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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu 

současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu 

Goldpress s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie. 

 

Abstract 

Master`s thesis deals with a question of communication. This work is focus on analysis 

present marketing communication and suggestion a new communication strategy for the 

company Goldpress s.r.o. that business in printing trade. 
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Úvod 

Komunikace je způsob dorozumívání a to nejen lidskou řečí a písmem (verbální 

komunikace), ale také prostřednictví mimosmyslových projevů (neverbální komunikace). 

V současnosti se stále více dostává do popředí komunikace elektronická. Je to způsob 

dorozumívání pomocí telefonu, internetu, ICQ, Skypu, e-mailu, atd. 

Komunikace nám nabízí mnoho nástrojů k poskytování informací svému okolí. 

 

V obrovském množství výrobků a informací je důležité poskytovat zákazníkům 

srozumitelná sdělení a působit na něj prostřednictvím integrované komunikace, tzn. 

zabezpečit všechny prvky kontaktu se zákazníkem. Velký vliv mají na zákazníka firemní 

zkušenosti, internetové stránky, vyřizování reklamací, chování zaměstnanců, ale také i 

názory přátel a známých. Cílem společnosti musí být zaměření na zákazníka, protože jeho 

síla hlasu roste a nedává firmám jinou možnost ke komunikaci, chtějí-li se na trhu 

dlouhodobě udržet. 

Integrovaná komunikace umožňuje sladění vhodných nástrojů komunikačního mixu 

od pozicování produktu, přes design, reklamu, direct marketing, podporu prodeje, PR a 

elektronickou a mobilní komunikaci. 

 

Dřívější používání direct marketingu, již především na mladší generace nepůsobí. 

Úspěch slaví především ty firmy, které se zaměřují na měkčí formu sdělení, 

prostřednictvím komunikačního a media mixu. To je cílem integrované komunikace. Je 

citelné, že k ovlivnění cílových skupin už nestačí televizní či tisková reklama, ale přesně 

cílená forma digitální komunikace, special events, PR, podpora prodeje zaměřená na 

spotřebitele a reklama, využívající nových médií. 

 

K rozhodnutí ke koupi dochází spotřebitel postupně. Tomuto stavu předchází základní 

komunikační cíle, jako povědomí o značce, které si zákazník vytváří v delším časovém 

horizontu, vyzkoušení značky a věrnost značce, která je závislá na jeho spokojenosti. 

 

Nové komunikační možnosti vznikají skoro každý den. Klíčovým faktorem 
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úspěšnosti je poskytování a přijímání informace. Efektivní komunikace musí být 

oboustranná. Už nestačí jen zasáhnout cílovou skupinu, je nutné komunikovat přímo s 

lidmi. Jedním z hlavních stavebních prvků budoucí úspěšné komunikace bude snaha o 

maximální pochopení každého zákazníka. 

 

Budoucností vztahu zákazníka a společnosti není jenom působení firmy na předem 

zvolenou cílovou skupinu, ale také působení zákazníka na firemní komunikaci, na její 

způsob oslovení, chování, prodej i samotnou její existenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - 13 - 

 
 
 

1 Vymezení problému a cíle práce 

Marketingová komunikace prochází od začátku nového tisíciletí řadou změn. 

V současnosti je hlavním cílem všech marketérů získávat odpovědi na otázky typu: Co je 

pro náš výrobek v oblasti komunikace nejvhodnější? Který výrobek osloví danou cílovou 

skupinu? Jak máme upoutat pozornost na téměř nasyceném trhu? 

 

Propagace neboli marketingová komunikace je jedním ze čtyř prvků marketingového 

mixu. Je velmi důležitou nedílnou součástí marketingu a je stále provázanější s ostatními 

složkami. Její forma má mnoho podob a spotřebitelé vnímají různá sdělení, které k nim 

firma vysílá jako celek. 

Integrovaná marketingová komunikace vytváří jednotný vizuální styl. Ústředním 

motivem komunikace firmy je zákazník a rozvoj vztahů se zákazníkem. 

 

Diplomová práce bude zaměřena na návrh komunikační strategie pro firmu Goldpress 

s.r.o. Jejím hlavním cílem bude analýza současné marketingové komunikace firmy a návrh 

nové komunikační strategie. 

 

Polygrafický průmysl je velmi konkurenční prostředí a to nejen v Brně. Existuje velká 

řada grafických studií a tiskáren zabývajících se různorodým sortimentem a novodobými 

technologiemi. Jihomoravský kraj jedním z nejproduktivnějších oblastí v České republice 

v polygrafické výrobě. Proto musí být vhodně zvolená marketingová komunikace 

nerozlučnou součástí činností firmy. 

