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Abstrakt  

Diplomová práce se soustředí na návrh marketingové strategie pro nově vzniklou firmu 

WAXEXPERT s.r.o. zabývající se čistěním interiérů automobilů. Teoretická část práce 

pojednává o marketingu a marketingovém plánování. V praktické části, jsou zpracovány 

konkrétní návrhy marketingové strategie a prezentace firmy pro zákazníky. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the proposal of marketing strategy for the newly formed company 

WAXEXPERT s.r.o. engaged in cleaning car interiors. The theoretical part deals with 

marketing and marketing planning. In the practical part, are prepared concrete proposals 

marketing strategy and company presentations for customers. 

 

 

Klí čová slova 

Marketing, SWOT analýza, marketingový průzkum 

 

Key words 

Marketing, SWOT analysis, marketing research 
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ÚVOD 

 

Za posledních 25 let se podnikatelské prostředí v českých zemích značně změnilo. 

S postupným rozvojem automobilového průmyslu, kdy se dá z jednoho průměrného 

měsíčního platu pořídit funkční ojetý vůz, roste zájem o služby s tímto průmyslem 

spojené. Dříve si lidé své plechové miláčky pečlivě myli a čistili sami. V dnešních 

dobách je poměrně běžnou praxí zajet s vozem do mycí linky a během deseti minut mít 

vůz umytý. Tím je vyřešen exteriér. Ale co interiér?  

 

Naštěstí i tento problém umí vyřešit specializované firmy. Čištění interiérů je poměrně 

mladým řemeslem. Šikovnému čistícímu technikovi stačí zpravidla půl dne, a interiér 

zase vypadá, jakoby automobil vyjel včera z výrobní linky.  

 

Těchto firem postupně přibývá. Některé společnosti mají kvalitní marketingovou 

prezentaci pro zákazníka, nicméně její služby již takových kvalit nedosahují. Pak jsou 

společnosti, které mají kvalitní služby, ale jejich marketingová prezentace poněkud 

pokulhává. Pro svou diplomovou práci jsem si takovou společnost vybral. Pokusím se 

najít prostor pro zlepšení a s výsledky seznámím majitele firmy. 
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1) CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Jak jsem již v úvodu naznačil, čištění interiérů je mladé řemeslo. Mnou vybraná 

společnost Waxexpert s.r.o. byla založena teprve v roce 2013. Zdárně zdolala první rok 

svého působení na trhu, který je vždy nejkritičtější. Firma si za tak krátkou dobu ještě 

nedokáže vydobýt pevné postavení na trhu a získat stálé zákazníky. 

 

Cílem mé diplomové práce je návrh marketingové strategie pro firmu Waxexpert s.r.o. a 

pokusit se tak upevnit její postavení v tomto tvrdém podnikatelském prostředí. Abych 

tak mohl učinit, v první části práce uvedu teoretická východiska. Dále se zaměřím na 

analýzu současného stavu. K tomu slouží řada analýz. Například PESTE analýza, 

analýza 7S, Porterův model či SWOT analýza. Poté je třeba vyhodnotit stávající 

marketingové aktivity firmy. 

 

Po těchto provedených analýzách navrhnu vlastní řešení pro společnost Waxexpert. 

Díky navrhnutým opatřením bude o této specializované firmě větší povědomí v okolí 

Uherskobrodska, kde působí. Tím se stává firma konkurenceschopnější, což má kladný 

vliv na její ekonomické ukazatele. Rovněž se také zvýší komfort pro zákazníka, který si 

bude moci objednat služby z pohodlí domova. 
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2) TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Marketing 

Vyjádřit podstatu marketingu jednou větou je poměrně velmi obtížné, ale snad bychom 

mohli říci, že podstatou marketingu je snaha nalézt vyváženost a rovnováhu mezi zájmy 

zákazníka a podnikatelského subjektu. Nejdůležitějším bodem každé marketingové 

úvahy a následně i marketingového rozhodnutí by měl být v první řadě zákazník. 

Marketing lze tedy vnímat jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, 

stimulovat a uspokojit potřeby veškeré zákazníka. Na prioritu orientace na zákazníka a 

jeho potřeby je velmi důležité klást zvláštní důraz. 

Marketing lze tedy kupříkladu definovat jako proces, v němž nejen jednotlivci, ale i 

skupiny získávají prostřednictvím výroby a směny produktů a hodnot to, co požadují a 

chtějí(1, str.3). 

 

2.2.1 Význam marketingu v konkurenčním prostředí 

Marketing je tedy definován jako „manažerský proces, zodpovídající za identifikaci, 

předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku“(3, str. 24).  

Cílem každé organizace je vytvořit, získávat a udržet si zákazníka. Aby ale organizace 

mohla vytvořit, získat a udržet si zákazníka, musí vyrobit, vytvořit ale také dodat zboží 

a služby, které lidé chtějí, oceňují, a to vše navíc za podmínek atraktivních pro 

zákazníky (3, str. 24) 

Má-li však organizace být při realizaci těchto činností zisková, musí získat dostatečně 

vysoký příjem přesahující náklady,který by měl být také pravidelný,a zároveň dokázal 

přilákat, udržet a rozvíjet kapitál. Organizace si musí udržet náskok před konkurenční 

nabídkou. Žádná organizace ovšem nemůže tyto činnosti provádět instinktivně nebo 

dokonce náhodně. Musí si objasnit své cíle, své strategie k dosažení těchto cílů a plánů. 

V organizaci musí za tímto účelem být vytvořen vhodný systém odměn, auditů a 

kontrol, s jejichž pomocí lze zajistit plnění všech požadovaných cílů, strategií, a také 

zjišťovat odchylky od cílů a plánů a také je korigovat. 
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Veškeré marketingové aktivity a činnosti se v marketingově orientované organizaci 

soustřeďují na poznávání a uspokojování potřeb svých zákazníků. Faktory působící 

uvnitř této organizace mohou však klást tomuto uspokojování určité omezení. Jedná se 

totiž o to, aby skutečné potřeby zákazníků byly uspokojovány především efektivně, a to 

nejen pro zákazníka, ale také pro organizaci. Převážné množství soukromých firem 

poskytujících služby si klade za hlavní cíl dosáhnout určité míry či objemu zisku, 

návratnosti svých investic, produktivity vložených zdrojů. Pokud jim ovšem určitá 

skupina zákazníků není schopna přinést jejich požadovaný zisk, pak také zůstávají 

potřeby nenaplněny (3, str. 25). 

 

2.1.2 Marketingová komunikace 

Do okruhu marketingových nástrojů, tvořících základ komunikační politiky, 

zahrnujeme veškeré typy komunikací, kterými se snaží podnikající subjekt ovlivnit 

vědomí, postoje a také chování zákazníků, pokud jde o nabízené výrobky či služby. 

Současně sem ovšem musíme počítat i veškerou komunikaci s akcionáři, finančníky, 

s vlastními zaměstnanci, tiskem, orgány místní a státní správy apod. Podstatou 

komunikační politiky je tedy vytváření jistého trvalého vzájemného vztahu podniku 

s veřejností. V žádném případě nejde tedy pouze jen o reklamu a propagaci, ale o 

zajištění proudu informací o výrobcích a službách a to od výrobce či prodejce ke 

spotřebiteli (uživateli), eventuelně však také naopak, resp. tok informací o firmě jako 

takové směrem k okolí. Rozsah celé komunikace je dán ekonomickým kritériem, tj. 

nákladností a účelností souhrnu všech opatření vzhledem k podpoře podnikatelských 

cílů.Firma jako celek si musí vytvářet a udržovat kladný image vůči veřejnosti, vedle 

toho musí zajistit řádnou komunikaci týkající se jednotlivých výrobků v rámci jejich 

celého cyklu životnosti. Proto můžeme také rozlišovat firemní (korporátní) komunikaci 

a marketingovou tržní komunikaci. Vzhledem k tomu, že marketingová komunikace 

vytváří u potenciálních zákazníků především pozitivní či negativní názory na výrobek, 

dotýká se tak tvorby image celé firmy. Je tedy proto potřeba vidět tyto dvě složky 

komunikace souhrnně, za jejich nepřetržitého prolínání. Obecně mezi nástroje 

komunikační politiky počítáme především: 
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• reklamu 

• podporu prodeje 

• osobní prodej 

• product placement 

• sponzorství 

• přímou komunikaci (direkt marketing) 

• veletrhy a výstavy 

• event marketing 

• multimediální komunikaci 

• public relations (vztahy k veřejnosti) 

• politiku korporátní identity (corporate identity policy). 

 

Specifické možnosti využití a jeho široký rozvoj ovšem vyžadují zmínit v této 

souvislosti i Internet jako nástroj komunikace. Představuje jednak samostatný 

interaktivní druh komunikace, jednak prostředek pro podporu realizace celé řady výše 

uvedených a také dalších nástrojů (8, str.154). 

 

2.1.3 Marketingový plán 

Marketingové plánování je specifickou oblastí plánování, která vychází primárně 

z celkových plánů podniku. Marketingové plány se oproti souhrnným plánům podniku 

či podnikatelské jednotky více či zcela zaměřují pouze na oblasti produktu a trhu. 

Rozpracovávají dále strategicky stanovené cíle, týkající se určeného cílového trhu. 

Marketingový plán je převážně ústředním nástrojem pro řízení a koordinování 

veškerého marketingového úsilí. Slouží hlavně k implementaci a praktickému ověření 

naší marketingové strategie, z níž také vychází. Samotný proces plánování vytváří 

manévrovací prostor a podmínky pro inovační uvažování, například o lepším využití 

zdrojů. Do plánovacího procesu by se totiž měl zapojit každý zaměstnanec naší 

organizace. Výsledný marketingový plán by potom měl zohlednit i jejich podněty a 

konkrétní zkušenosti. Z metodického hlediska existují prakticky tři způsoby tvorby 

plánů: 
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• plánování centralizované (plánování shora) 

• plánování decentralizované (plánování zdola) 

• plánování kombinované (smíšené) 

 

Centralizované plánování vychází z předpokladu, že pracovní úkoly je třeba lidem 

přidělovat. Pravým opakem centralizovaného plánování je plánování decentralizované, 

které má myšlenku, že zaměstnanci jsou vůči podniku loajální a že jejich hlavním 

zájmem je dosažení prosperity. Některé podniky však používají plánování 

kombinované. V tomto případě jsou úkoly primárně určovány vedením podniku, ovšem 

s přihlédnutím k možnostem firmy a s ohledem na situaci ve vnějším marketingovém 

prostředí. 

Z časového hlediska jsou obvykle rozlišovány plány: 

• krátkodobé (operativní) 

• střednědobé (taktické) 

• dlouhodobé (strategické) 

 

Operativní plán obvykle kryje časový horizont do jednoho roku. Tento plán slouží 

k určení aktuálních úkolů podniku a k jeho řízení denních aktivit. 

Taktický plán představuje spojení mezi plánem krátkodobým a plánem dlouhodobým a 

umožňuje také pružné reagování na případné změny nejen ve vnějším, ale i vnitřním 

marketingovém prostředí podniku. 

Plán strategický může mít dlouhodobou platnost, dokonce až časově neomezenou. 

Vzhledem k tomu, že tento druh plánu slouží k definici poslání podniku a jeho 

dlouhodobých cílů, bere tento plán v úvahu také ty faktory a síly, které podnik ovlivňují 

jako celek a jež na něj působí v dlouhodobém časovém horizontu(12, str. 37). 

 

2.1.4 Marketingové řízení 

Marketingovou koncepci řízení prozatím uplatňuje pouze velmi málo firem, ačkoliv 

z hlediska určení a také dosažení strategických cílů v turbulentním (rychle se měnícím) 

prostředí, se stále rostoucí konkurencí přerůstající až do stadia hyper konkurence, je 

marketingová koncepce řízení opravdu více než potřebná.  
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Jádrem celé marketingové koncepce řízení je trh a také jeho cíloví účastníci, tj. 

zákazníci, kupující, spotřebitelé. Prostředkem pro uplatnění této koncepce jsou 

marketingové nástroje a marketingové strategie. Výsledkem je poté ekonomický efekt, 

kterého firma dosáhne uspokojením potřeb svých zákazníků a zejména dodáním takové 

hodnoty produktu, která je pro zákazníky důležitá (1, str.10). 

 

2.1.5 Marketingové cíle 

Prvním předpokladem k úspěchu marketingového řízení je stanovení cílů, kterých má 

být obchodní a marketingovou činností společnosti dosaženo. Jak však můžeme 

přijmout správné marketingové cíle? Racionálním podkladem pro tuto akci je v prvé 

řadě marketingová situační analýza a cíle společnosti jako celku. Nemůžeme však 

zanedbat ani význam intuitivního myšlení, rozvíjeného kupříkladu při cílevědomě 

vedených diskuzích ve vedení nebo kreativním týmu firmy na téma firemní strategické 

záměry a možnosti. 

Cíle musí být verifikovány a formulovány především tak, aby byly: 

• věcné a časově vymezené 

• realistické, prosté omylů a vzájemně si neodporující 

• snadno kontrolovatelné. 

Základem kvantitativních obchodních a také marketingových cílů jsou podnikové 

ekonomické a finanční cíle jako například návratnosti investice, zisk, rentabilita, cash 

flow atd. Základem kvalitativních marketingových cílů je tak formulace hlavního 

poslání podniku, odrážející se v cílovém image podniku (10, str. 52). 

 

2.1.6 Měření marketingové produktivity 

Důležitým úkolem marketingového výzkumu je vyhodnocení efektivity a produktivity 

marketingových aktivit. Marketéři mají stále větší zodpovědnost za veškeré své 

investice a musí být schopni ospravedlnit marketingové výdaje nejvyššímu vedení. 

S již tak značně vysokými náklady na marketing, které však nadále stoupají, jsou 

vedoucí pracovníci čím dál tím více znechuceni z toho, co pokládají za marketingové 

plýtvání – neúspěšné nové výrobky a finančně velmi nákladné reklamní kampaně, četné 
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telefonáty zákazníkům a drahé promo akce, které nevedou k žádoucím výsledkům pro 

firmu. 

Marketingový výzkum však pomůže této zvýšené potřebě zodpovědnosti. Je potřeba si 

uvědomit, že existují dva navzájem se doplňující přístupy k posuzování produktivity 

marketingu: 1. marketingové metriky k vyhodnocení dopadů marketingu, 2. modelace 

marketingového mixu k vyhodnocení kauzálních vztahů a odhadů toho, jak 

marketingové aktivity ovlivňují výsledky (4, str. 154). 

 

2.1.7 Analýza SWOT 

Analýza SWOT zjišťuje hlavně na základě strategického auditu klíčové silné 

(Strengths) a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats). Audit nabízí opravdu nepřeberné množství dat různého významu a 

spolehlivosti. Analýza SWOT veškerá tato data zpracovává a zdůrazňuje klíčové 

položky vyplývající z interního i externího auditu. V zájmu větší působivosti pro firmu 

se jedná o malý počet položek, které však ukazují, kam by měl podnik upřít svou 

pozornosti (2, str. 97). 

 

Silné a slabé stránky 

Silné a slabé stránky v analýze SWOT nezahrnují veškeré charakteristické rysy 

obchodní společnosti, ale pouze a jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům 

úspěchu. Příliš dlouhý seznam tak prozrazuje nedostatečnou koncentraci a neschopnost 

rozlišit to, co je důležité. Silné a slabé stránky jsou relativní, nikoli však absolutní. Je 

hezké být v něčem opravdu dobrý, ale pokud je konkurence ještě lepší, je to i nadále 

vaše slabá stránka (2, str. 98).  

 

Příležitosti a hrozby 

Vedení podniku musí rozpoznat hlavní příležitosti a hrozby, jimž společnost čelí. 

Účelem tohoto druhu analýzy je donutit manažera předvídat důležité trendy, které 

mohou mít i fatální dopad pro firmu (2, str.97).  

  



 

 

2.1.8

Jedním z klíčových cílů strategické analýzy by m

podmiňujících úspěch firmy p

(key sukces factors). Př
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analyzovat v celistvosti, ve 

pojetí je nutno na každou organizaci pohlížet jako na množinu sedmi základních faktor

(aspektů), které se vzájemn

jak bude (či nebude) vyty

souladu mezi těmito všemi 

firmy. 

Model je také nazýván „7 S“ podle toho, že j

faktorů, jejichž názvy zač

• Strategy (strategie)

Obr.1: SWOT analýza (Zdroj: 
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2.1.8 Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7 S“

cílů strategické analýzy by mělo být odhalení rozhodujících faktor

ěch firmy při realizaci její strategie, tzv. klíčových faktor
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řízení, organizaci, firemní kulturu a další rozhodující faktory pojímat a 

celistvosti, ve svých vzájemných vztazích a působení, systémov
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), které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve svém souhrnu rozhodují o tom, 

vytyčená firemní strategie naplněna. Především v
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nazýván „7 S“ podle toho, že je v něm zahrnuto sedm níže uvedených 

, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem S: 

Strategy (strategie) 

: SWOT analýza (Zdroj: www.businesspro.cz) 

edí firmy metodou „7 S“ 

lo být odhalení rozhodujících faktorů, 

čových faktorů úspěchu 

že být užitečnou pomůckou „7 

metodika strategické analýzy poradenské firmy McKinsey, dle níž je 

alší rozhodující faktory pojímat a 

ůsobení, systémově. V tomto 

pojetí je nutno na každou organizaci pohlížet jako na množinu sedmi základních faktorů 

í a ve svém souhrnu rozhodují o tom, 

ředevším v harmonickém 

čové faktory úspěchu každé 

m zahrnuto sedm níže uvedených 
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• Style (styl manažerské práce)

• Staff (spolupracovníci)

• Skills (schopnosti)

• Shared values (sdíle

 

 

2.1.9

Analýza makroprostředí je 

podnik působí, dále také 

podniku a mohou mít na n

těchto změn a trendů reagovat. 

analýzu politických, ekonom

které mohou mít vliv na 

zahrnují i demografické a kulturní prost

 

Obr.

21 

Structure (struktura) 

Systems (systémy řízení) 

Style (styl manažerské práce) 

Staff (spolupracovníci) 

Skills (schopnosti) 

(sdílené hodnoty) (15, str. 90) 

2.1.9 Analýza makroprostředí 

ředí je především důležitá pro poznání externího okolí, v

také pro identifikaci změn a trendů, které se dě

podniku a mohou mít na něj vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy 

ů reagovat. Často se mluví o tzv. PEST analýze, což p

analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktor

mít vliv na podnikání a rozvoj firmy. Do sociálního prost

mografické a kulturní prostředí (5, str. 53). 

Obr.2: Model 7 S (Zdroj: www.ottima.cz) 

ležitá pro poznání externího okolí, ve kterém 

, které se dějí v okolí tohoto 

j vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy všech 

asto se mluví o tzv. PEST analýze, což představuje 

ických, sociálních a technologických faktorů prostředí, 

ciálního prostředí se však 



22 
 

2.1.10 Analýza mikroprostředí 

Zákazníci se rozhodují v každé produktové kategorii odlišně. U významnějších nákupů, 

tedy např. při výběru nového automobilu, bývá kupní rozhodovací proces zákazníků 

relativně dlouhý a složitý. Oproti tomu při běžném nákupu v hypermarketu se budou 

zákazníci u většiny produktů rozhodovat velmi rychle. Nechtějí totiž věnovat výběru 

relativně nevýznamných produktů a produktů běžné spotřeby, příliš mnoho energie. 

Uvádí se, že téměř u poloviny podobných nebo stejných nákupů nedosahuje kupní 

proces ani pěti sekund.  

