientely. Tento 

motivační systém zajistí, že tito pracovníci si budou opravdu budovat silné vztahy se 

zákazníky a zvýší se podíl dlouhodobých zákazníků na tržbách, což je cílem každého 

výrobního podniku. 

 

Vnitrofiremní komunikaci lze vždy zlepšit, zefektivnit. V rodinné společnosti vždy 

existují specifické pracovní vztahy a nejinak je tomu i v tomto případě. Výhoda 

nepochybně spočívá v přátelské atmosféře uvnitř podniku a v jednotné firemní identitě 

jako celku. Na druhou stranu není vždy lehké říci něco negativního osobě blízké. 

Pracovní vztahy potom ovlivňují vztahy osobní a naopak. Ze subjektivního hlediska 

považuji pracovní vztahy uvnitř organizace na korektní úrovni. 
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3.7 Plán implementace strategie 
 
Management společnosti musí věnovat velkou pozornost identifikovaným hrozbám a 

slabým stránkám společnosti. Pouze za předpokladu jejich eliminace lze dosáhnout 

trvalého zdravého růstu společnosti. Management musí zabezpečit udržení 

konkurenčních výhod a silných stránek společnosti zejména zavedením soustavného 

procesu strategického řízení, které bude tyto konkurenční výhody posilovat a bude 

eliminovat slabé stránky společnosti.  

Vedení společnosti musí věnovat velikou pozornost samotné implementaci změny. 

Důležité je vypracovat plán projektu implementace nové business strategie a určit 

agenta změny – vedoucího projektu. Klíčovým faktorem úspěchu je schopnost tohoto 

pracovníka vést ostatní. Měl by to být přirozený vůdce – leader s veřejně deklarovanou 

podporou vrcholového vedení – nejlépe předsedy představenstva, který by se stal 

Garantem změny. Důležité je projekt neuspěchat a věnovat velkou pozornost fázi 

rozmrazení – objasnění důvodů a příčin změny. 

Jednotlivé body navrhuji implementovat do nové marketingové strategie společnosti pro 

další období formou priorit. To znamená, že ty předměty a opatření, které jsou pro 

společnost zásadní, okamžitě zařadit do marketingového plánu (např. opatření vedoucí 

ke zýšení odbytu). Postupně zařazovat další jednotlivé body. Samozřejmě některé 

návrhy firma nepřijme. Každý marketinový pracovník může zaujmout k dané 

problematice jiný postoj, názor. Komplexní strategie bývá především souhrnem 

takových opatření, na nichž se shodnou všichni odpovědní pracovníci (nejen) 

marketingového oddělení. 
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44..    ZZÁÁVVĚĚRR  

 

Resumé 
 

Cílem práce bylo navrhnout marketingovou strategii pro společnost ABC 

 

Po vymezení teoretických předpokladů k sestavení marketingové strategie byl proveden 

rozbor stávajícího stavu společnosti ABC 

 Tento rozbor obsahoval analýzy tzv. SLEPT neboli obecného okolí společnosti, kde 

bylo zjištěno, jaké vnější stimuly na společnost působí. 

Dále následovala analýza Porterova pětifaktorového modelu oborového prostředí firmy. 

Ta ukázala, vnitřní aspekty podnikání, ovlivňující tuto organizaci. 

Sestavení SWOT analýzy určilo silné a slabé stránky podniku a příležitosti a hrozby.  

Rozbor současné marketingové strategie měl za úkol zmapovat stávající marketingový 

mix firmy a odhalit případné nedostatky, chyby, omyly. 

 

Na základě všech skutečností, jež byly zjištěny z výše uvedených kroků, byla navržena 

nová marketingová strategie podniku a plán její implementace. 

Tato strategie bere v potaz silné stránky a příležitosti firmy a eliminuje hrozby a slabé 

stránky. Taktéž řeší nedostatky předchozího marketingového mixu a navrhuje plán 

zařazení jednotlivých bodů do dlouhodobého obchodního plánu. 

 

Cíl práce byl splněn. 

 

Tento návrh nebo jeho části aplikuje do připravované strategie pro následující období  

marketingový ředitel firmy. 
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