 

1.1 Základní informace o firmě Goldpress  s.r.o. 

Firma Goldpress s.r.o. založená v dubnu 1996 podniká v oblasti polygrafie a to 

především v tisku svatebních oznámení a novoročních přání. 

V současnosti má několik poboček ve formě spolupracujících firem v Praze a 

zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko). 

Marketingová komunikace je ve společnosti minimální, jediná propagace jsou 
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reklamní katalogy, které jsou každý rok vydávány nové a to pro svatební i novoroční 

oznámení. Katalogy svatebních oznámení jsou rozesílány do svatebních salónů, které jsou 

rozmístěny nejen po České republice. 

Další formou reklamy je webová stránka, která nabízí elektronické objednávání těchto 

oznámení, přání, razítek a obsahuje kompletní nabídku veškerého sortimentu. 

 

1.2 Cíle 

Hlavním úlohou dosažení úspěšného návrhu komunikační strategie, je zvolení 

reálných cílů, které by byly přínosem, a také výběr vhodných prostředků a metod, pomocí 

nichž těchto cílů dosáhnout. 

Cílem diplomové práce bude vytvoření vhodné komunikační strategie, která by měla 

být jedním z faktorů vedoucích k úspěšnému získání dobrého postavení na trhu, 

prostřednictvím nových zákazníků, udržení stávajících, navázání komunikace s nimi a 

získání zpětné reakce, zvyšování povědomí o značce a nabízených produktech. 

Dílčí cíle jsou analýza vnitřního a vnějšího prostředí pomocí SLEPT(E) analýzy, 

Porterovy analýzy a analýzy komunikačního mixu a SWOT analýzy firmy. 

Dalším dílčím cílem je analýza současného stavu komunikační strategie firmy, 

především webových stránek a reklamních katalogů, které jsou hlavním nástrojem 

komunikace s okolím. 

Součástí této práce bude zpracovat: 

Nejnovější teoretické poznatky 

� shrnutí nejdůležitějších metod a novinek v oblasti marketingu a 

marketingové komunikace 

Analytická část 

� analýza a zhodnocení současného stavu ve firmě a nalezení chyb či 

nedostatků v oblasti marketingové komunikace 

� analýza okolí firmy pomocí SLEPT(E) analýzy a Porterovy analýzy 

� analýza vnitřního prostředí 

� SWOT analýza  
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Návrhová část 

Zpracování návrhu komunikační strategie pro firmu Goldpress s.r.o., která bude 

obsahovat následující: 

� segmentace trhu 

� identifikace cílové skupiny, vymezení potřeb a způsob oslovení (určení 

očekávané reakce) 

� určení komunikačních cílů 

� návrh komunikace 

� volba komunikačních kanálů 

� časový harmonogram 

� sestavení celkového rozpočtu 

� ekonomické zhodnocení a měření výsledků 

 

1.3 Metody a postup řešení diplomové práce 

SLEPT(E) 

Je hlavním nástrojem analýzy ekonomického prostředí, které ovlivňuje každou 

společnost. Využívá se na analýzu tržního okolí firmy z pohledu sociálního, legislativního, 

ekonomického, politického, technologického a v dnešní době hodně vyzdvihovaného 

ekologického pohledu. 

 

Porterova analýza 

Je zaměřena na oborové okolí firmy, které je ovlivňováno především konkurenty, 

dodavateli a zákazníky. Porterův model je rozdělen na pět základních faktorů: 

� Vyjednávací síla zákazníků 

� Vyjednávací síla dodavatelů 

� Hrozba vstupu nových konkurentů 

� Hrozba substitutů 

� Rivalita firem působících na daném trhu 
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SWOT analýza 

Je nástroj používaný na identifikaci silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) 

stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 

 

Komunikační mix 

Nejzákladnější a nejvíce používané složky marketingového mixu jsou reklama, 

public relations, podpora prodeje a přímý marketing. 

Každý z těchto nástrojů má svoji funkci a vzájemně se doplňují. Jejich kombinace 

tvoří komunikační mix. 
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2 Nejnovější teoretické poznatky 

V současnosti se čím dál více klade ve firemních strategiích důraz na rozvoj 

marketingu v každé společnosti. Cílem je pak získat co nejkvalitnější komunikační 

strategii. Tedy využívání dobře zvolených marketingových nástrojů a způsobů komunikace 

společnosti se zákazníky a dalšími subjekty. 