V případě významnějších nákupů prochází zákazník celkem šesti základními fázemi:  

• Rozpoznání potřeby 

• Hledání informací 

• Hodnocení alternativ 

• Nákupní rozhodnutí 

• Nákup 

• Po nákupní chování  

V první fázi kupního rozhodovacího procesu je rozpoznání potřeby. Zákazník např. 

potřebuje menší, a také cenově dostupný automobil. Následně začne hledat informace o 

potenciálních produktech, které také mohou jeho potřebu co nejlépe uspokojit. Obvykle 

má již v hlavě několik preferovaných značek, o jejichž koupi doopravdy uvažuje. 

Mluvíme o tzv. zvažovaných variantách. V následujícím kroku zákazník zvažované 

alternativy hodnotí. Tento proces může být racionální, avšak také nemusí. Zákazník si 

nakonec každopádně vybere automobil, který nejlépe odpovídá jeho potřebám, a 

zakoupí ho. Následuje tzv. fáze po nákupního chování, kdy zákazník vyhodnocuje, zda 

se rozhodl správně(11, str. 37). 

 

2.1.11 Analýza odvětví 

Odvětví je především definováno jako skupina firem zásobujících určitý trh. Při 

definování trhu musí každá firma zvážit také hranice odvětví. Hranice odvětví jsou na 

jedné straně poptávky dány možností substituce výrobků i služeb za jiné a na druhé 

straně nabídky jednoduchostí, s níž může firma přemístit výrobky a služby na nové tržní 



 

segmenty. Analýza odvě

modelem pěti sil, který je znázorn
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Noví konkurenti vstupující do odv

s jakou mohou noví konkurenti zvýšit konkuren

jednoduchost, s jakou mohou 

Obr.3: Porterův model pě
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. Analýza odvětví je nejčastěji spojována s Michaelem Porterem a jeho 

ti sil, který je znázorněn na následujícím obrázku (5, str. 57).

ředstavuje základní faktory, které ovlivňují celkovou 
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Riziko vstupu nových konkurentů na trh tedy znamená, že by mohlo dojít k dalšímu 

zvýšení výrobních kapacit, tím k vyšší převaze nabídky nad poptávkou a nakonec 

k poklesu tržní ceny. 

Substituční výrobky– představují alternativní možnosti výrobků či služeb 

nahrazujících současnou nabídku na trhu. 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb tedy představuje riziko, že zákazník si místo 

našeho výrobku vybere ten, který podle něj více a lépe uspokojuje jeho potřeby, či si 

vybere úplně zcela jiný, zástupný výrobek či službu. Musíme potom počítat s cenovou 

válkou.  

Vyjednávací síla kupujících – zajímá nás struktura a rovněž koncentrace kupujících na 

trhu. 

Vyjednávací síla dodavatelů – jde především o velikost dodavatelů na trhu a o jejich 

potenciál diktovat podmínky a také dodávky výrobků a služeb na trh. 

Vyjednávací síla kupujících nebo dodavatelů představuje reálnou hrozbu v případě, že 

na jedné z těchto stran existuje monopol, panuje nedostatek potřebných zdrojů pro naši 

výrobu nebo naopak převaha nabídky našich výrobků na trhu nad jejich poptávkou. 

Vyjednávací síla kupujících je vysoká, pakliže existuje pouze několik významných 

kupujících, když nakupují ve velkém objemu, výrobek je standardní, kupující mají 

velmi nízké náklady spojené s přechodem jinam, mají všechny informace či jim jde 

v první řadě o kvalitu výrobku. 

Dodavatelé jsou mnohem více „mocní“, pokud je jich omezený počet, dále jejich 

výrobky jsou velmi důležité pro kupující, dodavatelské výrobky jsou jedinečné a 

kupující by stálo mnoho peněz najít substitut či když dodavatelé nejsou závislí na 

kupujícím z hlediska minimální výše prodeje. 

Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu–může být ovlivněna velikostí a 

počtem konkurentů, také stupněm odlišnosti mezi výrobky a službami a také úrovní 

bariér vstupu na trh a odchodu z trhu. Rivalita je více intenzivnější, když se na trhu 

vyskytuje mnoho menších nebo stejně velkých konkurentů, pokud výrobek téměř nelze 

odlišit od ostatních, když náklady na přechod jinam jsou nízké a pokud jsou vysoké 

náklady na odchod z trhu. Hrozba stávajících konkurentů na trhu je nejsilnější v případě 

klesajícího trhu nebo pomalu rostoucího trhu. Výrobci jsou mnohem více nuceni 

snižovat náklady a zlepšovat služby (5, str. 58). 
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2.1.12 Marketingový mix 

Marketingový mix je ztělesněn takzvanými čtyřmi „P“ (Product = produkt či 

poskytovaná služba, Place = místo, kde se odehraje realizace prodejů našeho produktu, 

tedy trh a jeho také distribuční kanály a Price = cena a rovněž její stanovení, kalkulace a 

stanovení slev, nejrůznějších typů rabatů, či veletržních cen a mnoha jiných. Posledním 

ze čtyř „P“ je Promotion, tedy propagace, což je podpora produktu, komunikační a PR 

(public relations) kampaně pro různé cílové skupiny zákazníků).  

Všechna čtyři „P“ marketingového mixu jsou však stejně důležitá, pokud jedno chybí, 

nebo je v marketingovém mixu zastoupeno nedostatečně, pak bude uvedení produktu na 

trh velmi ztíženo, výrazně opožděno a optimistická očekávání rozhodně nebudou 

naplněna. Takže i v marketingu platí známé pravidlo, že řetěz se trhá v místě 

nejslabšího článku. Můžeme tedy říct, že bez marketingového mixu, ať již aplikovaného 

uvědoměle, nebo intuitivně, více či méně správně, nemůžeme uvést a na trhu patřičně 

úspěšně a dlouhodobě realizovat žádný výrobek. 

Zákazníka musíme k nákupu našeho produktu patřičně přimět správně zvolenými 

argumenty. Vždy se musí nejprve jednat o vytvoření dlouhodobého vztahu a také 

důvěry. Ten vybudujeme hlavně tak, budeme-li výhodnost koupě posuzovat z pohledu 

zákazníka, a nikoliv ze své pozice prodejce. Neboť pouze spokojený zákazník se bude 

vracet a stálá klientela je klíčovým prvkem stability každého obchodního projektu a 

dlouhodobě udržitelného komerčního úspěchu (6, str. 33). 

 

První P – Product, tedy produkt 

Produktem v marketingovém podání může být cokoliv, co můžeme uplatnit na trhu 

v procesu směny. Smyslem směny je vytváření nutného zisku, který využijeme pro další 

rozvoj společnosti. Náklady, jež jsou spojené s výrobou produktu (nebo poskytováním 

služeb) + náklady vynaložené na realizaci prodeje, včetně všech režijních a správních 

výdajů, přitom logicky musejí být nižší než zrealizované prodeje. Čím větší tento rozdíl 

pak je, tím mnohem lépe pro výrobce daného produktu či poskytovatele služeb. 

Z vygenerovaného zisku je poté dále možno investovat například do nových projektů, 

rozvoje podniku, výzkumu, či stabilizačních a motivačních programů pro zaměstnance. 
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Pro zjištění, zdali máme produkt, či nikoli, musíme nejprve porozumět trhu, potřebám a 

tužbám našich budoucích zákazníků a také odhadnout, jak bude trh (zákazníci i 

konkurence) na naše aktivity reagovat. 

Produkt ovšem neexistuje sám o sobě, nýbrž je utvářen prostředím (trhem), jeho 

zvyklostmi, zákonitostmi a především potřebami jeho hlavních protagonistů – čili 

spotřebitelů. Prodejní potenciál produktu, ať se již jedná například o fyzické zboží, 

nejrůznější služby, cestovní ruch, zdravotnická zařízení, salóny krásy či restaurace nebo 

hotely, je dán zaprvé mírou, jakou je produkt schopen naplňovat některou ze 

zákaznických potřeb, a zadruhé koupěschopností obyvatelstva, které můžeme naší 

nabídkou oslovit. Potenciál produktu však určují také priority, podle kterých naši 

budoucí nebo současní zákazníci naplňují své potřeby a tužby. Máme-li v rukou 

produkt, který je svým způsobem jedinečný a nemá (zatím!) přímého konkurenta, pak 

můžeme hovořit o tzv. „Blue Ocean“ marketingu. Prostě proplouváme po otevřeném 

moři, široko daleko žádné úskalí v podobě nulové konkurence. 

Kde však není konkurence, není ani cenová válka. Pak není nutné se podbízet a snad se 

ani příliš snažit, a prodeje jen pokvetou. Je to tak opravdu snadné? Ani zdaleka! Zhola 

nový produkt totiž vyžaduje nejen spoustu úsilí ale i osvětové činnosti, aby o něj vůbec 

budoucí zákazník začal projevovat zájem. Vždyť jej doposavad nepoužíval a i přesto si 

celkem spokojeně žil. Naopak v tradičním tržním prostředí můžeme cestičkami,které již 

konkurence dávno prošlapala, kráčet přímo k zákazníkovi, kterému není třeba náš 

produkt zdlouhavě představovat. On jej totiž ať již více, či méně zná, byť zatím třeba 

pod jinou obchodní značkou (6, str. 34). 

 

Druhé P – Place, tedy trh, místo prodeje 

Realizace produktu by nebyla možná bez místa, kde ke směně produktů (a peníze jsou 

též produktem) dochází, bez existence trhu. Stejně tak, jako nelze hrát šachy jen 

s figurami bez šachovnice, je rovněž třeba definovat určitý prostor, kde budeme nejen 

své vyvíjet marketingové ale i obchodní aktivity, čili segment trhu, kde budeme produkt 

prodávat nebo zajišťovat jeho odbyt. 

Analogie trhu je jako šachovnice a obchodní aktivity jsou, jako šachová partie. To se 

nabízí doslova na první pohled. K realizaci našich komerčních záměrů však máme 

k dispozici jisté zdroje, možná počáteční kapitál nebo půjčku, možná továrnu, nákladní 
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automobil či jiný materiál, který můžeme při našem podnikání využít. Měli bychom mít 

představu o časovém horizontu, ve kterém bychom chtěli vstoupit s naším výrobkem na 

trh a tam se pevně usadit. Jde především o to tyto zdroje efektivně využít a neprobendit. 

Podaří-li se nám rozvinout veškeré naše „bojové síly“ harmonicky, můžeme poté 

pomýšlet na vítězství, nebo alespoň dosáhnout rovnovážného stavu. 

Neprohrát však bývá někdy téže úspěchem, zvláště je-li protivník silný a v marketingu 

je takovým silným soupeřem trh dokonale obsazený konkurencí. Situace se však na 

šachovnici (na trhu) každým tahem mění, nevyužité možnosti již mizí v nenávratnu. Jde 

hlavně o to tyto možnosti vytvářet cílevědomou hrou (marketingovými aktivitami), ale 

je umění je také včas uvidět, pochopit a poté patřičně využít hned jak se objeví. 

Příležitosti se přirozeně objevují a mizí, kdo je nevidí, nebo nemá odvahu po nich 

sáhnout a chytit je, nemůže být pro úspěch zralý. Ba co hůře, tyto možnosti velmi 

pravděpodobně využijí jiní a dále tak posílí svůj vliv. To naši situaci jen více přitíží. 

Promeškat tu správnou příhodnou chvíli znamená přenechat trh (prostor) konkurenci, 

která jej zcela určitě obsadí, otevře svoje distribuční kanály a začne „krmit“ spotřebitele 

chytlavou reklamou. Samozřejmě, že uvedení nadějného produktu, s velkou šancí na 

úspěch, na trh je možné „za každého počasí“, tedy i když je trh z našeho pohledu 

zdánlivě obsazen. Jen to stojí mnohem více energie a také prostředků, které musíme 

investovat, abychom si vydobyli svoje přední místo na slunci. Nebo je možná zapotřebí 

více trpělivosti a invence, případně od obojího něco. 

Stejně jako v šachové partii, tak i v marketingu platí, že ani velmi výrazná materiální 

nevýhoda (omezený sortiment produktů), ani zpožděný vstup na trh nemusí ještě nutně 

znamenat katastrofu. Dokáže-li zkušený šachista organizovanou souhrou zbylých figur 

zatlačit soupeře do defenzívy a přinutit jej tak chybovat, může slavit úspěch. Na tomto 

principu však mohou bodovat i malé, na zákazníka orientované společnosti. Jakým 

způsobem? Tím, že si budují svou vlastní klientelu spokojených zákazníků. Stále více 

spotřebitelů totiž dává přednost uspokojování svých vlastních potřeb řešeními „šitými 

na míru“. A doporučení našeho produktu spokojeným zákazníkem v okruhu jeho 

známých má svoji výraznou váhu (6, str. 40). 
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Třetí P – Price, tedy cena 

Náš produkt bude mít pouze takovou hodnotu, kterou mu „přidělí“ trh. Stejně jako je 

„cena“ (správněji řečeno „hodnota“) šachové figury v rozehrané partii dána silou a 

dosahem svého působení na šachovnici, a ne pouze hodnotou materiálu, ze kterého je 

vyrobena, tak se i cena našeho produktu musí odvinout od míry, s jakou dokáže 

uspokojovat všechny zákazníkovy potřeby a tužby, od jeho užitné hodnoty. To vše je 

samozřejmě v kontextu s existující nabídkou konkurence. 

V podstatě platí, že každý koupěchtivý zákazník bude ochoten zaplatit takovou cenu, 

která se mu bude v jeho očích jevit jako výhodná, kdy vnímaná hodnota produktu 

(perceived value) bude dostatečně vysoká, aby jej motivovala ke koupi. Nastavíme-li 

cenu nižší, než jakou je zákazník ochoten zaplatit, připravujeme se sami o svůj možný 

zisk. Naopak cena, jež převyšuje „perceived value“ bude způsobovat odbytové 

problémy a může tak značně posílit odbyt levnějších konkurenčních produktů, zvláště 

když současně investujeme do reklamní kampaně nemalé finanční prostředky a 

upozorníme spotřebitele na možnost uspokojovat některé z jejich doposud nedostatečně 

saturovaných potřeb. Taková reklamní kampaň ovšem sice povzbudí zájem, ale mnozí 

takto oslovení zákazníci však budou hledat cenově výhodnější alternativy 

k inzerovanému produktu, právě v důsledku příliš ambiciózně nastavené cenové 

politiky. Finančně silnější společnosti si proto v rámci testování konceptů nových 

produktů nechávají zpracovávat také studie cenové flexibility. 

Cena bývá také velmi často využívána (nebo spíše zneužívána) jako prodejní argument. 

Jen o něco málo inteligentnější (ale o to účinnější) jsou všelijaké akční nabídky, jako 

„zaplať dva, získej tři“, nebo „dva za cenu jednoho“. V těchto případech se však jedná o 

zastírací manévr, kdy je cena stejně předem kalkulována s ohledem na zamýšlenou 

„akci“ podporující další odbyt. Případně může být prodejní akce i takovým výrazem 

jistého zoufalství a přiznáním své chyby při stanovování ceny původní. Také výprodejní 

akce před uvedením inovovaného produktu na trh mají svůj smysl, neboť nebezpečí, že 

se z morálně zastaralého zboží stane neprodejný ležák, se může velmi rychle stát 

realitou, zvláště má-li zákazník možnost přímého srovnání. V takové situaci je 

moudřejší rezignovat na část profitu, spustit velkou výprodejní akci a nový produkt 

uvést na trh až ve chvíli, kdy je pro něj již prostor uvolněn(6. str. 45). 
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Čtvrté P – Promotion, tedy propagace, podpora prodejů, reklama 

Ani poslední „P“ z marketingového mixu nelze ovšem podceňovat, má totiž úplně 

rovnocennou stabilní váhu jako kterékoli z předchozích tří „P“. Představte si situaci, 

kdy máte špičkový produkt, distribuční kanály jsou však plné, vaše zboží je nicméně 

cenově konkurenceschopné – a přesto nejde na odbyt. Proč i přesto tomu tak je? 

Odpověď se nabízí sama: konečný uživatel totiž netuší, jaké výhody váš produkt nabízí, 

a kterou ze svých potřeb může uspokojit. A ani jej to prakticky nezajímá, má totiž svoje 

problémy. Výrobků, které si nějaký časový horizont poleží v regálech, aby byly poté 

z distribuce „pro nezájem nakupujících“ staženy, byly, jsou a budou spousty. 

Nakupující, který již do obchodu zavítal, nemá totiž pražádný důvod, aby je jeden po 

druhém zkoumal a poté ještě přemýšlel, k čemu by asi tak mohly být dobré. Pokud si 

zákazník nepřišel právě pro váš produkt, o jehož výhodách byl již předem seznámen, 

pak naděje, že si jej vloží do svého nákupního košíku, je mizivá. Občas se tak sice 

stane, ale takto se chovají pouze zvědavci, kteří velmi rádi zkoušejí nové věci. Jenže 

těch je bohužel jako šafránu. Prodeje produktů, které tedy výrobce nepodpoří reklamou 

a propagací, úplně nulové nebudou, rozhodně však nenaplní žádné očekávání. 

Význam čtvrtého „P“ marketingového mixu snad pochopíme nejlépe, vrátíme-li se ke 

kořenům a počátečnímu významu slova trh. Nemusíme si hned představovat Velký 

bazar v Istanbulu či některý jiný z velkých proslavených světových trhů. Stačí si 

představit jakékoli obyčejné tržiště. Cílem všech prodavačů bez výjimky je prodat 

zboží, cílem návštěvníků je pak koupit zboží kvalitní, které potřebují nebo chtějí a to co 

možná nejvýhodněji. 

Prodavač realizuje svůj záměr prodeje ve dvou fázích. Nejprve se musí postarat o to, 

aby potenciální zákazník jeho stánek především vůbec objevil, dále pak, aby nabídka 

byla pro oko lákavá a odpovídala zákazníkovým potřebám a představám. Zákazník se 

po tržišti pohybuje buď systematicky, nebo jakoby úplně bezcílně. V obou případech 

však vyhodnocuje kvalitu a také atraktivnost zboží. Samozřejmě nevynechá také 

cenovou politiku, za které je to či ono zboží na různých prodejních místech k dispozici. 

Velkou roli přitom hrají zdánlivě malé estetické vjemy, jako jsou výhodná poloha 

stánku, příjemní a usměvaví trhovci a trhovkyně. Někteří prodavači na svoje zboží 

dokonce upozorňují vyvoláváním, jiní nabízejí k ochutnání kousky sýrů, olivy a další 
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lahůdky. Všechny tyto elementy patří do posledního čtvrtého „P“ marketingového 

mixu, do propagace. (6, str.56). 

 

2.1.13 Strategie marketingových a komunikačních kampaní 

Stanovení odpovídající komunikační strategie a dále následná volba odpovídajícího 

komunikačního mixu patří k hlavním a zásadním krokům při naplňování cílů 

marketingového plánu malého a středního podniku. Stojí za zmínku připomenout, že 

právě menší a rovněž i střední podniky často nedokážou přesně a správně navrhnout 

optimální komunikační mix, zejména vůči externím zákazníkům. Vynakládají 

v mnohých případech nemalé prostředky na různé typy reklamních kampaní, podpor 

prodejů, PR, aniž by si ověřily, že použitý komunikační mix je zacílený především na 

jejich publikum, odpovídá cílům a kultuře jejich podniku. Náklady vynaložené na tyto 

aktivity, poté nepřinášejí očekávaný efekt, jsou velmi často nepřiměřené a neúčelně 

vynaložené. 

Příčin je hned několik, neboť menší a střední podniky: 

• většinou v první řadě nedisponují reklamním nebo komunikačním oddělením a 

nemají odborné manažery, kteří by dokázali efektivně komunikační mixy 

vytvořit a použít, 

• mají také tendenci bránit se profesionálním agenturám a domnívají se, že jsou 

pouze pro velké společnosti, 

• se rovněž domnívají, že není nutné vynakládat prostředky za komunikační 

agentury, grafická studia atd., neboť je to nákladná cesta, 

• přeceňují svoje síly a pokoušejí se (často velmi neodborně) vytvářet nejen 

vlastní reklamní kampaně či grafické návrhy, ale pokoušejí se i vybírat vhodná 

média (často pouze podle ceny), 

• řídí se svými vlastními emocemi a názory, což se projevuje zadáváním kampaní 

do médií, která samy používají, sponzorováním akcí, ke kterým mají „srdeční“ 

vztah, aniž by si prověřili, jestli tím cílí na svůj segment zákazníků, nebo 

dokonce jestli sponzorovaná akce odpovídá kultuře jejich podniku, 

• jsou často pod značným vlivem okolí, přátel, kolegů a vynakládají prostředky 

mnohdy na akce pouze proto, že to bylo přáním jejich okolí, nechtějí ztratit 
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vztahy se svými známými a také mají tendenci ukázat svému nejbližšímu okolí, 

že „na to mají“ atd. (to je případ menších podniků, zejména v menších městech) 

(7, str. 207). 

 

2.1.14 Typy a charakteristiky kampaní 

V praxi se můžeme podle obsahu charakteru a typu setkat s mnoha typy 

marketingových komunikačních kampaní, které jsou členěny podle toho, zda jde o 

propagaci image podniku (nově vstupujícího na trh, stávajícího, inovujícího), či o 

propagaci svých produktů daného podniku (stávajících, nových, inovovaných).  

V případě vstupu nového podniku na trh imageová kampaň dlouhodobě předchází 

produktovou a tak vytváří ve veřejnosti příznivé klima o serióznosti podniku, o jeho 

poslání, misi a vizi, jako marketingovými přidanými hodnotami.(7, str. 211) 

 

Imageová kampaň 

Probíhá povětšinou v průběhu celého životního cyklu produktu, který podnik realizuje 

na trhu a pro nějž se rovněž sestavuje marketingový plán. Tato kampaň má především 

za hlavní cíl upevňovat značku – goodwill podniku v dlouhodobém a kontinuálním 

působení, je také jedním ze základních prvků řízené komunikace podniku s veřejností 

(PR). Jde především o komunikaci se zákazníkem s posílením image producenta 

produktu a dále rovněž vlastního produktu, respektive hodnoty jejich značky a hodnoty 

konkurenčních výhod (7, str. 213). 

 

Produktová kampaň 

Je klasická, zákazníky asi nejvíce vnímaná kampaň, jež zahlcuje televizní programy, 

tiskoviny a také další média a prostředky. Její obsah tak musí navazovat na jednotlivé 

vrstvy produktu, jak jsme se s nimi seznámili v předchozím textu. Cílem je prezentovat 

v rámci komunikace se zákazníkem informace o jednotlivých hlavně konkrétních 

hodnotách a konkurenčních výhodách nového produktu, dále jeho užitcích plnících 

očekávání zákazníků, doporučení produktu celebritami, referencemi zákazníků atd. 

Produktová komunikační kampaň se může dělit zpravidla: direkt marketingovou 

(mailing, e-mailing, SMS mailing aj.) – zacílení na konkrétního zákazníka a tržní 
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segment, PR marketingovou kampaň zaměřenou na otevřené publikum s dílčí 

specifikací také podle nosiče informací. Nosiče informací mohou tedy být např. 

venkovní (megaboardy, billboardy, poutače, plakáty, stojanová informace, reklama na 

dopravních prostředcích a domech, chodící reklama, reklama na lavičkách či na 

podlahách a schodech atd.) nebo inzerce a PR texty v tiskových médiích se zaměřením 

na celostátní či regionální publikum (7, str. 213). 

• Zvací (upomínací) kampaň. Jejím konkrétním cílem je pozvání na daný časový 

interval a médium, kde se bude prezentovat tato komunikace. Cílem upomínací 

komunikační kampaně je především připomenutí konkrétního časového 

intervalu, kdy se koná konkrétní komunikace či aktivita s publikem 

• Prodlužovací (výprodejní) kampaň. Je stále více využívaný typ kampaní, 

zejména pak v souvislosti s tzv. sezonními výprodeji. Patří rovněž mezi velmi 

využívané marketingové nástroje a dosahuje velmi vysoké efektivnosti. 

• PR kampaň. V rámci tohoto pojetí přípravy marketingového plánu je PR 

kampaň na pomezí produktové a také imageové, resp. oba druhy spojuje. 

Spočívá tak v komunikaci poměrně odborných PR materiálů většinou však do 

odborného tisku, o technologických a dalších objektivních vlastnostech 

produktu, má novinářský charakter či navazuje na tiskové konference atp. (7, str. 

213). 

 

2.2 Služby 

2.2.1 Postavení služeb 

Podnikání je postaveno především na třech základních pilířích, „zdrojích“, které tvoří 

zisk: kapitál, pracovní síla a znalosti. Firmy, jež jsou založené převážně na 

„kapitálu“  – využívají hlavně moderní technologie, zařízení, sítě, dopravní prostředky 

a také budovy.Firmy, které jsou postavené na „lidech“ – ty mají vysoký podíl ruční 

práce.Firmy, pro které jsou hlavními zdroji především „znalosti a kreativita“ – 

využívají individuality a také pracují s osobnostmi, které jsou schopné řešit určitý typ 

problému. 
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Počet firem využívající pouze jeden „zdroj“ příjmů však neustále klesá. U většiny 

společností se setkáváme s tím, že zdroje se překrývají či vhodně kombinují.Služby jsou 

velmi významným přispěvovatelem příjmů v první i druhé skupině, jsou předností, která 

umožňuje udržet a zvyšovat podíl na trhu, přinášet novou přidanou hodnotu zákazníkům 

a rovněž vyšší marži majitelům. 

Profesionální služby mají nejvyšší přidanou hodnotu. 

Pro dobré služby je charakteristické: 

• Kvalifikovanost na první pohled – schopnost člověka zaujmout, rozumět 

problémům klienta, nabídnout zkušenost, tvořivost a v neposlední řadě také 

nápaditost. 

• Individuální p řístup – přizpůsobit se zákazníkovi – jednoduchost, 

srozumitelnost a nenadřazenost. 

• Důvěra – klient má pocit, že je péče o něj v dobrých rukou, věří profesionálovi, 

cítí se být středem pozornosti a nemyslí si, že je manipulován. 

• Osobní vztah – klient je rovněž zvyklý na určitou tvář, jednání a přístup, který 

mu vyhovuje, a ozývá se v případě potřeby či problému (9, str. 23). 

 

2.2.2 Prodej služeb 

Služby se vyznačují velmi zvláštními charakteristickými rysy: nehmatatelnost, 

neoddělitelnost – je také obtížné oddělit výrobu od spotřeby; variabilita – neexistuje 

norma, je obtížné je ohodnotit; netrvanlivost – nelze je skladovat; vlastnictví – zákazník 

si platí jen přístup ke službě a nikoliv její vlastnictví. Při prodeji služeb je uplatňováno 

pravidlo 7P: product (produkt), price (cena), place (distribuce), promotion (propagace), 

people (lidé), proces (proces), physical (fyzická přítomnost a prostředí). Prodávat služby 

je mnohem náročnější, jsou rovněž zatíženy vysokou nákupní nejistotou. Prodejce 

služby musí být pravým odborníkem na vytváření atmosféry důvěry (13, str. 170). 

 

2.2.3 Heterogenita 

Heterogenita neboli také variabilita služeb souvisí především se standardem kvality 

služby. V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a především 
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poskytovatelé služby. Jejich chování však nelze vždy předvídat, v případě zákazníků je 

dokonce velmi obtížné stanovit určité normy chování. Nelze rovněž provádět výstupní 

kontroly kvality před dodáním služby, jako tomu bývá u kteréhokoli zboží. Proto je 

nasnadě, že způsob poskytnutí jedné a té samé služby se liší, a to dokonce i v jedné 

firmě. Může dokonce dojít i k tomu, že jeden a týž člověk může tentýž den poskytnout 

jinou kvalitu jím nabízené služby (3, str. 22). 

 

Variabilita výstupů u procesů poskytování služeb, tedy jejich výsledného efektu, 

zvyšuje celkový význam vytváření a postavení služby ve vztahu ke konkurenci a má 

také vliv na zdůrazňování obchodního jména a tím také značky. 

Nehmotnost a heterogenita služeb vedou rovněž k tomu, že služby lze jen velmi obtížně 

patentovat. Heterogenita služeb a větší účast lidí při procesu poskytování služby vedou 

především k tomu, že vstup na trh služeb je snadnější a je zde více konkurentů. Je to 

totiž důsledek nižší možnosti patentové ochrany výstupů a nižší potřeby vstupního 

kapitálu. 

Heterogenita služby je rovněž příčinou, že zákazník nemusí vždy obdržet totožnou 

kvalitu služby, navíc si pouze velmi obtížně vybírá mezi konkurujícími si produkty a 

musí se často podrobit pravidlům pro poskytování služby, aby byla zachována 

konzistence její kvality. 

Management tudíž musí reagovat vytvořením norem kvality chování zaměstnanců a 

jejich výchovou a motivací, spolu s výběrem a plánováním procesů pro poskytování 

služeb (3, str. 23).  

 

2.2.4 Zničitelnost služby 

Nehmotnost služeb tudíž vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet. Pro daný okamžik jsou již ztracené nebo zničené.  

Neznamená to však, že špatně poskytnuté služby nemůžeme reklamovat. Pouze jen 

v některých případech však lze nekvalitní službu nahradit poskytnutím jiné a více 

kvalitní. Většinou lze jako náhradu vrátit buď zaplacenou cenu služby, případně 

poskytnout slevu z původní ceny.  



35 
 

Důsledkem pro marketing je však snaha sladit nabídku s poptávkou, tedy kapacity 

producentů s reálným kupním potenciálem předpokládaného trhu služby. To ovšem 

vede ke značné flexibilitě všech cen u služeb. Zničitelnost služby je rovněž příčinou, že 

zákazník službu pouze obtížně reklamuje. Producent služby totiž může být 

konfrontován jak s nadbytečnou, tak i s nenaplněnou kapacitou. 

Management musí reagovat vytvořením a stanovením pravidel pro vyřizování všech 

stížností zákazníků, plánováním poptávky a také využití kapacit (3, str. 24).  
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ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Základní údaje o společnosti 

nost Waxexpert vznikla na začátku roku 2013. Jedná se tedy o pom

firmu, která se na trhu s čištěním vozů teprve profiluje. Pro svoji činnost firma používá 

vozů. První z nich je čištění tzv. „na sucho“. Při této metod

říká speciální americká chemie, která špínu rozpustí. Poté se povrch 

ře do sucha, takže zákazník může vůz ihned používat. Metoda „ na 

nastříkání většího množství vody společně s čisticím

ět se kartáčuje a poté vysaje speciálním vysavačem. Tato metoda je 

ě znečištěná auta. Její nevýhodou je nutnost nechat vozidlo 24 hodin 

řmi a okénky vyschnout. 

ž nabízí renovaci světlometů a laku vozu. Pomocí leštícího kotou

dokáže zbavit škrábanců na povrchu laku například od mycích linek s

istící technik má k dispozici služební vůz, takže může si pro vozidlo zákazníka 

íklad do zaměstnání, vozidlo vyčistit a poté zase vrátit zp

služebního automobilu je také v tom, že vlastníte-li koženou či textilní sedací soupravu, 

římo k vám domů a tento nábytek vyčistit. 

Obr. 4: Logo Waxexpert (Zdroj: www.waxexpert.cz)
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3.2 Charakteristika společnosti 

Obchodní firma:  Waxexpert, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Panská 25, Kunovice 686 04 

Provozovna:  Nivnická 666 Uherský Brod 688 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifika ční číslo: 1391585 

Den zápisu:  24. ledna 2013 

Zápis:   Krajským soudem v Brně oddíl C 77853/SL1 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Splaceno:  100 % 

 

3.3 Organizační struktura 

Společnost má jednoho zaměstnance – čistícího technika, jednoho společníka a jednu 

externí pracovnici ekonomického úseku. Tato pracovnice je zaměstnancem společnosti 

GEMNET, s.r.o., kterou vlastní stejný majitel jako Waxexpert.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Zjednodušená organizační struktura společnosti Waxexpert s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4 Vize a poslání společnosti 

Poslání ani vizi zatím nemá firma formulované. Je to tedy námět pro jeden z mých 

návrhů. Rovněž je to důležitý aspekt, který by měl být k dispozici zaměstnancům, ale 

rovněž zákazníkům, obchodním partnerům. Zkrátka všem subjektům, které přicházejí 

do styku se společností Waxexpert. 

Vize a poslání firmy je významným dokumentem pro výše zmíněné subjekty. Tento 

dokument informuje a ukazuje budoucí cíle firmy a způsob prezentace pro své okolí. 

Tento dokument se může samozřejmě v průběhu času měnit, mohou se vytyčit nové 

cíle. Důležitější je však porovnání v průběhu času. Zda firma následuje svůj trend, 

kterým se chce vydat či nikoliv. Slouží tedy rovněž jako zpětná vazba pro majitele. 

 

3.5 Kritická analýza 

Pro analýzu okolí podniku je vhodná metoda PESTE, která analyzuje hlediska politické, 

ekonomické, sociální, technologické a dnes velmi oblíbené ekologické. 

3.5.1 PESTE analýza 

 

Politické prostředí 

 

Úspěšná firma by měla věnovat pozornost politickému prostředí. V říjnových volbách 

do poslanecké sněmovny vyhrála levicová strana ČSSD, po dlouhé vládě pravicových 

stran. Tato strana vedla povolební jednání s hnutím ANO podnikatele Andreje Babiše a 

lidoveckou KDU-ČSL. Můžeme přepokládat, že se daně nebudou zvedat okamžitě. 

Nicméně i na tuto možnost by měly firmy myslet a s touto vyšší daňovou zátěží počítat 

do budoucna. Domnívám se, že vyšší sazba DPH bude v následujících letech posunuta 

směrem nahoru. Pokud firma nebude chtít zvýšit cenu služby, bude klesat její zisk. 

Rovněž již před volbami ČSSD hlásala o zavedení registračních pokladen. To s sebou 

nese další náklady v podobě pořízení takové pokladny. Tímto směrem bude směřovat 

hospodářská politika a nové zákony. Největším rizikem pro firmy je však politická 

nestabilita a neustálé změny například ve výši daní.  
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Závěrem je třeba si také uvědomit, že kromě levicového směřování politiky v České 

republice je náš stát také členem EU. ČR je vázána přijmout nové legislativní a právní 

směrnice Evropské unie. Po nedávných volbách do Evropského parlamentu u nás 

vyhrály proevropské strany, tudíž můžeme očekávat v následujících letech například 

přijetí Eura.  

 

Ekonomické prostředí 

 

Česká ekonomika je pomalu na vzestupu a prognózy ekonomů jsou již optimističtější 

oproti předcházejícím rokům. Rozhodně však nedosahuje předkrizových hodnot. Zda 

byla nedávná intervence ČNB devalvovat korunu vůči euru a držet ji na hodnotě kolem 

27 Kč/ EUR správná, odpoví snad jen čas. Jisté však je, že se na tomto kroku neshodnou 

ani přední ekonomové. Ostatně toto je tvrdý zásah pro firmy, které nakupují zboží ze 

zahraničí. To se týká i Waxexpertu, neboť pro svoji činnost používá americkou chemii, 

kterou nakupuje u německé pobočky. Samozřejmě za eura. Firma bohužel měla kurzová 

rizika ošetřena jen částečně. Jako velkoodběratel si vyjednala velkoobchodní ceny. 

Vzhledem ke stále většímu odebíranému množství chemie, by se mohl majitel pokusit 

vyjednat ještě vyšší slevy. Další alternativou je najít ryze českého výrobce chemie. 

 

Sociální prostředí  

 

Ve vyspělých ekonomikách zůstává vysoká potřeba mobility, která se zvyšuje i v nově 

se rozvíjejících ekonomikách. Tuto potřebu však doprovází nové tlaky a úsilí: 

ekologické problémy, urbanizace, poptávka po diferenciaci a zvýšené ceny energií. 

Auto přestává být ceněným majetkem a stává se pouhým prostředkem dopravy (což 

posiluje soutěžení s dalšími způsoby dopravy, zejména ve městech, a zvyšuje význam 

uživatelských nákladů). 

 

Společenské změny a vývoje v automobilovém průmyslu shrnout do několika bodu: 

• Potřeba mobility 

• Větší rozmanitost 

• Rozdíly mezi chudými a bohatým 
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• Urbanizace 

• Stárnoucí populace 

• Tlak způsobený cenami energií 

 

Je třeba konstatovat, že počet automobilů roste. V sedmdesátých letech minulého století 

byl automobil v rodině považován za luxus. V dnešní uspěchané době lze pořídit 

funkční vozidlo za jeden průměrný měsíční plat. To dává zcela jiný pohled na tento trh. 

„Největší podíl domácností – 55 procent – vlastní jedno auto. Dalších 23 procent 

domácností má dvě auta, devět procent pak tři nebo i více vozů.“ (1)Rovněž dnes lidé 

jsou více pracovně vytěžováni a nechce se jim vozidlo uklízet. Radši tuto činnost 

přenechají specializované firmě. Toto vše jsou příležitosti pro firmy jako je Waxexpert. 

 
Technologické prostředí 
 
Automobilový průmysl byl vždy jedním ze sektorů, v němž se odehrávalo nejvíce 

inovací a v budoucnu tomu pravděpodobně nebude jinak. Spolu s tímto sektorem jde 

ruku v ruce právě údržba a servis vozidel. Nové technologie jsou důležité a mohou se 

stát velice silnou konkurenční výhodou. Je tedy třeba nezaspat dobu a průběžně sledovat 

nové metody v čištění voskování a kompletní péči o vůz. Posledním trendem je již 

zmíněné čištění interiéru suchou metodou. Co se týče voskování vozidel, v Americe se 

začíná prosazovat tzv. mokrý vosk.  

Vůz důkladně umyjete, zbavíte veškerých nečistot laku jako skvrn od asfaltu či mízy 

stromů a opláchnete čistou vodou. Poté se mokrá karoserie postříká speciálním voskem 

a opět umyje čistou tlakovou vodou. Karoserie je ochráněna na cca 2 měsíce. 

Momentálně se domnívám, že společnost má velkou konkurenční výhodu v podobě 

suchého čištění, nicméně nevíme, co bude trendem za dva, tři roky. 

 

Ekologické prostředí 

 

Dnes je důraz na ekologii větší než kdy dříve. To platí i při čištění automobilů. 

Společnost Waxexpert se rovněž snaží sledovat tento trend a vybírá si takovou chemii, 

která nezatěžuje životní prostředí.Rovněž veškerý odpad, který při její činnosti vzniká, 

je tříděn a odvážen na příslušný sběrný dvůr. Dokonce i služební vozidlo Škoda Fabia je 
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upraveno tak, aby mohlo spalovat a jezdit na LPG. Což je jak známo ekologičtější než 

provoz vozidel s klasickým spalovacím motorem.  