Nejdůležitějšími součástmi komunikační strategie pro firmu Goldpress s.r.o. jsou 

následující nástroje: 

 

2.1 Marketing a nástroje marketingového mixu 

Marketing je soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a 

uspokojit potřeby zákazníka. Je důležité klást důraz také na prioritu, orientaci zákazníka a 

realizaci přiměřeného zisku. 

 

2.1.1 Definice marketingu 

 „Podstatu marketingu vystihuje řada definic, které mají většinou tyto společné prvky: 

� Jde o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen 

fragmentovaný soubor dílčích činností 

� Vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů 

� Marketing, jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o 

produktech, které by mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením 

� Spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem 

úspěšného podnikání 

� Marketing je spojen se směnou“ 1 

 „Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a 

distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle 

jednotlivců a organizací“2 

                                                 
1 BOUČKOVÁ, J., Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179577-1., str. 90  
2 PELSMACKER, P., Marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-
1., str. 23 
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Podle Kotlera: „Marketing je domácí úloha, které se manažeři ujímají, aby zhodnotili 

potřeby, změřili jejich objem a intenzitu a určili, zda existuje příležitost k dosažení zisku.“ 

(3)3 

 

2.1.2 Nástroje marketingového mixu 

Nástroje marketingového mixu se dělí do čtyř kategorií - 4P marketingového mixu. 

V některých oborech je pojetí marketingového mixu rozšířeno až na 8P. 

Klasický 
produkt 

Služby Školství Bankovnictví Obchod Cestovní  

ruch, 
pohostinství 

4P 6P 6P 6P 5P 8P 

Product 
Price 
Place 
Promotion 
 

Product 
Price 
Place 
Promotion 
People 
Process 

Product 
Price 
Place 
Promotion 
Personalities 
Process pedagogical 
aproaches 
Partipation 

Product 
Price 
Place 
Promotion 
Participans 
Process 
Physical 

Product 
Price 
Place 
Promotion 
People 
 

Product 
Price 
Place 
Promotion 
People 
Packaging 
Programming 
Partnership 

Tabulka 1. Prvky marketingového mixu ve vybraných oborech4 

 

2.1.2.1 Product (Produkt) 

Základem podnikatelské filozofie je rozhodování o tom, co bude firma vyrábět. 

Nerozhoduje o tom sama, ale rozhoduje za ni trh a spotřebitel. 

Marketing chápe produkt jako jakýkoliv objekt podnikatelské i nepodnikatelské 

aktivity, tj. cokoliv, co lze prodat nebo koupit. Výrobkem tedy mohou být hmotné statky, 

nehmotné statky či nominální statky. Marketing vychází z předpokladu, že výrobek není 

nakupován jen pro svoji základní funkci, ale pro celou řadu dalších vlastností, prvků, 

atributů, a proto, že s jeho prodejem jsou spojeny nějaké služby. 

                                                 
3 KOTLER, P., Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vydání. Praha: Management 
Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4., str. 34 
4 HESKOVÁ, Marie. Marketingová komunikace součást marketingového mixu. Vyd. 1. v Praze: Vysoká 
škola ekonomická v Praze, 2001. 77, 29 s. s. 77. ISBN 80-245-0176-7. 



 

  - 19 - 

 
 
 

Důležitým úkolem marketingu je poznat, které vlastnosti produktu motivují 

k nákupu, s jakou intenzitou a v jaké posloupnosti. 

 

2.1.2.1.1 Úplný výrobek 

Výrobek je nejdůležitějším nástrojem především pro výrobce, pro kterého je zároveň 

nejdůležitější zbraní v boji s konkurencí. 

Pro obchodníka není sice výrobek nejdůležitějším marketingovým nástrojem, protože 

ho nemůže zásadním způsobem ovlivnit. Produkt ale výrazně ovlivňuje kvalitu jeho 

marketingu a je tedy jeho základním nástrojem. 

 

Jádro výrobku je souhrn základních fyzikálních chemických charakteristik, které jsou 

měřitelné a zajišťují základní funkci produktu. 

 

Struktura úplného výrobku není jediná. Používají se i jiné, více či méně podobné 

přístupy, které reagují na specifika různých typů produktů. Lze tvrdit, že každý podnikatel 

by se měl snažit zkonstruovat pro svůj produkt vlastní schéma, které by mělo vycházet 

z důkladné analýzy poptávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Tři vrstvy (dimenze) produktu5  

                                                 
5 KOTLER, P., ARMSTRONG, G., Marketing. 1. vydání. Praha: Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3., 

str. 387 
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Nejdůležitějšími součástmi úplného výrobku jsou: 

Značka 

Způsob identifikace výrobku s firmou. Základní funkce jsou založeny na identifikaci, 

komunikaci a ochraně (v právním slova smyslu).  