 

3.6 Analýza metodou 7S faktorů 

 

3.6.1 Metoda 7s 

Mezi hlavní faktory úspěchu patří strategie a struktura firmy, spolupracovníci ve firmě, 

jejich schopnosti (dovednosti), styl řízení firmy, systémy a postupy ve firmě, sdílené 

hodnoty (kultura) firmy. Tyto faktory úspěchu definují rámec „7 S faktorů“ firmy 

McKinsey.(Rais, 2007) 

 

Strategie firmy 

 

Strategií firmy je nabízet svým zákazníkům co nejlepší služby a vybudovat společnost, 

na kterou se bude obracet pokud možno co nejvíce potenciálních zákazníků s přáním 

mít čisté auto jak zevnitř, tak zvenčí. Tento faktor je klíčový pro dosažení maximální 

tržní hodnoty podniku. Strategii, analýzu, její formulaci a realizaci tvoří top 

management firmy.  

 

Plánování se děje nejčastěji v krátkodobém časovém horizontu a týká se zejména 

získávání nových zakázek či kontinuálního řízení firmy. Plánování střednědobé a 

dlouhodobé se týká otázek například ohledně maximalizace tržního podílu či 

dlouhodobých zisků. Rovněž se firma snaží zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu formou 

zvýšení ziskovosti. 

 

Organizační struktura  

 

Organizační struktura ve firmě je liniově štábní, kterou společnost využívá pro 

optimální rozdělování úkolů.Jedná se o kombinaci liniové struktury, která respektuje 

potřebu jednotného vedení a funkcionální struktury, která respektuje potřebu 
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specializace a odbornosti řízení. Tuto organizační strukturu určil top management, který 

vzal v potaz nízký počet zaměstnanců a obor podnikání. Štíhlá organizační struktura 

pomáhá naplňovat dílčí cíle podniku, především snižováním fixních nákladů.  

 
Informa ční systémy 

 

Informační systémy v popisované společnosti firma převzala od firmy Gemnet, s.r.o., 

neboť ta má stejného majitele. Díky tomu společnost ušetřila nemalé finanční 

prostředky a získala profesionální a vyzkoušený produkt. Informační systém je jedním 

z klíčových bodů kontroly ze strany top managementu a velmi napomáhá k dosažení 

podnikových cílů. Do tohoto informačního systému se zaměstnanec každý pracovní den 

musí přihlásit přes webové stránky společnosti Gemnet. Poté zadá, druh konané práce v 

daný den a hodinu. Jeho povinností je taktéž vyčíslit výši denní tržby. Díky tomu má 

majitel společnosti okamžitý přehled o pracovní vytíženosti svých zaměstnanců. 

Kancelář majitele se nachází v budově firmy Gemnet, která sídlí na jiné adrese. 

Komunikace tak probíhá zpravidla pomocí firemního mobilního telefonu či emailové 

schránky. Z mého pohledu je však informační systém snadno zneužitelný k zadání 

nepravdivých údajů například o délce pracovního výkonu.  

 

Styl řízení  

 

ve společnosti se zakládá na demokratickém principu. Majitel dává možnost vyjádřit se 

zaměstnancům k různým věcem, například co je potřeba zlepšit. Konečné slovo má 

však vlastník, který se i na základě vyjádření podřízených rozhoduje, jakým směrem se 

dále ubírat. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci ví o jejich potřebě zpětné vazby, roste 

pracovní morálka a sbližuje se vedení společnosti s nižší úrovní managementu.  

 

Spolupracovníci  

 

jsou bezpochyby to nejcennější, co může společnost vlastnit. Spolupracovníci jsou 

každoročně školeni, jsou jim představeny nové produkty společně s tipy a triky jak 

dosáhnout perfektního výsledku za co nejkratší možný čas. Toto školení provádí firma, 

od které společnost nakupuje chemii. Tím samozřejmě roste jejich úroveň, která se 
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projevuje i na výsledném vyčištění vozidel. Jejich motivací kromě finanční stránky je 

také již zmíněná důležitá zpětná vazba pro vedení. Zaměstnanec si připadá více 

prospěšný pro společnost, tím že napomáhá vedení utvářet firemní strategii a dále ji 

realizovat. Další motivací je slovní pochvala, na kterou však majitel dle mého často 

zapomíná. Rovněž motivuje společný Vánoční večírek, který by měl majitel využít 

k osobní pochvale a předání malých dárků všem zaměstnancům. Pokud je zaměstnanec 

nespokojený, nevykoná svou práci dobře a to se okamžitě projeví na spokojenosti 

zákazníka. Je tedy třeba dbát o zaměstnance a patřičně je motivovat. V počátcích měla 

firma zaměstnanou pracovnici na HPP. Ta však nebyla spokojena s řízením ze strany 

majitele a tak od Waxexpertu odešla. Tento stav není přijatelný, firma by si měla umět 

udržet kvalitní spolupracovníky.  

 

Sdílené hodnoty firmy  

 

Majitel má priority jasně formulované. Jeho primárním cílem je maximalizace tržní 

hodnoty podniku. Dalšími cíli jsou maximalizace zisku, snižování fixních nákladů a růst 

tržeb. Tyto cíle samozřejmě znají i zaměstnanci. Plně se s nimi ztotožňují a sdílejí je. 

Uvědomují si, že při kvalitně odvedené práci lze tyto cíle dosáhnout. Jistým rizikem je 

maximální vytíženost čistícího technika, kdy denně dokáže vyčistit dva až tři 

automobily podle míry znečištění. Pokud by byla poptávka větší, může se to projevit na 

kvalitě. Proto je důležité plánování tak, aby byl technik rovnoměrně vytížen a neměl 

například v pondělí na čištění čtyři vozy a v úterý jen jedno. Majitel je samozřejmě 

zkušeným manažerem a dokáže své podřízené nadchnout pro své hodnoty. Jednak je to 

díky jeho charakterovým vlastnostem, díky nimž a vhodně zvoleným slovům dokáže 

patřičně motivovat. Další motivací je hmotná motivace a firemní odměny a 

prémie.Cílem firmy je ocenit výkon a obětavost prostřednictvím platu za odvedenou 

práci ale i prostřednictvím sociálního zabezpečení. K tomu všemu dává zaměstnanci 

individuální zodpovědnost, příjemné pracovní prostředí a v neposlední řadě možnost 

dále se vzdělávat. 
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Schopnosti 

 

Schopnosti úspěšného manažera by měli zahrnovat určité specifické vlastnosti i 

znalosti. Něco se lze naučit, jiné musí mít manažer takříkajíc v krvi. Každý manažer 

musí umět plánovat, organizovat, vést, rozhodovat a kontrolovat. Majitel firmy 

Waxexpert podniká již řadu let. Za tu dobu se již leccos naučil. Například co se týče 

rozhodování, komunikace nebo pronikl i do odborných znalostí, nicméně se domnívám, 

že nedostatečně kontroluje své podřízené. Zpravidla nemá přehled, co právě dělají a 

zjistí to až na konci pracovního dne. Naproti tomu schopnost delegovat pravomoci se 

majitel již naučil. Neumí však patřičně marketingově komunikovat se zákazníky. To je 

jedna ze slabých stránek, která je zahrnuta i ve SWOT analýze. 

Tento bod se však netýká pouze manažera. Specifické vlastnosti by měl mít každý 

pracovník. Čistící technik by kromě manuální zručnosti měl mít také komunikační 

schopnosti. Je potřeba, aby tento pracovník disponoval nutnými teoretickými znalostmi 

z hlediska čistící technologie. Dále jsou nezbytné i jeho praktické zkušenosti. Nutností 

je však vlastnictví řidičského průkazu skupiny B a základní povědomí o principu 

fungování vozu. Rovněž je požadována čestnost a spolehlivost.  

 

3.7 Porterův model 

Porterův model pěti sil pomáhá managementu analyzovat síly, které mají vliv na 

podnik. Jedná se o vzájemné působení konkurence, dodavatelů, zákazníků a substitutů. 

Na následujících řádcích si tyto síly rozebereme.  

 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Riziko vstupu nové potenciální konkurence je v našem případě velmi vysoké. Není 

zapotřebí mít nějaké zvláštní schopnosti a znalosti. Také není potřeba vynaložit větší 

množství finančních prostředků. Největší bariérou vstupu tak je zajištění dostatečných 

podnikatelských prostor. Další bariérou by mohla být dobrá pověst. Pokud si takovou 

firma nevytvoří, což se nedá udělat za dva měsíce, její podnikání může být ve ztrátě. 
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2. rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Čištěním interiérů se zabývá již mnoho společností. V Uherském Brodě se jedná 

dohromady o 6 subjektů. Ale pouze 2 z nich se soustředí na tento business jako na svoji 

hlavní podnikatelskou činnost. Jednou z nich je i Waxexpert. To je jistá podnikatelská 

výhoda. Je rozhodně lepší si nechat vyčistit vozidlo od společnosti, která se této činnosti 

věnuje naplno, než od společnosti, která se čištěním zabývá jen tak okrajově a nemá na 

to patřičné vybavení ani proškolený personál.  

Tato rivalita se projevuje především cenou. Srovnatelný program čistění interiéru 

mokrou cestou, stojí u konkurence mezi 950 až 1100 korunami. Waxexpert tuto službu 

nabízí za 800 Kč. Nástrojem konkurenčního boje, který bohužel některé konkurenční 

subjekty praktikují, je pomlouvání konkurence. Tuto skutečnost jsem se dozvěděl od 

zákazníka Waxexpertu. Je to dle mého soudu jedna z praktik, ke které by se firmy 

neměly snižovat, nicméně je třeba s tím počítat. 

 
3. smluvní síla odběratelů 

Pro společnost je strategický odběratel rozhodně důležitý. Pokud si nějaká firma 

nechává čistit svůj vozový park, má tento stav příznivý výsledek na úhradu fixních 

nákladů. Pro společnost je lepší nabídnout tomuto partnerovi slevu a vydělat méně, než 

nevydělat vůbec nic. Z tohoto titulu se domnívám, že větší odběratel má i silnější 

vyjednávací pozici. Menší odběratelé, jako jsou jednotlivci, nemají příliš prostor pro 

vyjednávání o ceně. Jejich vyjednávací síla je tedy menší. Nicméně struktura odběratelů 

je taková, že pouze 5% vozidel patří firmám a zbylých 95% jsou zákazníci jednotlivci. 

 

4. smluvní síla dodavatelů 

Firma spolupracuje s dodavateli chemie pro svoji činnost. Těchto dodavatelů různých 

produktů je nepřeberné množství. Liší se však v kvalitě. Ne každá chemie je patřičně 

účinná a zároveň šetrná jak k automobilu, tak k životnímu prostředí. Díky těmto 

zkušenostem si společnost vybrala americkou chemii značky Chemicalguys. Ta se 

osvědčila ve všech směrech jako nejlepší a tudíž je s ní navázána dlouhodobější 

spolupráce. Díky stále se zvyšujícímu množství odebrané chemie, roste i vyjednávací 

síla firmy a slevy pro ni z tohoto titulu plynoucí. Navíc jak jsem již zmínil, je 

konkurence výrobců této chemie poměrně vysoká. Vzhledem k těmto alternativním 
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dodavatelům se vyjednávací pozice nadále zvyšuje. Společnost může přejít 

k alternativnímu dodavateli téměř ze dne na den.  

 

5. hrozba substitučních výrobků 

Hrozba substitučních výrobků zde není příliš velká. Společnost se soustřeďuje 

především na profesionální čištění interiérů vozidel a to se nedá nahradit. Substitucí u 

této služby může být pouze čištění svépomocí. Potřebné prostředky pro tuto činnost lze 

koupit v prodejnách s autodoplňky. Tyto přípravky vystačí na více než jedno umytí 

vzhledem k velikosti balení, nicméně počáteční náklady mohou dosahovat i 

několikatisícových částek. Zpravidla ale nikdy nedosáhne takového výsledku, jako 

s profesionální chemií a vyškoleným personálem.Hrozba substituce u mytí exteriéru již 

existuje. Známe přece klasické mycí linky, které jsou oproti ručnímu mytí s obsluhou i 

levnější.  

 

3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaobírá silnými a slabými stránkami společnosti jakožto i jejími 

příležitostmi a hrozbami. Data pro tuto analýzu jsem získal z předchozích informací. 

 

Silné stránky 

� suché čištění vozidel 

� zkušený manažer/majitel 

� školení a vzdělávání se pro zaměstnance v oboru čištění vozidel 

� motivovaní zaměstnanci (demokratický styl řízení) 

� spokojenost zaměstnanců 

� pracovní podmínky a prostředí 

� důraz na ochranu životního prostředí používáním ekologické chemie 

� informační systém 

� rezervační systém 

� zabezpečené prostory  

� bezbariérový přístup 
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� výhodná poloha firmy u hlavní silnice kde denně projede 50 000 vozidel a 

v areálu firmy Auto-Profi, kde je portálová mycí linka 

� snadný příjezd a parkování 

� firemní automobil 

 

Slabé stránky 

� neexistence jasně formulované vize a mise 

� nedostatečné využití marketingu pro získání nových zákazníků 

� slabá marketingová komunikace firmy 

� nízké povědomí o firmě 

� špatná vnitřní komunikace 

� omezená kapacita čištění 

� nezastupitelnost lidí 

 

Příležitosti  

� nárůst zájmu o čištění interiérů automobilů 

� rostoucí počet automobilů 

� zvětšující se povědomí o ekologii 

� dobré reference od spokojených zákazníků 

� čistění interiéru u zákazníka „doma“ 

� rostoucí zájem o „nadstandardní služby“ 

(např. možnost odvést a přivést vůz od/k zákazníkovi) 

� ochota zákazníků sdílet zkušenosti s našimi službami  

 

Hrozby 

� neutichající finanční krize 

� konkurence nových či stávajících společností. 

� míra korupčnosti v naší zemi 

� ceny vstupů 

� problémy s dodavateli 
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3.9 Ceník služeb 

Waxexpert nabízí 5 základních čistících programů pro své zákazníky. Jedná se o 

programy Eko, Flotila, Interiér, Program 1 a Program 2. U programu Interiér si může 

zákazník zvolit metodu čištění buď suchou cestou nebo tzv. na mokro. 

3.9.1 Program EKO 

Tento mycí program je zaměřen na zákazníky, kteří se bojí kartáčové mycí linky 

z důvodu poškrábání laku na svém voze. 

Program obsahuje: 

• Odstranění hmyzu z karoserie 

• Ruční mytí šampónem s karnaubským voskem a nanotechnologií 

• Vnější mytí disků kol 

• Vysušení karoserie včetně mezidveřích prostor. 

• Vyleštění a navoskování 

• Provonění interiéru vozidla 

Cena 280 Kč, pro vozidla SUV 330 Kč 

3.9.2 Program Flotila 

Jak již název napovídá, Flotila je zaměřena na zákazníky, kteří mají větší vozový park, a 

zároveň je důležité, aby jejich vozidla vypadala reprezentativně. 

Program obsahuje: 

• Odstranění hmyzu z karoserie 

• Ruční mytí šampónem s karnaubským voskem a nanotechnologií 

• Vnější mytí disků kol 

• Vysušení karoserie včetně mezidveřích prostor. 

• Vyleštění vnějších skel a zrcátek 

• Ošetření Karnaubským voskem 

• Rychlé čištění koberečků, budíků přístrojové desky 

• Provonění interiéru vozidla 

Cena od 400 Kč, pro vozidla SUV 460 Kč 
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3.9.3 Program Interiér 

Tento program je zaměřen na čistění interiéru vozidla. Zákazník si může vybrat, zda si 

nechá vůz vyčistit suchou metodou, která je k vozu šetrnější, či klasickou metodou za 

použití vody. 

Program obsahuje: 

• Vyčistění prahů a lemů 

• Luxování interiéru včetně zavazadlového prostoru 

• Vyčištění a impregnace koberečků 

• Vyčištění všech průduchů a štěrbin 

• Kompletní vyčištění a ošetření (impregnace a konzervace) všech vnitřních 

plastových částí 

• Vyčištění a impregnace přístrojové desky 

• Vyleštění vnitřních oken a zrcátek vozu 

• Vyčistění a impregnace sedaček textilního nebo koženého interiéru 

• Vyčištění a impregnace čalounění dveří, stropnice a zavazadlového prostoru 

• Provonění a antibakteriální ošetření vozu interiéru – výběr ze 7 esencí 

Cena od 800 Kč, pro vozidla SUV 900 Kč 

3.9.4 Program 1 

Program 1 nadstavuje program EKO hlavně v aplikaci tekutého karnaubského vosku. 

Proto je časová náročnost zhruba dvojnásobná oproti programu EKO. 

Program obsahuje: 

• Předmytí aktivní pěnou 

• Odstranění hmyzu z karoserie 

• Vnější mytí disků kol včetně impregnace pneumatik 

• Ruční mytí šamponem 

• Vysušení karoserie včetně mezidveřích prostor 

• Vyleštění vnějších oken a zrcátek vozu 

• Ošetření všech vnějších plastových částí autokosmetikou 

• Aplikace tekutého karnaubského vosku s ochranou na 3 až 4 měsíce 

Cena 700 Kč, pro vozy SUV 900 Kč 
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3.9.5 Program 2 

Kompletní luxusní péče pro vůz jak z interiéru, tak z exteriéru.  

Program obsahuje: 

• Předmytí aktivní pěnou 

• Odstranění hmyzu z karoserie 

• Ruční mytí šamponem 

• Vnější mytí disků kol včetně impregnace pneumatik 

• Vysušení karoserie včetně mezidveřích prostor 

• Vyčištění motorového prostoru 

• Vyčištění a ošetření podběhů 

• Hloubkové ošetření karoserie od silničního spadu, téru a polétavé rzi 

• Čištění laku speciálním přípravkem (podklad pro vosk) 

• Aplikace tekutého karnaubského vosku 

• Ošetření čelního skla hydrofobní ochranou 

• Kompletní ošetření všech vnitřních plastových částí speciálními přípravky 

s nanotechnologií 

• Luxování interiéru včetně zavazadlového prostoru 

• Vyleštění vnějších i vnitřních oken a zrcátek vozu 

• Vyčištění a impregnace sedaček (textil/kůže) 

• Vyčištění a impregnace textilního nebo koženého interiéru 

• Vyčištění a impregnace koberců, čalounění dveří, stropnice a zavazadlového 

prostoru 

• Celkové antibakteriální ošetření a provonění interiéru – výběr ze 7 esencí. 

Cena 3 000 Kč, pro vozy SUV 3 600 Kč 

3.9.6 Volitelné čistící procedury 

• Ruční voskování speciálním karnaubským ochranným voskem s nanotechnologií 

Cena 250 Kč, SUV 300 Kč 

 

• Intenzivní vysátí interiéru na všech místech 

Cena 190 Kč, SUV 250 Kč 
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• Vyčištění motorového prostoru + naleštění plastových krytů a komponentů 

Cena 380 Kč, SUV 440 Kč 

 

• TOP lesk – ruční umytí + vyleštění všech exponovaných částí laku karoserie + 

lokální odstranění usazených a zažraných nečistot + obnovení hlubokého lesku 

laku 

Cena 800 Kč, SUV 950 Kč 

 

• Vyčištění, vyleštění a impregnace litých disků kol + ošetření pneumatik 

Cena 500 Kč, SUV 650 Kč 

 

• Vyčištění + ošetření a impregnace všech venkovních plastů 

Cena 400 Kč, SUV 480 Kč 

 

• Vyčištění a impregnace přístrojové desky a interiérových plastů 

Cena 300 Kč, SUV 390 Kč 

 

• Vyčištění všech štěrbin, spojů, průduchů ventilace a všech záhybů přístrojové 

desky speciální technologií 

Cena 300 Kč, SUV 390 Kč 

 

• Čištění a impregnace každého dalšího sedadla (standardně 5 míst) např. 3. řada 

Cena 120 Kč, SUV 120 Kč 

 

• Čištění, impregnace kožených a textilních sedacích souprav doma i ve firmách 

Cena dle rozměrů čištěných ploch. Práce 250 Kč/hod., impregnace kožených souprav 

150 Kč/sedací místo 



 

Obr. 6: Provozovna společ

 

3.10 Souč

Ve společnosti se v souč
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3.11 Dotazníkové šet

Abych zjistil současnou informovanost o službách, které poskytuje spole

Waxexpert, použil jsem dotazníkové šet
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: Provozovna společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Současná marketingová strategie firmy

současné době marketing bohužel nestal plnohodnotnou sou

ízení managementem. Stále je pro majitele mnohem důležitější samotná služba bez 

ohledu na marketingovou strategii. Tu firma poměrně výrazně zanedbává

poskytovaných služeb je i dle dotazníkového šetření na vysoké úrovni, nicmén

samotná poptávka není příliš vysoká. V dnešních dobách je potřeba

edit mnohem více a pokusit se upoutat jeho pozornost. Firma má

Ty jsou sice uživatelsky příjemné, ať už co se tý

ím však veškeré její marketingové aktivity konč

čínající firmu dostačující. 

Dotazníkové šetření 

časnou informovanost o službách, které poskytuje spole

Waxexpert, použil jsem dotazníkové šetření. V mém případě jsem zvolil osobní 

firmy  

 marketing bohužel nestal plnohodnotnou součástí 

ější samotná služba bez 

ě zanedbává. Kvalita 

ení na vysoké úrovni, nicméně 

řeba se na zákazníka 

Firma má vytvořené 

 už co se týče vzhledu či 

ím však veškeré její marketingové aktivity končí. A to rozhodně 

asnou informovanost o službách, které poskytuje společnost 

ř ě jsem zvolil osobní 
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písemné dotazování. Tato metoda je poněkud časově náročnější, nicméně má pro 

tazatele mnohem větší vypovídací hodnotu, než dotazování přes Internet. Lidé na 

náměstí či na ulici Vám sdělí i jiné informace a jejich postřehy, které mohou být 

užitečné. Tato měkká dotazníková data jsem pak následně vyhodnotil. 

 

Mezi celkem šestnácti otázkami byly například: 

• Nechal/a jste si někdy v minulosti čistit interiér ve Vašem voze? 

• Znáte firmu Waxexpert? 

• Pokud ano, jak jste se o této společnosti dozvěděl/a? 

• Pokud jste si nechal/a čistit interiér u Waxexpertu, jak jste byl/a spokojen/a 

s touto službou? 

• Doporučil/a byste známému firmu Waxexpert s.r.o.? 

• Znáte nějakou jinou firmu na Uherskobrodsku, kde Vám tuto službu čištění 

interiéru poskytnou? 

• Pokud ano, znáte její název? 

• Řídíte se při výběru této služby reklamou? 

• Pokud byste si chtěl/a nechat vyčistit interiér Vašeho vozidla, kde byste hledali? 

 

Veškeré otázky jsou v dotazníku, který je součástí přílohy této práce. 

  



 

3.11.1

 

Graf 1: Demografické složení dotazovan

 

Celkový počet respondent

mužů,což představuje téměř

grafu můžeme pozorovat 

Čistící technik vždy vypíše zakázkový list, kde je také uvedeno jméno. Tyto listy jsem 

dostal k nahlédnutí. Pomě

poměru dotazovaných respondent

 

45,52%

Demografické složení dotazovaných
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3.11.1 Demografické složení dotazovaných 

dotazovaných (Zdroj: Vlastní zpracování) 

et respondentů odpovídajících na dotazník byl 134. Z

edstavuje téměř 54,5% a 58 žen, což je 45,5% všech dotazovaných

žeme pozorovat relativně vyrovnané demografické složení respondent

istící technik vždy vypíše zakázkový list, kde je také uvedeno jméno. Tyto listy jsem 

nahlédnutí. Poměr demografického složení stávajících zákazník

ru dotazovaných respondentů. 

 

54,48%

Demografické složení dotazovaných

 

 

byl 134. Z toho bylo 76 

, což je 45,5% všech dotazovaných. Na 

složení respondentů.  

istící technik vždy vypíše zakázkový list, kde je také uvedeno jméno. Tyto listy jsem 

r demografického složení stávajících zákazníků se velmi blíží 

54,48%

Demografické složení dotazovaných

Muži

Ženy



 

3.11.2

 

Graf 2: Věková struktura mužů

 

Podíváme-li se na věkovou strukturu muž

mezi 18 a 30 roky života. Konkrétn

procentuálního vyjádření 

věková struktura 31 až 45 let. Tato skupina obsahuje 25 respondent

až 60 let má 14 dotazovaných s

61 a více. Těch bylo celkem 6 a v

 

28,95%

18,42%
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3.11.2 Věková struktura mužů 

ková struktura mužů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ěkovou strukturu mužů, pak nejčastějším respondentem byl muž 

mezi 18 a 30 roky života. Konkrétněji jde o 31 dotazovaných, což p

ření znamená téměř 45%. Druhou největší skupinou muž

ková struktura 31 až 45 let. Tato skupina obsahuje 25 respondentů s

až 60 let má 14 dotazovaných s 18,5 %. Poslední skupinou mužů jsou pánové ve v

ch bylo celkem 6 a v procentuálním vyjádření jde o necelých 8%.

 

44,74%

7,89%

Věkové struktura mužů

 

jším respondentem byl muž 

ji jde o 31 dotazovaných, což převedením do 

ětší skupinou mužů byla 

ková struktura 31 až 45 let. Tato skupina obsahuje 25 respondentů s 29%. Skupina 46 

ů jsou pánové ve věku 

ení jde o necelých 8%.  

44,74%

18-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více



 

3.11.3

 

Graf 3: Věková struktura žen (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Při podrobnějším zkoumání v

podobná jako u mužské č

první věkové skupiny. Druhá skupina mezi 31 a 45 roky života 

čili 31%. Dohromady tyto dv

má 8 zástupkyň (13,8%) a dv

téměř 3,5 %.  

 

Při dotazování jsem nedosp

v odpovědích na další otázky mého dotazníku. Proto nebudu rozlišovat v

otázkách pohlaví respondent

 

31,03%

13,79%
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3.11.3 Věková struktura žen 

ková struktura žen (Zdroj: Vlastní zpracování) 

jším zkoumání věkových skupin žen, zjišťujeme, že situace je velmi 

podobná jako u mužské části populace. Téměř 52%, což je rovných 30 žen, pat

kové skupiny. Druhá skupina mezi 31 a 45 roky života čítá 18 dotazovaných

. Dohromady tyto dvě skupiny tvoří téměř 83% všech žen. Skupina 46 až 60 let 

ň (13,8%) a dvě ženy odpověděly, že patří do poslední skupiny, což zna

i dotazování jsem nedospěl k žádným podstatným rozdílům mezi muži a ženami 

dích na další otázky mého dotazníku. Proto nebudu rozlišovat v

otázkách pohlaví respondentů. 

 

51,72%

3,45%

Věková struktura žen

 

ujeme, že situace je velmi 

 52%, což je rovných 30 žen, patří do 

čítá 18 dotazovaných, 

 83% všech žen. Skupina 46 až 60 let 

í do poslední skupiny, což značí 

ům mezi muži a ženami 

dích na další otázky mého dotazníku. Proto nebudu rozlišovat v dalších 

51,72%

18-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více



 

3.11.4

 

Graf 4: Vlastnictví vozu (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Při dotazování vyplynulo, že ze 134 dotazovaných pouze 3 respondenti nebo jejich 

nejbližší rodina (manžel, manželka, syn, dcera,

vozidlo. Převedeme-li to na procenta, pak 

respondentů. To je obrovský potenciál trhu. Dále to zna

obvyklé vůz vlastnit. Mohou za to p

výrazně klesly a dále pomě

jež vozidlo nevlastní neodpovídali na otázky 

dat.  

Získaná data korespondují se statistickými údaji, kdy 

obyvatelé České republiky.
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3.11.4 Vlastnictví vozu 

Graf 4: Vlastnictví vozu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i dotazování vyplynulo, že ze 134 dotazovaných pouze 3 respondenti nebo jejich 

nejbližší rodina (manžel, manželka, syn, dcera, bratr, sestra, otec, matka) nevlastní 

li to na procenta, pak alespoň 1 vůz v rodině vlastní necelých 98% 

To je obrovský potenciál trhu. Dále to značí fakt, že je dnes pom

Mohou za to příznivé ceny ojetých vozů, které v

 klesly a dále poměrně vysoká zaměstnanost Uherskobrodska. Ti

jež vozidlo nevlastní neodpovídali na otázky číslo 4,5 a 8 z důvodu p

Získaná data korespondují se statistickými údaji, kdy na 1 vůz př

eské republiky.(3) 

 

97,78%

2,22%

Vlastnicví vozu

 

i dotazování vyplynulo, že ze 134 dotazovaných pouze 3 respondenti nebo jejich 

otec, matka) nevlastní 

vlastní necelých 98% 

čí fakt, že je dnes poměrně 

teré v posledních letech 

stnanost Uherskobrodska. Ti tři dotazovaní, 

ůvodu přesnějšího sběru 

ůz připadají téměř 2 

Ano

Ne



 

3.11.5

 

Graf 5: Rok výroby vozidla (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Z tohoto grafu je jasně patrné stá

zhruba 15 let. Tomu odpovídají

bylo v dotazníkovém šetř

21. Nejvýraznějším skokem a to o rovných 20 vozidel na celkem 41 byla zastoupena 

třetí kategorie a to vozy s

přisuzuji ekonomické recesi

kupovat nové vozy. Nejvíce

kategorií a to vozů starších 16 let je 49

Pokud bychom sečetli veškeré vozy, pak dostaneme 

otázku odpovídalo pouze 131 respondent

Konkrétně 1,35 vozu. 

Jedním z důvodů je právě

 

32,77%

27,68%
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3.11.5 Rok výroby vozidla 

Graf 5: Rok výroby vozidla (Zdroj: Vlastní zpracování) 

tohoto grafu je jasně patrné stáří vozidel. Dle ČSÚ je průměrné stá

zhruba 15 let. Tomu odpovídají i data z grafu. Nejmladších vozidel se stá

dotazníkovém šetření celkem 8. Vozů se stářím od 3 do 5 let bylo zastoupeno už 

ějším skokem a to o rovných 20 vozidel na celkem 41 byla zastoupena 

etí kategorie a to vozy s rokem výroby mezi 2004 a 2008. Tento skokový nár

isuzuji ekonomické recesi od roku 2009, kdy se lidé v obavách o budoucnost 

kupovat nové vozy. Nejvíce vozidel a to 58 je v kategorii mezi 11 a 15 lety. Poslední 

ů starších 16 let je 49.  

četli veškeré vozy, pak dostaneme číslo 177 aut 

otázku odpovídalo pouze 131 respondentů. To značí, že v rodině je více než 1 v

 To má samozřejmě vliv na četnost využití 

ů je právě fakt, že péče o více vozů vyžaduje mnohem více 

 

4,52% 11,86%

23,16%

32,77%

Rok výroby vozidla

 

ů ěrné stáří vozu v ČR 

grafu. Nejmladších vozidel se stářím do 2 let 

ím od 3 do 5 let bylo zastoupeno už 

jším skokem a to o rovných 20 vozidel na celkem 41 byla zastoupena 

Tento skokový nárůst 

obavách o budoucnost báli 

kategorii mezi 11 a 15 lety. Poslední 

 i přesto, že na tuto 

ě je více než 1 vůz. 

etnost využití čistících služeb. 

 vyžaduje mnohem více času. 

23,16%

2014-2012

2011-2009

2008-2004

2003-1999

1999 a méně



 

3.11.6

 

Graf 6: Zájem o čištění interiéru vozidla (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Graf ukazuje zájem o službu 

odpověď NE. Takhle odpov

třetina respondentů již tuto službu využila. 

Z rozhovorů s dotazovanými jsem zjistil, že p

Lidé si uvědomují, že je 

zdraví posádky. Spíše tito lidé nev

Uherskobrodska poskytnout. 

 

67,94%

Nechal/a jste si někdy v minulosti čistit 
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3.11.6 Zájem o čištění interiérů 

ní interiéru vozidla (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf ukazuje zájem o službu čištění interiéru vozu. Můžeme pozorovat jasn

 NE. Takhle odpověděly dvě třetiny dotázaných. Naproti tomu pouze jedna 

ů již tuto službu využila.  

dotazovanými jsem zjistil, že příčinou tohoto stavu není cenové hledisko. 

domují, že je antibakteriální vyčištění vozidla prospěšné jak pro v

Spíše tito lidé nevěděli, kdo a kde jim danou službu m

Uherskobrodska poskytnout.  

 

32,06%

Nechal/a jste si někdy v minulosti čistit 
interiér ve Vašem voze?

 

žeme pozorovat jasně převažující 

etiny dotázaných. Naproti tomu pouze jedna 

inou tohoto stavu není cenové hledisko. 

ěšné jak pro vůz, tak pro 

li, kdo a kde jim danou službu může v regionu 

Nechal/a jste si někdy v minulosti čistit 

Ano

Ne



 

3.11.7

 

Graf 7: Frekvence čištění interiéru (Zd

 

Otázka, která velmi zajímala majitele spole

vozidla. Celkem 19 dotazovaných (45.2%) uvedlo, že si interiér 

specializované firmě to př

nějaké zvláštní příležitosti, jakou je nap

vozidlo 13 respondentů, což je necelých 31 procent. Tito lidé tak 

zimním období, aby byl vů

dvakrát ročně jsem zaznamenal u sedmi dotazovaných (16,7%) 

pravidelně, dle jejich slov zejména v

byla odpověď tři a vícekrát ro

svých slov přenechají zdlouhavou práci odborník

prostě jistému druhu odporu k

dobře odvedenou práci rádi zaplatí.

respondenta, pak můžeme konstatovat, že muži i ženy odpovídali vícemén

Nejčastěji čištěným vozidlem z

2004. Mladší vozy jsou ješt

Naopak majitelé vozidel starších 10 let si interiér vozu vy

30,95%

16,67%

Jak často si necháváte vyčistit interiér ve 
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3.11.7 Frekvence čištění interiéru 

ění interiéru (Zd roj: Vlastní zpracování)  

Otázka, která velmi zajímala majitele společnosti, se týkala frekvence 

vozidla. Celkem 19 dotazovaných (45.2%) uvedlo, že si interiér čistí p

ě to přenechají, až když je interiér opravdu velmi špinavý, 

říležitosti, jakou je například svatba. Jednou ročně

vozidlo 13 respondentů, což je necelých 31 procent. Tito lidé tak č

zimním období, aby byl vůz připraven na nadcházející motoristickou sezonu. Odpov

 jsem zaznamenal u sedmi dotazovaných (16,7%) Tato skupina tak 

, dle jejich slov zejména v podzimním období a na jaro. Poslední skupinou 

ři a vícekrát ročně. Zde jsou zaznamenáni 3 respondenti. Tito lidé dle 

enechají zdlouhavou práci odborníkům. Ať už z důvodu 

 jistému druhu odporu k této práci. Dle svých slov si to však mohou dovolit a za 

e odvedenou práci rádi zaplatí. Podíváme-li se na odpovědi z

ůžeme konstatovat, že muži i ženy odpovídali vícemén

ěným vozidlem z pohledu stáří jsou vozy od roku výroby 2011 do roku 

2004. Mladší vozy jsou ještě relativně nové, a tudíž zpravidla nepotř

lé vozidel starších 10 let si interiér vozu vyčistí svépomocí.

45,24%

7,14%

Jak často si necháváte vyčistit interiér ve 
Vašem voze?

 

nosti, se týkala frekvence čistění interiéru 

čistí převážně sami a 

enechají, až když je interiér opravdu velmi špinavý, či při 

čně si nechá vyčistit 

, což je necelých 31 procent. Tito lidé tak činí zpravidla po 

ipraven na nadcházející motoristickou sezonu. Odpověď 

Tato skupina tak činí 

podzimním období a na jaro. Poslední skupinou 

. Zde jsou zaznamenáni 3 respondenti. Tito lidé dle 

ůvodu časové tísně, či 

této práci. Dle svých slov si to však mohou dovolit a za 

ědi z pohledu pohlaví 

žeme konstatovat, že muži i ženy odpovídali víceméně shodně. 

í jsou vozy od roku výroby 2011 do roku 

 nové, a tudíž zpravidla nepotřebují tuto službu. 

istí svépomocí. 

Jak často si necháváte vyčistit interiér ve 

Méně než 1x ročně

1x ročně

2x ročně

3 a vícekrát ročně



 

3.11.8

 

Graf 8: Typ znečištění interiéru (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

U této otázky mohli dotazovaní zvolit i více než jednu odpov

jednoho respondenta uvedli, že v

přístupných místech, kam se bez použití speciálních nástroj

Další nejčastější odpovědí, která 

zaschnutím vody v text

stále cítit, proto se lidé rozhodnou využít specializovaných služeb.

Rozlité nápoje jsou příč

pravidelně cestují i malé d

znečištění. 

Zajímavou odpovědí byly psí chlupy v

že ve voze pravidelně

odstranitelné. 

Poslední odpovědí byl pís

Většina však říká, že pro tento druh využije sv

který je například u čerpacích stanic nebo mycích linek.

podle pohlaví, pak 78,3% že

23,75%

16,88%

Jaký je typ znečištění interiéru ve Vašem 
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3.11.8 Typ znečištění interiéru 

ní interiéru (Zdroj: Vlastní zpracování)  

U této otázky mohli dotazovaní zvolit i více než jednu odpověď. Téměř

spondenta uvedli, že v automobilu mají prach (25,6%)

ístupných místech, kam se bez použití speciálních nástrojů nedostanou.

jší odpovědí, která čítá 23,7 procenta je silný zápach. Ten je dán zpravidla 

textilních kobercích. I při použití osvěžovače vzduchu je zápach 

stále cítit, proto se lidé rozhodnou využít specializovaných služeb. 

říčinou pro 31 dotazovaných. Ti přiznávají, že ve vozidle s

 cestují i malé děti, které se dokážou spolehlivě postarat o tento druh 

ědí byly psí chlupy v interiéru vozu. Plných 27 respondent

že ve voze pravidelně cestuje jejich čtyřnohý mazlíček a že jsou velmi t

ědí byl písek případně bláto. To je znečištění u 14,3% dotazovaných. 

íká, že pro tento druh využije svůj domácí vysavač či 

čerpacích stanic nebo mycích linek. Podíváme

podle pohlaví, pak 78,3% žen uvedlo jako typ znečištění především psí chlupy a rozlité 

25,63%

14,38%

19,38%

16,88%

Jaký je typ znečištění interiéru ve Vašem 
vozidle?

 

ěď. Téměř všichni, kromě 

(25,6%). A to i na těžko 

ů nedostanou. 

ítá 23,7 procenta je silný zápach. Ten je dán zpravidla 

ě če vzduchu je zápach 

iznávají, že ve vozidle s nimi 

ě postarat o tento druh 

interiéru vozu. Plných 27 respondentů přiznává, 

ek a že jsou velmi těžko 

ění u 14,3% dotazovaných. 

č či veřejně přístupný, 

Podíváme-li se na odpovědi 

ředevším psí chlupy a rozlité 
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Jaký je typ znečištění interiéru ve Vašem 
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nápoje. Naopak  81,2% vozidel muž

zápachem. 

 

3.11.9

 

Graf 9: Důvod čištění interiéru (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Ptal jsem se i na důvody, které vedly respondenty k odbornému

polovina uvedla, že šlo o b

byl interiér zbaven nečistot, které ve voze vznikají p

procent dotazovaných říká, že si po

nechtěl do vozu investovat a tak byl interiér pon

skupiny dotazovaných zkrátka byla dezinfekce vozu po p

ne však malou skupinou bylo 8 respondent

dají hodně na první dojem a proto nechali v

slov tak činili z důvodu vidiny vyššího zisku za jejich starý v

žen u 84,3% převažovala b

případně běžná údržba. 

50,00%

19,05%

Proč jste si nechával/a vyčistit interiér?
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nápoje. Naopak  81,2% vozidel mužů bylo více znečištěno prachem, pískem a 

3.11.9 Důvod čištění interiéru 

ní interiéru (Zdroj: Vlastní zpracování)  

ůvody, které vedly respondenty k odbornému čiště

polovina uvedla, že šlo o běžnou údržbu vozu. Aby se v něm cítili př

byl interiér zbaven nečistot, které ve voze vznikají při jeho používání. Necelých 3

procent dotazovaných říká, že si pořídili novější ojetý vůz. Předchozí majitel však již 

l do vozu investovat a tak byl interiér poněkud znečištěn. Dalším d

zkrátka byla dezinfekce vozu po předchozím majiteli. 

malou skupinou bylo 8 respondentů, jež vůz naopak prodávali. Ti 

 na první dojem a proto nechali vůz umýt jak zvenčí, tak zevnit

ůvodu vidiny vyššího zisku za jejich starý vůz. Z

řevažovala běžná údržba. Muži odpovídali nejvíce: koupil jsem v

 Tento stav si vysvětluji tak, že koupi a prodej vozu nechávají 

30,95%

Proč jste si nechával/a vyčistit interiér?

č ěno prachem, pískem a 

 

čištění interiéru. Přesně 

ěm cítili příjemně a zároveň 

i jeho používání. Necelých 31 

ředchozí majitel však již 

č ěn. Dalším důvodem této 

ředchozím majiteli. Poslední, 

z naopak prodávali. Ti říkají, že lidé 

čí, tak zevnitř. Dle jejich 

Z pohledu odpovědí 

Muži odpovídali nejvíce: koupil jsem vůz, 

tluji tak, že koupi a prodej vozu nechávají 

Proč jste si nechával/a vyčistit interiér?

Koupil/a jsem vůz

Běžná údržba

Prodávám vůz



 

ženy na mužích. Dále je t

starší vozidlo si ponechá manželka a nov

3.11.10

 

Graf 10: Znalost firmy Waxexpert (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Na tomto grafu si mů

Waxexpert. Ze všech 134 dotazových ji zná pouze 9 osob, což v

vyjádření znamená necelých 7%. Zbylých 125 respondent

velmi alarmující stav a zdv

něco neprodleně udělat a podstatn

nabízí. Navíc to plně odpovídá teorii o nedostate

firmy.  

 

93,28%
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ženy na mužích. Dále je třeba poukázat na fakt, pokud rodina kupuje nový v

starší vozidlo si ponechá manželka a novějším vozem jezdí manžel. 

3.11.10 Povědomí o společnosti Waxexpert

: Znalost firmy Waxexpert (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na tomto grafu si můžeme povšimnout o absolutně tristním pov

Waxexpert. Ze všech 134 dotazových ji zná pouze 9 osob, což v

ení znamená necelých 7%. Zbylých 125 respondentů (93,3%) ji nezná. To je 

velmi alarmující stav a zdvižený ukazováček pro majitele. S touto situací je pot

ě ělat a podstatně zvýšit informovanost o službách, které Waxexpert 

ě odpovídá teorii o nedostatečných marketingových aktivitách 

 

6,72%

Znalost firmy Waxexpert

eba poukázat na fakt, pokud rodina kupuje nový vůz, pak 

nosti Waxexpert 

 

 tristním povědomí o firmě 

Waxexpert. Ze všech 134 dotazových ji zná pouze 9 osob, což v procentuálním 

ů (93,3%) ji nezná. To je 

touto situací je potřeba 

 zvýšit informovanost o službách, které Waxexpert 

ných marketingových aktivitách 
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Graf 11: Jak se respondenti dozv

 

Respondentů, kteří odpově

zeptal, jak se o firmě dozvě

výsledky poměrně nepřesné. Nicmén

od známého. To je téměř

všimli si sami. Další dva respondenti navštívili webové strán

skupinou byla odpověď jinak. Jeden dotazovaný uvedl, že zná majitele a ten mu o této 

službě řekl. 
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22,22%
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Jak jste se dozvěděl/a o firmě Waxexpert
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3.11.11 Jak respondenti dozvěděli o firm

dozvěděli o firm ě Waxexpert (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ří odpověděli kladně na povědomí o společnosti Waxexpert jsem se 

ě dozvěděli. Vzhledem k tomu, že jich bylo pouze 9, pak mohou být 

ě ě nepřesné. Nicméně 4 občané Uherskobrodska se dozv

ěř polovina (44,5%). Dva respondenti odpovědě

všimli si sami. Další dva respondenti navštívili webové stránky (22,2%). Poslední 

ěď jinak. Jeden dotazovaný uvedl, že zná majitele a ten mu o této 
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Jak jste se dozvěděl/a o firmě Waxexpert
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Jel/a jsem kolem a všiml/a jsem 
si sám/a

Z webových stránek

Jinak

ě ěli o firm ě Waxexpert 

 
 

čnosti Waxexpert jsem se 

bylo pouze 9, pak mohou být 

ané Uherskobrodska se dozvěděli o firmě 

(44,5%). Dva respondenti odpověděli, že jeli kolem a 

ky (22,2%). Poslední 

 jinak. Jeden dotazovaný uvedl, že zná majitele a ten mu o této 

Jak jste se dozvěděl/a o firmě Waxexpert

Od známého

Jel/a jsem kolem a všiml/a jsem 

Z webových stránek
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Z  respondentů, jež odpov

jsou všichni již zákazníky této spole

se týkaly spokojenosti se službami. 

První otázkou byla kvalita vy

 

Graf 12: Kvalita vy čištění interiéru vozu (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Dvě třetiny současných zákazník

Dokonce tři z nich prohlásili, že: 

reakce. Do skupiny střední se 

týče kvality, nicméně podle jejich slov je to srovnatelné s

11,1% zákazníků bylo nespokojen

nebyla vysáta.“ 

 

22,22%
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3.11.12 Spokojenost současných zákazník

, jež odpověděli kladně na otázku ohledně znalosti firmy Waxexpert, 

jsou všichni již zákazníky této společnosti. Položil jsem jim tedy sadu č

se týkaly spokojenosti se službami.  

První otázkou byla kvalita vyčištění interiéru vozu. 

ění interiéru vozu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

časných zákazníků je velmi spokojeno s kvalitou vyč

nich prohlásili, že: „To auto vypadalo jako nové.“To je velmi pozitivní 

střední se řadí 22,2% zákazníků. Ti byli rovně

ě podle jejich slov je to srovnatelné s konkurencí. 

nespokojeno. Jeden uvedl, že: „N ěkterá těžko p

 

66,67%

11,11%

Kvalita vyčištění interiéru

asných zákazníků 

ě znalosti firmy Waxexpert, 

nosti. Položil jsem jim tedy sadu čtyř otázek, které 

 

kvalitou vyčištění interiéru. 

To je velmi pozitivní 

. Ti byli rovněž spokojeni, co se 

konkurencí. Zbývajících 

ěžko přístupná místa 

66,67%

Vysoká

Střední

Nízká



 

Druhá otázka z této sady

poskytnuté služby. 

 

Graf 13: Cena služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Podíváme-li se na cenu služby, pak 22,2% zákazník

služby nepřiměřená. Tato skup

(77,7%), že cena přiměřená 

technika na automobilu

společnostmi. Jeden z dotazovaný

poskytnutou službu, nebo

znečištění jeho automobilu

 

 

22,22%
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této sady byla zacílena na přiměřenost či nepřiměř

: Cena služby (Zdroj: Vlastní zpracování)  

li se na cenu služby, pak 22,2% zákazníků, se zdá být cena za poskytnuté 

Tato skupina je však v menšině. Nejvíce respondent

ř ěřená a odpovídá kvalitě služby a strávenému č

technika na automobilu. Navíc je dle zákazníků cena srovnatelná s

dotazovaných by si dle jeho slov klidně i připlatil

, neboť cena služby se mu zdála být nízká

ní jeho automobilu. 

 

77,78%

Cena

či nepřiměřenost ceny za 

 

cena za poskytnuté 

jvíce respondentů odpovědělo 

a strávenému času práce čistícího 

 cena srovnatelná s konkurenčními 

ě řiplatil více peněz za 

 cena služby se mu zdála být nízká vzhledem k míře 

Přiměřená

Nepřiměřená



 

Třetí otázka se týkala vstř

 

Graf 14: Vstřícnost personálu (Zdroj: Vlastní 

 

Jak již bylo psáno v teoretické 

zahrnul i otázku, týkající se vst

velký vliv na finální spokojenosti zákazníka. Žádný ze sou

neodpověděl, že čistící technik nebyl vst

uvedlo vysokou vstřícnost. 

dokonce i předčil. Minoritní skupinou s

tento velmi příznivý stav je dán povahou 

v oboru. Tuto činnost vykonává již 

zákazníků, tak vozidlům.

 

44,44%
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etí otázka se týkala vstřícnosti personálu. 

ícnost personálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

teoretické části, služby se velmi obtížně dají m

zahrnul i otázku, týkající se vstřícnosti personálu. Domnívám se, že práv

velký vliv na finální spokojenosti zákazníka. Žádný ze souč

čistící technik nebyl vstřícný. Naopak plných 55,5% dotazovaných 

řícnost. Čistící technik splnil veškeré jejich požadavky a n

čil. Minoritní skupinou s 44,5% byla odpověď střední. Domnívám se, že 

íznivý stav je dán povahou čistícího technika a dále také jeho zkušenostmi 

činnost vykonává již řadu let, a proto dokáže porozum

ům. 

 

55,56%

0,00%

Vstřícnost personálu

 

ě dají měřit. Proto jsem 

ícnosti personálu. Domnívám se, že právě personál má 

velký vliv na finální spokojenosti zákazníka. Žádný ze současných zákazníků 

plných 55,5% dotazovaných 

istící technik splnil veškeré jejich požadavky a některé 

ěď řední. Domnívám se, že 

istícího technika a dále také jeho zkušenostmi 

adu let, a proto dokáže porozumět jak potřebám 

55,56%

Vysoká

Střední

Nízká



 

Poslední otázka, která se týká spokojenosti zákazníka, byla zam

 

Graf 15: Otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Otevírací doba společnosti je pond

otevřeno v sobotu po telefonické domluv

V 77,8% je tato otevírací doba p

si přáli otevírací dobu prodloužit. Je to z

firmy jak se rozhodne, nicmén

celého areálu, má otevřeno až 

je tedy možné nechat v

pracovní den se vše vyrovná. Proto si nemyslím, že je absolutn

prodlužovat. 

 

 

22,22%
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Poslední otázka, která se týká spokojenosti zákazníka, byla zaměřena n

: Otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování) 

čnosti je pondělí až pátek od 8:00 do 17:00. Dále pak je možné mít 

sobotu po telefonické domluvě. V neděli je zavřeno. 

77,8% je tato otevírací doba pro zákazníky dostačující. Nicméně 22,2% uvedlo, že by 

áli otevírací dobu prodloužit. Je to z důvodů jejich pracovní doby. Je na majiteli 

firmy jak se rozhodne, nicméně vedlejší obchod s autodoplňky, který vlastní majitel 

řeno až do 18:00 a je velmi vstřícný. Klíče od zákazníkova vozu 

je tedy možné nechat v tomto obchodě a rovněž i zákazník může zde zaplatit. Další 

pracovní den se vše vyrovná. Proto si nemyslím, že je absolutně nutné otevírací dobu 

 

77,78%

Otevírací doba

ěřena na otevírací dobu. 

 

lí až pátek od 8:00 do 17:00. Dále pak je možné mít 

ě 22,2% uvedlo, že by 

 jejich pracovní doby. Je na majiteli 

ňky, který vlastní majitel 

če od zákazníkova vozu 

ůže zde zaplatit. Další 

ě nutné otevírací dobu 

Vyhovující

Nevyhovující
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Graf 16: Doporučil/a byste známému firmu Waxexpert? (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Na tuto otázku odpovědě

kvalitních službách, které firma poskytuje. Bylo by však bláhové, a

odpověděli všichni dotazovaní. Proto je zde 11% skupina, která by toto doporu

známému nedala. Domnívám se, že jde o zcela b

každého zákazníka. V zásad

neusnout na vavřínech, pokud jde o kvalitu služeb. 

 

 

11,11%

Doporučení 
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3.11.13 Doporučil /a byste firmu Waxexpert?

il/a byste známému firmu Waxexpert? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ědělo kladně téměř 89% dotazovaných zákazník

kvalitních službách, které firma poskytuje. Bylo by však bláhové, a

li všichni dotazovaní. Proto je zde 11% skupina, která by toto doporu

známému nedala. Domnívám se, že jde o zcela běžný jev, neboť

zásadě jde tedy o velmi dobrý výsledek a 

řínech, pokud jde o kvalitu služeb.  

 

88,89%

11,11%

Doporučení pro známé od zákazníků firmy

/a byste firmu Waxexpert? 

 

 89% dotazovaných zákazníků. To hovoří o 

kvalitních službách, které firma poskytuje. Bylo by však bláhové, aby kladně 

li všichni dotazovaní. Proto je zde 11% skupina, která by toto doporučení 

žný jev, neboť nelze uspokojit 

dobrý výsledek a je třeba takříkajíc 

88,89%

zákazníků firmy

Ano
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Graf 17: Povědomí respondentů

 

Na grafu jak je vidno, tak respondenti 

dáno i tím,že žádná z konkuren

strategii. Celkem tak 

Nicméně i těch 48 respondent

můžeme shledat v délce pů

vytvořit své místo na trhu

(64,2%) žádnou jinou spole

zde musíme nechat prostor pro respondenty, kte

společnost vzpomenout v

 

64,18%

Znáte nějakou jinou firmu, kde Vám vyčistí 
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3.11.14 Povědomí dotazovaných o konkurenci

domí respondentů o konkurenčních subjektech (Zdroj: Vlastní zpracování)

Na grafu jak je vidno, tak respondenti nemají velké povědomí o konkurenci. 

konkurenčních společností nemá propracovanou marketingovou 

strategii. Celkem tak kladně odpovědělo 48 dotazovaných, což j

8 respondentů zná nějaký konkurenční subjekt. Vysvě

délce působení v Uherském Brodě a tak si tyto spole

it své místo na trhu. Naproti tomu nadpoloviční většina všech dotazovaných 

žádnou jinou společnost nezná. Toto číslo však může být ješt

zde musíme nechat prostor pro respondenty, kteří si nedokázali na žádnou jinou 

nost vzpomenout v daný okamžik. 

 

35,82%

Znáte nějakou jinou firmu, kde Vám vyčistí 
interiér vozu?

domí dotazovaných o konkurenci 

 
ních subjektech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ědomí o konkurenci. A to je 

ností nemá propracovanou marketingovou 

8 dotazovaných, což je35,8 procenta. 

bjekt. Vysvětlení tohoto stavu 

 a tak si tyto společnosti již stihly 

všech dotazovaných 

e být ještě menší, neboť 

í si nedokázali na žádnou jinou 

Znáte nějakou jinou firmu, kde Vám vyčistí 

Ano
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Graf 18: Název konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

Na tuto otázku s názvem jiných spole

odpovídali pouze dotazovaní, kte

však podotknout, že někteř

Nejvíce dotazovaných zná Waxcar a to celke

působí asi nejdéle na trhu v

vozidel.  

Na druhém místě se umístil Autoservis Urbánek s

v oboru autoopravárenství, nicmén

interiéry. Činnost vykonává již 

i běžným zákazníkům. 

Třetím v pořadí (17,2%)

diverzifikované portfolio. Krom

paliva jako je například uhlí. Další její 

Další společnosti již zná mén

5,17%

8,62%

10,34%

18,97%

Název konkurečních společností
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3.11.15 Název konkurenčních společností

: Název konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování) 

názvem jiných společností, které podnikají ve stejném oboru, 

odpovídali pouze dotazovaní, kteří odpověděli kladně na otázku př

ěkteří respondenti znali i více společností. 

Nejvíce dotazovaných zná Waxcar a to celkem 16, což je 27,6%. Tato spole

sobí asi nejdéle na trhu v Uherském Brodě a zaměřuje se pouze na 

e umístil Autoservis Urbánek s 19%. Společnost podniká hlavn

oboru autoopravárenství, nicméně syn majitele pan Robin Urbánek 

innost vykonává již řadu let, hlavně pro autobazary. Nicmén

(17,2%) je společnost Tempex s.r.o. Tato firma má pom

diverzifikované portfolio. Kromě čerpací stanice, autoservisu, pneuservisu dodává také 

uhlí. Další její činností je ruční mytí a čištění interiér

nosti již zná méně respondentů, než Waxexpert.  

17,24%

12,07%

27,59%

Název konkurečních společností
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Radek Balaštík 

Mobilní čištění
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čností 

 

ností, které podnikají ve stejném oboru, 

 na otázku předcházející. Nutno 

m 16, což je 27,6%. Tato společnost 

uje se pouze na čištění interiérů 

čnost podniká hlavně 

pan Robin Urbánek právě čistí 

 pro autobazary. Nicméně interiér vyčistí 

nost Tempex s.r.o. Tato firma má poměrně 

í stanice, autoservisu, pneuservisu dodává také 

č ění interiérů. 

Název konkurečních společností

Tempex

Andrea

Radek Balaštík - Waxcar

Mobilní čištění

Pneu BRT

Auto FS
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První z nich je Andrea s.r.o. (12%) Ta je známá p

linku, čímž konkuruje př

mycí linku. Ale další z dopl

Auto FS s.r.o. je další ze spole

pneuservis. Čištění interiér

čistícím technikem je pan Radek Kozub. Tento pán je bratrancem pana Robina 

Urbánka, který má druhý nejv

automobilech společně, nicmén

Můžeme tedy o panu Kozubovi 

Rovněž i společnost PneuBRT s.r.o. se 

podnikatelskou činností. Ostatn

Nicméně se snaží diverzifikovat portfolio. Zatím

Posledním je Mobilní č

Nemá vlastní prostory k

musí dát k dispozici zásuvku s
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Graf 19: Ovlivn ění dotazovaných reklamou (Zdroj: Vlastní zpracování)

30,60%

Řídíte se při výběru této služby reklamou?
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nich je Andrea s.r.o. (12%) Ta je známá především pro svou automatickou mycí 

ímž konkuruje především pronajímateli, neboť ten rovněž vlastní automatickou 

doplňkových služeb poskytují právě čištění interiér

je další ze společností, které se zaměřují hlavně na au

ění interiérů není jejich hlavní podnikatelská činnost, nicmén

istícím technikem je pan Radek Kozub. Tento pán je bratrancem pana Robina 

Urbánka, který má druhý největší tržní podíl. Zhruba rok a půl tito pánové p

čně, nicméně po vzájemných neshodách ukon

žeme tedy o panu Kozubovi říci, že je poměrně zkušený ve svém oboru.

čnost PneuBRT s.r.o. se čištěním interiérů nezabývá jako svojí hlavní 

činností. Ostatně i název napovídá, že jde především o pneuservis. 

 se snaží diverzifikovat portfolio. Zatím dosahují 8,6%. 

Posledním je Mobilní čištění (5,2%) Tato firma je nejmladší ze všech spole

Nemá vlastní prostory k podnikání, a proto přijede k zákazníkovi dom

dispozici zásuvku s 230V a teplou vodu. 

3.11.16 Ovlivnění respondentů reklamou

ní dotazovaných reklamou (Zdroj: Vlastní zpracování) 

69,40%

Řídíte se při výběru této služby reklamou?

Ano, reklama mě ovlivní

Ne, reklama mě neovlivní

svou automatickou mycí 

ěž vlastní automatickou 

č ění interiérů. 

ě na autoopravárenství a 
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istícím technikem je pan Radek Kozub. Tento pán je bratrancem pana Robina 

ůl tito pánové pracovali na 

 po vzájemných neshodách ukončili spolupráci. 

 zkušený ve svém oboru. 

 nezabývá jako svojí hlavní 

ředevším o pneuservis. 

ní (5,2%) Tato firma je nejmladší ze všech společností. 

zákazníkovi domů. Ten mu však 

reklamou 

 

Řídíte se při výběru této služby reklamou?

Ano, reklama mě ovlivní

Ne, reklama mě neovlivní



 

Při dotazu, zda respondenty ovliv

Plných 93 dotazovaných (což je tém

dokáže ovlivnit. Pouze menšina 

jsou vůči reklamám imunní. Z

marketingovou komunikaci se zákazníky.
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Graf 20: Vyhledávání služby dotazovaných (Zdroj: Vlastní zpracování)

 

V této otázce s 61 odpověď

zaměřit na toto médium. Nutno však podotknout, že takhle by vyhledávala p

mladší generace. Není to však podmínkou. Starší generace preferuje radu známých, 

by se zeptala ve specializovaných obchodec

případech (35,8%). Každého jednotlivého známého všech respondent

nelze ovlivnit. Můžeme ho však upoutat nap

jeho podvědomí. Zajímavou skupinou jsou rovn

vyhledávali právě v tiště

a proto bychom při návrhu tuto skupinu nem

18,66%

35,82%

Kde byste hledali, pokud byste si chtěli 
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i dotazu, zda respondenty ovlivňuje reklama, jsem dostal jednozna

Plných 93 dotazovaných (což je téměř 70%) uvedlo, že je reklama jistým zp

Pouze menšina čítající 41 respondentů (přes 30%), rozhodn

reklamám imunní. Z toho jasně vyplívá, že firmy by nem

marketingovou komunikaci se zákazníky. 

3.11.17 Vyhledávání služby dotazovaných

: Vyhledávání služby dotazovaných (Zdroj: Vlastní zpracování) 

61 odpověďmi (45,5%) zvítězil Internet. Je proto velmi vhodné se 

it na toto médium. Nutno však podotknout, že takhle by vyhledávala p
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by se zeptala ve specializovaných obchodech, například s autodoplň

Každého jednotlivého známého všech respondent

ůžeme ho však upoutat například reklamními bannery a dostat se do 

Zajímavou skupinou jsou rovněž noviny. Existují dotazovaní, kte

tištěném periodiku. Tato skupina není úplně malá s 18,66 procenty

ři návrhu tuto skupinu neměli vynechat. 
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nechat vyčistit interiér?

Internet
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Zeptal/a bych se známých

uje reklama, jsem dostal jednoznačné výsledky. 

 70%) uvedlo, že je reklama jistým způsobem 

řes 30%), rozhodně tvrdí, že 

 vyplívá, že firmy by neměly zanedbávat 

Vyhledávání služby dotazovaných 
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Existují dotazovaní, kteří by 

ě malá s 18,66 procenty, 

 

Kde byste hledali, pokud byste si chtěli 

Internet

Noviny

Zeptal/a bych se známých
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3.12 Analýza makroprostředí 

3.12.1 Vývoj nezaměstnanosti 

Vývoj nezaměstnanosti a zaměstnanosti s podnikáním firmy Waxexpert velmi souvisejí. 

Pokud je dlouhodobá nezaměstnanost, pak lidé, jež jsou nezaměstnaní, budou mít jiné 

potřeby, než si nechat umýt či vyčistit interiér automobilu. Na následujícím grafu je 

vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti od třetího kvartálu roku 2011. 

 

 
Graf21: Vývoj nezaměstnanosti (Zdroj dat: ČSÚ) 

 

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 

38,9 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 68,1% a meziročně vzrostla o 

1,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně 

snížil o 34,9 tisíc osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 22,9 tisíc osob. 

Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a 

činila 6,9 %.2) 
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3.12.2 Vývoj HDP 

Vývoj hrubého domácího produktu vypovídá o stavu ekonomiky dané země. Na grafu je 

jasně patrný pokles v období krize roku 2009. Pak přichází ustálení situace 

v následujících letech. V druhé polovině roku 2013 je již patrný meziroční růst. Na 

konci roku 2013 je znatelné meziroční zvýšení HDP. To však bylo zapříčiněno 

předzásobením se prodejců s tabákovými výrobky. Na tyto výrobky totiž od roku 2014 

je vyšší sazba spotřební daně. 

 

 

 
Graf 22: Vývoj HDP v České republice (Zdroj dat: ČSÚ) 
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4) VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V předchozí části práce jsem analyzoval současný stav a využil dotazníku. Takto 

získané výsledky je nezbytné zahrnout do navrhované marketingové strategie. Již 

v předchozí části práce jsem uvedl, že společnost prozatím nemá žádnou marketingovou 

strategii a proto pro firmu navrhnu strategii zcela novou. 

 

4.1 Cíle marketingové strategie 

Pro firmu je podstatné, aby marketingová strategie sledovala podnikovou strategii. 

Nesmí přitom odporovat poslání a vizi firmy. Vzhledem k tomu že je firma ještě nemá 

ujasněny, pak prvním návrhem je formulace poslání a vize. 

 

Poslání společnosti: „Posláním společnosti Waxexpert je nabízet svým zákazníkům 

kvalitní služby spojené s očistou vozu. Naším příslibem je pomoci zákazníkům cítit se 

v jejich voze příjemně a šťastně.  

 

Vize společnosti: „Vizí společnosti Waxexpert je být špičkovou firmou přinášející 

komplexní řešení v čištění interiérů a exteriérů automobilů.“  

 

Abychom později mohli vyhodnotit úspěšnost naší marketingové strategie, je nezbytné 

jasné a zřetelné stanovení cílů. Nezbytné je také brát ohled na současné postavení firmy 

na trhu a také na budoucí záměry majitele firmy. Mnou navržená strategie je 

koncipována na období jednoho roku. Po roce bude nutné přínos navržených opatření 

zanalyzovat a některé aktivity opětovně zacílit na další potencionální zákazníky. 

Popřípadě strategii rozšířit.  

Společnost Waxexpert je velmi orientovaná na zákazníka. Nehraje roli, zda je jejím 

zákazníkem velká firma či jedinec. U všech zákazníků je důležité, aby cítili kvalitu 

poskytovaných služeb a samozřejmě spolehlivost. Společně s majitelem společnosti 

jsme přišli k názoru, že marketingová strategie by měla pomoci dosáhnout hlavně 

následujících cílů: 
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• Zvýšení tržeb o 5% oproti roku 2013 

• Pomocí navrhnutých způsobů propagace zvýšit povědomí o firmě Waxexpert 

především v Uherském Brodě a okolí do 1 roku 

• Zvýšení počtu vyčištěných automobilů o 7% ročně oproti roku 2013 

• Do konce roku 2014 postupně realizovat navrhované změny v další části práce 

• Zachovat věrnost stávajících zákazníků v nadcházejících 3 letech 

• Optimalizace nákupu čistící chemie a prostředků pro čištění 

• Snížení nákupní ceny chemie o 10% na základě dlouhodobé spolupráce a 

odebraného množství 

 

Společnost Waxexpert si chce vydobýt své postavení na trhu a rovněž chce být 

dlouhodobě v zisku. Tento finanční cíl jde ruku v ruce s marketingovými cíli. Aby si 

firma mohla udržet ziskovost, klíčovým faktorem jsou pro ni zákazníci jednotlivci. Tito 

zákazníci se starají o dobrou likviditu firmy, neboť platí hned při uskutečnění služeb a 

hlavně v hotovosti. Nelze ovšem říci, že by firma měla zanedbávat velkoodběratele 

svých služeb. Přestože tento druh zákazníků platí později a s nižší marží, tak se 

významnou měrou podílí na zaplnění čistících kapacit a tím také vytváří příspěvek pro 

krytí fixních nákladů.  

 

4.2 Produkt 

Produkt jsem se pokusil popsat již výše v podobě nabízených programů a šíři 

produktového portfolia. Výraznou předností služeb je pružnost, díky níž může firma a 

čistící technik okamžitě reagovat na nové trendy a přání zákazníků. Doporučuji 

společnosti zachovat šíři portfolia a v případě programu Interiér zákazníkům objasnit 

výhody suchého čištění. Toto mnou navrhované řešení nebude mít vliv na výši nákladů 

společnosti. 

V současné době je trend v metodě suchého čištění, jak je popsáno dále. Tuto metodu 

již společnost využívá. Nelze však předpovědět, jak se tyto trendy budou vyvíjet v dále. 

V případě budoucích novinek v oblasti čištění automobilů má firma prostor uvést tyto 

technologie v život. 
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Nicméně se domnívám se, že management společnosti dostatečně nesleduje novinky 

v čištění interiérů. Mým návrhem pro firmu je pravidelné sledování nových trendů 

v oblasti péče o automobily. 

Dále si myslím, že firma málo či vůbec nezdůrazňuje následující výhody pro zákazníka. 

4.2.1 Výhoda pro zákazníka 

Největší přínos pro zákazníka je kvalitní služba za přijatelnou cenu. Důležitým rozdílem 

oproti konkurenci je nová inovativní metoda v podobě tzv. suchého čištění vozidla. 

Zákazník může prakticky ihned vozidlo používat bez omezení. Není potřeba interiér 

automobilu nechávat „vyschnout“ jako při klasickém mokrém čištění. Navíc je tato 

metoda šetrnější k materiálům, ze kterých je vyroben interiér vozidla. Rovněž 

elektroinstalace v automobilu nepřijde do styku s vodou, a tudíž nemůže vzniknout 

zkrat, či v krajním případě požár vozidla. 

 

Další výhodu spatřuji v podobě časové úspory. Takto získaný volný čas může zákazník 

využít jiným, pro něho vhodnějším způsobem. Tak jako si pracovně vytížené 

domácnosti například najímají specializované firmy na úklid, mohou stejným způsobem 

řešit očistu svého vozu. Zákazník využije naše služby, pokud bude chtít mít kvalitně 

vyčištěné vozidlo. 

 

Výhodou je také, že můj produkt zjednodušuje zákazníkům život a řeší jejich problém. 

Zákazník si nemusí kupovat jednotlivé drahé přípravky a studovat mnohdy složité 

návody k použití. Rovněž ne každý jedinec si dokáže poradit se znečištěným vozidlem. 

Dále také ho tato činnost nemusí bavit. Dokonce k tomu může mít i odpor.  

 

4.3 Distribuce 

Z pohledu zákazníka si dopravu do místa poskytnutí služby zajišťuje převážně každý 

sám. Nicméně ne každý zákazník má časové možnosti, aby mohl vůz do čistícího centra 

dopravit. V tom případě si technik pro čištěný vůz přijede služebním vozidlem, 

případně tento vůz zapůjčí zákazníkovi. Návrh na změnu však spatřuji v systému 

objednávek. 



 

4.3.1

Doposud si může zákazník objednat 

telefonické dohodě. V dnešní dob

ze svého domova. Společ

rezervační systém s přehledem poskytovaných služeb a volných 

služba je již obvyklá např

podnikatele existuje i verze zdarma. Tato verze j

omezeními. Další nevýhodou je zobrazení reklamy jiných firem po stran

nebude líbit managementu firmy, existuje ješt

rovněž se nezobrazuje reklama. Cena za

 

4.4 Propagace

4.4

Firma zakoupila služební 

k zákazníkovi, pokud je č

centra. Nebo si ho může zákazník p

zákazník vůz potřebuje. 

 

Obr. 7: Návrh polepu vozu Waxexpert (Zdroj: Vlastní zpracování)
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4.3.1 Rezervační systém  

ůže zákazník objednat čištění svého vozu buď osobn

dnešní době je již obvyklé, že se služby dají objednat i pohodln

ze svého domova. Společnost má kvalitní webové stránky, avšak chybí zde online 

řehledem poskytovaných služeb a volných časových kapacit.

služba je již obvyklá například ve státní sféře u obcí s rozšířenou působností. Pro drobné 

podnikatele existuje i verze zdarma. Tato verze je plně funkční avšak s

omezeními. Další nevýhodou je zobrazení reklamy jiných firem po stran

nebude líbit managementu firmy, existuje ještě placená verze. Ta je již bez omezení

ž se nezobrazuje reklama. Cena začíná již na 150 Kč za měsíc.  

Propagace 

4.1 Služební vozidlo 

služební automobil. Tento vůz slouží k přepravě č

pokud je časově zaneprázdněn a nemůže svůj vůz př

ůže zákazník půjčit v době, kdy technik pracuje na 

  

: Návrh polepu vozu Waxexpert (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ď osobně, nebo po 

 je již obvyklé, že se služby dají objednat i pohodlně 

stránky, avšak chybí zde online 

časových kapacit. Tato 

ř ůsobností. Pro drobné 

ě ční avšak s určitými 

omezeními. Další nevýhodou je zobrazení reklamy jiných firem po straně. Pokud se toto 

 placená verze. Ta je již bez omezení a 

 

řepravě čistícího technika 

ů ůz přistavit do čistícího 

, kdy technik pracuje na automobilu a 
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Vozidlo je každý den v pohybu a navíc jezdí po oblasti, kde se nachází naše cílová 

skupina zákazníků. Bylo by tedy vhodné, nechat toto vozidlo polepit firemním logem a 

důležitými informacemi, které pomohou propagaci firmy Waxexpert. Ceny za 

kompletní realizaci polepu se pohybují kolem 5 500 Kč včetně DPH. 

 

4.4.2 Vozidla Gemnet 

Vozový park společnosti Gemnet čítá v současnosti 10 automobilů. I tato vozidla jezdí 

v okolí Uherskobrodska, kde je cílová skupina zákazníků. Vozy jsou již polepeny logy a 

reklamními poutači, nicméně by bylo škoda tak velký vozový park nevyužít pro 

prezentaci další,sesterské firmy. Navíc přidání loga na všechny vozy Gemnet by vyšlo 

firmu na 3 990 Kč s DPH. 

 

4.4.3 Webové stránky 

Jak jsem již zmínil, firma má kvalitní, přehledné a uživatelsky přívětivé Internetové 

stránky. To je v dnešní době Internetu základní prezentace. U společností jako Seznam, 

či Google existuje zpoplatněná služba, která při zadání hesla například „ čištění interiérů 

Uherský Brod“či podobně zobrazí odkaz na Vaše webové stránky na čelních místech. 

Tato služba opět pomáhá najít potenciálního zákazníka. Navíc v dotazníkovém šetření 

Internet jasně převažoval při vyhledávání respondentů, proto bychom ho neměli 

přehlížet. Cena za tuto službu závisí na zákazníkovi, kolik prostředků chce investovat 

do reklamní kampaně. Čím více bude investovat, tím vícekrát se pod námi zvoleným 

heslem odkaz zobrazí. Cena za jedno zobrazení je cca 0,10 Kč. Pro začátek jsem zvolil 

u obou nejpoužívanějších vyhledávačů 500 Kč měsíčně. Nevyčerpaný „kredit“ se 

převádí do dalšího období a lze jej průběžně měnit v případě potřeby. 

Pro další propagaci webových stránek lze využít odkaz na webových stránkách firmy 

Gemnet. I tyto Internetové stránky jsou přehledné a umístit zde malý banner s odkazem 

rozhodně nebude problém pro firmu, která podniká v oblasti IT. Tento postup lze 

samozřejmě využít i obráceně. Banner s logem firmy Gemnet na webových stránkách 

Waxexpertu. 

 



 

4.4

Společnost by mohla využít ke své propagaci také reklamních banner

příjezdových cestách do Uherského Brodu. Firma se nachází na okraji tohoto m

hned vedle nejrušnější kř

republiku. Majitel prostor, které si Waxexpert pronajímá pro svou 

reklamní plochy, kde by banner mohl být umíst

1m2 je v Uherském Brodě

reklamní plochy by však cenu dokázal snížit za tuto službu, vzhledem k

spolupráci s pronajatými prostory.

Další reklamní banner by se mohl nacházet p

na ulici Vlčnovská. I zde je cena 365 K

Pokorný objednal alespoň

Waxexpert a na dalších 2 metrech ba

Rovněž zajímavým místem pro reklamu je v

proudí doprava do nedalekých lázní Luha

Navíc v tomto lázeňském m

však neznamená, že obyvatelé Luha

projede den co den mnoho vozidel. Ceny za 1m

nižší. Majitel požaduje rovných 300 K

Samotná výroba reklamního banneru není drahá, ceny jsou od 99 K

Naše 3 kusy bannerů 2x1 metr budou stát 826 K

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Reklamní banner (Zdroj: Vlastní zpracování)
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4.4 Reklamní bannery 

nost by mohla využít ke své propagaci také reklamních banner

íjezdových cestách do Uherského Brodu. Firma se nachází na okraji tohoto m

ější křižovatky celého města na silnici E50 vedoucí na Slovenskou 

ajitel prostor, které si Waxexpert pronajímá pro svou č

reklamní plochy, kde by banner mohl být umístěn. Obvyklá cena za banner velikosti 

Uherském Brodě 365 Kč za měsíc bez DPH. Po rozhovoru s majitelem této 

však cenu dokázal snížit za tuto službu, vzhledem k

pronajatými prostory. 

Další reklamní banner by se mohl nacházet při dalším vjezdu do mě

novská. I zde je cena 365 Kč za metr čtvereční. Pokud by 

Pokorný objednal alespoň 4m2, kde na dvou metrech čtverečních by byl banner 

Waxexpert a na dalších 2 metrech banner Gemnet, pak by byla cena 33

ž zajímavým místem pro reklamu je v městské části Újezdec. Př

oudí doprava do nedalekých lázní Luhačovice. Ty jsou známé po celé republice. 

ňském městě pracuje hodně občanů Uherského Brodu a okolí. To 

však neznamená, že obyvatelé Luhačovic nepracují v Uherském Brod

oho vozidel. Ceny za 1m2 reklamního banneru jsou zde trochu 

nižší. Majitel požaduje rovných 300 Kč včetně daně. 

Samotná výroba reklamního banneru není drahá, ceny jsou od 99 Kč

ů 2x1 metr budou stát 826 Kč včetně DPH 

 

: Reklamní banner (Zdroj: Vlastní zpracování) 

nost by mohla využít ke své propagaci také reklamních bannerů nejlépe na 

íjezdových cestách do Uherského Brodu. Firma se nachází na okraji tohoto města 

sta na silnici E50 vedoucí na Slovenskou 

ajitel prostor, které si Waxexpert pronajímá pro svou činnost, vlastní také 

Obvyklá cena za banner velikosti 

bez DPH. Po rozhovoru s majitelem této 

však cenu dokázal snížit za tuto službu, vzhledem k již probíhající 

i dalším vjezdu do města a to konkrétně 

ční. Pokud by však si pan 

č čních by byl banner 

nner Gemnet, pak by byla cena 330 Kč bez DPH. 

ásti Újezdec. Přes tuto část města 

ovice. Ty jsou známé po celé republice. 

 Uherského Brodu a okolí. To 

Uherském Brodě. Proto tudy 

reklamního banneru jsou zde trochu 

Samotná výroba reklamního banneru není drahá, ceny jsou od 99 Kč bez DPH za 1m2. 
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4.4.5 Tištěné periodikum 

I zde je vhodné propagovat Waxexpert. Prvním a zároveň vzhledem k naší zájmové 

skupině nejdůležitějším periodikem by mohl být Brodský zpravodaj. Ten je dodáván do 

každé domácnosti města Uherský Brod zdarma, proto je velmi oblíben mezi čtenáři. 

Tyto noviny jsou měsíčníkem. Cena inzerce zde závisí na tom, zda je inzerát barevný či 

černobílý a pak také záleží na velikosti. Vzhledem k tomu, že je lepší inzerci opakovat, 

aby si ji lidé zapamatovali, zvolil jsem čtvrtinu strany (90x123,5 mm) černobíle. Inzerce 

v této velikosti stojí 2000 Kč včetně DPH měsíčně. Tři opakování – tedy jeden kvartál 

stojí 6000 Kč. 

 

Dalším vhodným tištěným komunikačním médiem je Dobrý den s Kurýrem, což je 

regionální týdeník vycházející každé pondělí v okrese Uherské Hradiště. Čili opět naše 

cílová skupina. Týdně jej čte téměř 25 000 obyvatel, tedy každý šestý čtenář v regionu a 

každá druhá domácnost. Inzerce zde je trochu dražší, než v Brodském zpravodaji. Opět 

jsem vybral černobílou inzerci s opakováním po čtyři týdny. Inzerce 90x120 mm, což je 

méně než osmina strany, stojí 1 568 Kč včetně DPH týdně. Kurýr má však 

propracovaný systém slev. Při platbě předem můžeme získat skonto 5%. Další slevu 

získáme za opakování. Jak jsem psal výše, chceme čtyři opakování, tedy jeden 

kalendářní měsíc. Zde je sleva 10% při čtyřech opakováních. Slevy se sčítají, takže 

výsledná cena vychází na 1 333 Kč za jeden výtisk. Při čtyřech výtiscích se jedná o 

5332 Kč. 

 

Ideálním místem pro reklamu je Služebník. Ten je podobně jako Brodský zpravodaj 

dodáván do každé domácnosti zdarma. Co je však velmi potěšující, tak kratší inzerce je 

zde zdarma. Pokud bychom chtěli rozšířit počet znaků, či vložit logo firmy, pak je to již 

zpoplatněno. Pro naši reklamní kampaň však inzerce zdarma postačí. Navíc naše 

reklama bude uvedena i na Internetových stránkách Služebníku. 
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4.6 LED panely 
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4.4.7 Reklamní letáčky 

Tento druh propagace je jeden z nejlevnějších. Podíváme-li se na náklady na výrobu, 

pak 500ks reklamních letáčků o rozměru A5 stojí 500 Kč. Aby tato marketingová 

kampaň měla smysl, je dobré tuto letákovou akci opakovat. Za vhodné se považují 

minimálně 3 opakování, lépe však 5. Při pěti opakováních reklamních letáčků je cena 

včetně roznosu reklamního materiálu 4 500 Kč. Důležité je, aby letáčky byly 

distribuovány spolehlivou firmou, nebo spolehlivými brigádníky. 

 

4.4.8 Nálepky 

V dosavadních návrzích marketingové strategie jsem se věnoval hlavně novým 

zákazníkům. Pro stávající zákazníky je to spíše okrajová připomínající reklama. Proč 

však nevyužít automobil, který již navštívil služby firmy Waxexpert? Čistící technik by 

po vyčištění interiéru vozu či kterékoliv jiné službě, umístil samolepku s logem 

Waxexpert a telefonním číslem na karoserii vozu do řidičových dveří. Ten vždy po 

otevření dveří samolepku zahlédne a tím si bude neustále podvědomě do paměti 

vsugerovávat naši společnost. To bude připomínající reklama pro již stávajícího 

zákazníka. Dále je mnohem větší pravděpodobnost, že pokud se spokojeného zákazníka 

zeptá například jeho kamarád na čištění interiérů, zákazníka podvědomě automaticky 

napadne Waxexpert. Navíc komukoli zákazník půjčí svůj vůz, ten také zahlédne 

nálepku a může se stát novým zákazníkem. 

Toto opatření navíc není ani příliš drahé. Výrobní náklady na jednu trojbarevnou 

samolepku tisknutou digitálním tiskem, velikosti 50 x 50 mm činí při odebraném počtu 

500 ks 1 Kč včetně DPH. Celkové náklady na samolepky budou tedy 500 Kč. 

Průměrně čistí Waxexpert dle slov majitele 1,5 automobilu denně. To je při 252 

pracovních dnech roku 2014 cca 378 zákazníků. Někteří zákazníci se již vracejí a 

nechávají si vůz vyčistit či umýt pravidelně. Proto množství 500 kusů nálepek vystačí 

čistícímu technikovi na zhruba 2 roky. 
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4.4.9 Podložky pod RZ 

Kromě nalepení nálepky do dveří, může čistící technik vyměnit podložku pod 

registrační značkou čištěného vozidla za firemní s logem a telefonním kontaktem. 

V dnešních dobách aplikuje podobné praktiky mnoho autoservisů. Výměna jedné 

podložky registrační značky zabere zhruba dvě minuty, tudíž to není časově zdlouhavá 

operace.  

Cena výroby podložek pod RZ včetně dvoubarevného potisku je při 500 vyrobených 

kusech 14 Kč/ks včetně DPH. Celá zásilka tak bude stát 7 000 Kč.  

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že na každém voze jsou umístěny 2 tabulky RZ, 

pak 500 kusů podložek postačí na 250 vozidel. Výše bylo zmíněno, že za rok projde 

čistícím centrem cca 378 automobilů, proto 500 kusů podložek vystačí zhruba na 8 

měsíců. Automobily, které navštěvují mycí centrum pravidelně, však po čase již budou 

mít podložku vyměněnou. Dalším vozům, například s drahou chromovou podložkou, či 

úplně bez podložky, čistící technik firemní podložku registrační značky instalovat 

nebude. Proto vystačí počet 500 ks podložek na 12 měsíců. 

 

4.4.10 Výstava „BrodExpo“ 

BrodExpo je akce pořádaná Městským úřadem v Uherském Brodě ve spolupráci 

s Uherskobrodskými patrioty a Domem kultury pro občany Uherskobrodska. Tato 

výstava, která se koná v Domě kultury, si klade za cíl ukázat občanům firmy, které 

v tomto regionu podnikají. Slouží také pro podporu místních podnikatelů a firem. 

V roce 2013 se uskutečnil první ročník této výstavy a celá akce měla obrovský úspěch. 

Prezentovaly zde tři desítky místních firem a také čtyři střední školy. Za dva dny 

výstavy prošly Domem kultury stovky návštěvníků všech věkových skupin. Celá akce 

je zdarma jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Proto je ideální zde prezentovat 

Waxexpert. Odpadají náklady a téměř všichni návštěvníci patří do naší cílové skupiny. 

 

4.4.11 Televize a rádio 

Záměrně jsem tato komunikační média nechal až nakonec. V případě 

třicetisekundového televizního spotu jsou již samotné náklady na výrobu v částkách, 
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které daleko přesahují možnosti firmy. Proto televizi jako návrh marketingové strategie 

zamítám. 

Situace v regionálním rádiu je trochu jiná. Namluvení třicetisekundové reklamy je 

v ceně služby. Ovšem samotná cena služby začíná kolem 150 Kč za jedno odvysílání 

reklamního spotu v nejzajímavější čas tj. v době oběda. Pokud bychom nechali pustit 

v době od 11:00 do 13:00náš spot v alespoň čtyřech opakováních denně, pak by nás 

reklama v případě 21 pracovních dní stála 12 600 Kč měsíčně. To nejsou zanedbatelné 

peníze pro Waxexpert. Navíc zde pokrýváme zbytečně velkou oblast. Pochybuji, že 

posluchač například ze Vsetína, si pojede nechat vyčistit interiér do padesát kilometrů 

vzdáleného Uherského Brodu. Proto se domnívám, že případně vynaložené náklady na 

tento druh propagace by byly značně neefektivní. 

 

4.4.12 Kalkulace nákladů na propagaci 

Polep vozidla Waxexpert 5 500 Kč 

Polep vozidel Gemnet 3 990 Kč 

Výroba 3 ks reklamních bannerů 826 Kč 

Reklamní letáčky (výroba 2 500 ks+ 5x roznos) 4 500 Kč 

Nálepky do dveří vozu (výroba na 1 rok) 500 Kč 

Podložky pod RZ vozidla (výroba na 1 rok) 7 000 Kč 

Slevové, dárkové, věrnostní poukazy (výroba 2 500 ks) 2 500 Kč 

Celkové jednorázové náklady 24816 Kč 

 
Internetové vyhledávání Google + Seznam 1 000 Kč 

Nájemné reklamní plochy: u silnice E50 300 Kč 

 ulice Vlčnovská 798 Kč 

 M.Č. Újezdec 600 Kč 

Tištěné periodikum: Brodský Zpravodaj 2 000 Kč 

 Dobrý den s Kurýrem 5 332 Kč 

 Služebník ZDARMA 

LED panely: Masarykovo náměstí 1 167 Kč 

 u OD Kaufland 1 167 Kč 

Celkové přepočtené měsíční náklady na propagaci: 12 364 Kč 
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Vzhledem k relativně vyšším nákladům na propagaci jsem usoudil, že bude lepší 

marketingovou strategii rozfázovat tak, aby se náklady lépe rozložily a netvořily 

jednorázově velkou finanční zátěž pro firmu. 

V první fázi dojde k polepu vozidla Waxexpert a výrobě reklamních bannerů. Ty 

zároveň umístíme do námi vybraných lokalit. Dále budou vyrobeny slevové poukazy. 

Ve druhé fázi je naplánována výroba reklamních letáků spolu s jejím roznosem a dále 

nálepek do dveří. Rovněž zaplatíme za Internetové vyhledávání a poběží nám tříměsíční 

reklama na LED panelech. 

Po třech měsících (ukončení reklamy LED) nastupuje další fáze, která obsahuje polep 

vozidel Gemnet a propagace v tištěných periodicích. 

Nakonec necháme vyrobit podložky pod RZ vozidla.  

Po ukončení jednotlivých fází je možno samozřejmě pokračovat a opakovat reklamu 

v tištěném periodiku či s pomocí LED technologie. Důležitá je jistá pravidelnost 

marketingové kampaně. 

 

4.5 Cena 

Podíváme-li se na tvorbu cen ve společnosti Waxexpert, pak můžeme říci, že je 

poměrně striktní. Nicméně slevové akce jsou to, na co český národ slyší a jsou velmi 

oblíbené. Proto je důležité na ně nezapomenout a patřičně je během celého roku využít. 

Majitel společnosti již v počátku podnikání nastavil ceny za služby tak, aby firma 

Waxexpert mohla slevy poskytnout. 

 

4.5.1 Systém slevových akcí 

Tento systém slev je potřeba také správně propagovat. Proto například součástí již výše 

zmíněného letáku je část, která se dá odstřihnout. Tato část je poukaz na jednorázovou 

slevu ve výši 10 % na veškeré služby. Rovněž abychom zaujali návštěvníky BrodExpa, 

tak zde budou zmíněné letáčky rozdávány. Stejný princip je u tištěného periodika. I zde 

je možnost vystřihnout poukaz na 10% slevu. Na LED panelech, reklamních bannerech 

a také na firemním voze by mělo být umístěno heslo: „Využijte našich slevových akcí.“ 
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Velmi vhodné je využít například služeb autoservisů v okolí. Zde je opět naše cílová 

skupina. Po domluvě s majitelem servisu budou jejich zákazníkům rozdávány poukazy 

na slevu ve výši 10% na čištění interiéru vozu u společnosti Waxexpert. Každý poukaz 

bude mít razítko daného autoservisu. Pokud zákazník skutečně přijede a předloží tento 

poukaz, sleva bude uplatněna a zároveň „načten“1 bod na účet autoservisu. Po nasbírání 

10 bodů získává majitel autoservisu čištění interiéru se slevou 50% pro jím vybraný 

vůz. Tak bychom mohli dosáhnout toho, aby autoservis propagoval naše služby. 

 

V našem regionu existují firmy, které mají vozové parky čítající 10 a více automobilů. 

Například AutoGames, Dopravní zdravotní služba Ševčík, vozidla města Uherský Brod 

a jiné. S těmito společnostmi již spolupracuje majitel areálu a těchto kontaktů může 

využít také Waxexpert. Jednak poskytnutím 30% slevy na poskytované služby a dále 

čištění na fakturu, která bude každý měsíc zaslána majitelům těchto společností. 

Vzhledem k tomu, že majitel areálu s těmito společnostmi spolupracuje již několik let, 

tak ví, že zde není problém s úhradami pohledávek. Rovněž řidič, který vůz od těchto 

společností přiveze, dostane slevový poukaz ve výši 10% pro své osobní vozidlo.  

 

Abychom si zachovali věrnost zákazníků, je pro ně připravena akce 1+1. Pokud si klient 

nechá u naší společnosti vyčistit interiér, pak obdrží věrnostní poukaz. V tomto poukazu 

je celkem 5 polí. Každé druhé čištění interiéru je se slevou 15% a poslední pole je ruční 

mytí vozu zdarma. Platnost poukazu je však omezena na 2 roky. Tak si zajistíme přízeň 

nových zákazníků. 

 

Pamatovat bychom měli i na zimní období, které tradičně příliš nepřeje očistě 

automobilu. Pro tuto část roku od 1. 12. do 1. 2. je také připravena akční nabídka se 

slevou 20%. Ta je podpořena sloganem: „Zimní úklid ve Vašem voze nyní se slevou 

20%!“ Slogan bude v zimním období promítán na LED tabulích. 

 

Slevové akce mají velký úspěch. Pozorovat tento trend můžeme například u společnosti 

Mountfield, která tyto jarní akce pravidelně prodlužuje. Proto je možné například při 

malé poptávce po našich službách i na jaro využít akci: „Provádíte doma jarní úklid? 

Nezapomeňte na Váš vůz! Nyní se slevou 15%!“ 
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Stejnou 15% akci můžeme využít i v letním období, kdy tradičně spousta Čechů cestuje 

k moři či po krásách naší vlasti. Mnozí s sebou vozí například malé děti nebo psa, kteří 

dokážou spolehlivě zaneřádit interiér. A tak se můžeme zaměřit i na tyto zákazníky. 

„Potřebuje Vaše auto po dovolené uklidit? Nechte to na nás se slevou 15%!“ 

 

Další možností, jak přilákat zákazníky, jsou například Happy Hour nebo Happy Day. 

Znova půjde o naši oblíbenou slevu 15% například na ruční mytí vozu či vyčištění 

interiéru vozidla. Tato sleva bude vyvěšena na již zakoupené reklamní tabuli, 

kterou čistící technik umístí vedle vjezdu do areálu. 

 

Dnes je již celkem tradicí věnovat někomu blízkému dárkový poukaz. Ať již 

k Vánocům, nebo při příležitosti narozenin či svátku. Tento poukaz lze použít 

na libovolný program. Sloganem může být: „Překvapte svého blízkého dárkovým 

poukazem na očistu vozu. Váš Waxexpert.“ Nebo například ve stylu: „Konečně 

smysluplný dárek! Dárkový poukaz od Waxexpertu.“  

 

Pro úplnost je samozřejmě nutné, aby na každém slevovém kuponu či jiném druhu 

zvýhodnění bylo napsáno, že: „Slevy se nesčítají!“ Je to z důvodu ochrany majitele 

společnosti. Pokud by tomu tak nebylo, pak bychom naše služby prodávali 

pod samotnými náklady. A to je zóna, kam se dostat nechceme. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval návrhem marketingové strategie pro nově 

vzniklou firmu v Uherském Brodě. Veškeré mé podklady vychází z reálného stavu. Poté 

jsem navrhnul řadu konkrétních opatření, jež pomohou zlepšit stávající situaci. Cílem 

mé práce bylo maximálně zvýšit míru informovanosti o firmě Waxexpert tak, aby se o 

ní dozvěděli noví zákazníci a ti stávající, aby na ni nezapomněli. 

 

První část práce jsem zaměřil na teoretická východiska, jež jsem načerpal ze 

specializované literatury, nebo během svých studijních roků. Druhá část obsahuje 

charakteristiku dané společnosti společně s analýzou současného stavu. Důležitým 

bodem byl zajisté samotný dotazník, který jsem osobně rozdával k získání dat od 

občanů Uherskobrodska. Po následném vyhodnocení jsem přišel na poměrně zásadní 

mezery, které jsou v marketingové komunikaci firmy. Mým cílem tedy bylo přinést 

takové náměty, které pomohou tyto nedostatky odstranit. 

 

S vybranými průběžnými výsledky jsem seznámil majitele společnosti. Ten mě 

v následné diskuzi pochválil a vyjádřil přesvědčení, že mnou navržená řešení 

nepochybně přivedou nové zákazníky, čímž se celkově zlepší ekonomické výsledky 

firmy. Domnívám se, že toto praktické vyjádření nejlépe vystihuje smysl mé diplomové 

práce. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Dotazník 

 

Dotazník 
1) Pohlaví      2) Věk 

Žena  Muž  18 – 30  31-45  46-60  61 a více 

3) Vlastníte Vy, nebo někdo z Vaší rodiny vozidlo? (Pokud ne, pak na otázky 4,5 neodpovídejte) 

Ano Ne 

4) Uveďte prosím rok výroby Vašeho vozidla (vozidel)? 

 

5) Nechal/a jste si někdy čistit interiér ve voze?(Pokud ne, pak na otázky 6 až 8 neodpovídejte) 

Ano Ne 

6) Jak často si necháváte čistit interiér ve Vašem voze? 

Méně než jednou ročně 

Jednou ročně 

Dvakrát ročně 

Tři a vícekrát ročně 

7) Jaký typ znečištění je ve Vašem vozidle?(Můžete označit více odpovědí) 

Prach  Písek  Bláto  Rozlité nápoje  Zápach 

8) Proč jste si nechával/a vyčistit interiér? 

Koupil jsem si vůz  Běžná údržba  Prodávám vůz 

9) Znáte firmu Waxexpert s.r.o.? (Pokud ne, pak na otázky 10 až 12 neodpovídejte) 

Ano Ne 

10) Pokud ano, jak jste se o této společnosti dozvěděl/a? 

Od známého 

Jel/a jsem kolem a všiml/a jsem si sám/sama 

Z webových stránek 

Jinak: 
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11) Pokud jste si nechal/a čistit interiér u Waxexpertu, jak jste byl/a spokojen/a s touto 

službou? 

Kvalita vy čištění 

   nízká střední  vysoká 

Cena 

   přiměřená nepřiměřená 

Vstřícnost personálu 

   nízká střední  vysoká 

Otevírací doba 

   nevyhovující  vyhovující 

12) Doporučil/a byste známému firmu Waxexpert s.r.o.? 

Ano Ne 

 

13) Znáte nějakou jinou firmu na Uherskobrodsku, kde Vám tuto službu čištění interiéru 

poskytnou? 

Ano Ne 

14) Pokud ano, znáte její název? 

 

15) Řídíte se při výběru této služby reklamou? 

Ano, reklama mě ovlivní  Ne, reklama mě neovlivní 

16) Pokud byste si chtěl/a nechat vyčistit interiér Vašeho vozidla, kde byste hledal/a? 

Internet 

Noviny (Brodský zpravodaj, služebník..) 

Zeptal/a bych se známých 

 