Může být vyjádřena kombinací různých prvků: 

� verbální vyjádření (jméno) je jejím základem 

� grafické a barevné vyjádření tvoří zpravidla nedílnou součást značky 

� loga 

� slogan 

� představitel 

� melodie 

 

Design 

Termín design pochází z angličtiny a má řadu významů (vzor, návrh, nákres, atd.). 

Využívá se pro označení vnějšího vzhledu či tvaru nějakého výrobku. Design výrobku 

může být uplatňován jak u spotřebních výrobků, tak u různých strojů, zařízení, přístrojů. 

Výrobkový design lze definovat jako sladění čtyř prvků, a to funkčnosti, estetiky, 

elegance a ergonomie. Moderní design není jenom pouhým výtvarným faktorem, ale 

představuje nástroj rozvoje firmy, protože ovlivňuje úspěšnost, tedy i prodejnost jejích 

výrobků. 

V současnosti se stará o rozvoj designu u nás instituce Design centrum (D centrum), 

se sídlem v Brně. Centrum se zabývá mimo jiné organizací soutěží, podporou mladých 

designérů i konkrétní pomocí českým podnikům. 

 

Obal 

Obal je mimořádně důležitým výrobkovým médiem. Rozlišují se čtyři typy: 

� přepravní – slouží k přepravě, manipulaci a skladování zboží 

� spotřebitelské - zajišťují prodej výrobků spotřebitelům 

� obchodní – zajišťují dodávku zboží obchodníkovi, popřípadě prezentaci zboží 

v místě prodeje 
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� servisní – nabízí je obchodník pro usnadnění prodeje a zajištění hygieny. 

Význam obalu na spotřebitelských trzích roste s tím, jak se rozšiřuje nabídka zboží, 

rozvíjí samoobslužná forma prodeje a narůstá podíl impulzivních (neplánovaných) nákupů. 

 

2.1.2.1.2 Životní cyklus výrobku 

Životní cyklus výrobku je vyjádřením skutečnosti, že výrobky během své existence 

podléhají vývojovým zákonitostem. Výrobek je projevem životaschopnosti podniku, tedy 

jeho zdraví z hlediska schopnosti realizovat výrobní funkci případě výrobního podniku a 

obchodní funkci u obchodního podniku. 

 

„Životní cyklus je idealizovaný k času vztažený model tržní reakce. Model životního 

cyklu výrobku vyjadřuje tržní životnost výrobku, tedy dobu, po kterou je výrobek 

prodáván, a rozsah prodejů v závislosti na čase.“6 

Průběh tržní životnosti výrobku z hlediska rozsahu prodeje a dalších proměnných 

není v čase stejnorodý, výrobek v rámci životního cyklu prochází etapami (zavedení, růst, 

zralost, úpadek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1. Životní cyklus výrobku7    

 

                                                 
6 BOUČKOVÁ, J., Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179577-1., str. 150 
7 KOTLER, P., ARMSTRONG, G., Marketing. 1. vydání. Praha: Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3., 
str. 463 
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2.1.2.2 Price (Cena) 

Cena je jedna z nejdůležitějších oblastí prodeje. Cena je směnná hodnota, která je 

vyjádřena penězi. Lze ji stanovit podle konkurence (tedy nižší než má okolní konkurence), 

nebo podle zákazníka (tedy kolik je zákazník ochoten zaplatit za výrobek či službu), nebo 

podle poptávky, nákladů, atd. 

Cenu je nutné přizpůsobit rozhodování zákazníka. U spotřebního zboží spotřebitel 

většinou nezná přesnou cenu, má o ní pouze představu, očekávání. U pravého 

rozhodování si spotřebitel shromažďuje informace, porovnává konkurenční produkty a to 

z hlediska kvality i ceny. 

 

2.1.2.2.1 Kalkulace ceny 

Základní metody pro stanovení ceny: 

 

Kalkulační metoda 

Základem kalkulační metody je stanovení průměrné míry zisku, která se přičte ke 

kalkulaci vlastních nákladů. Výsledkem je pak kalkulace ceny nového výrobku. 

Výhodou je zaručená míra zisku. Nevýhodou je, že neodráží reálnou situaci na trhu. 

 

Metoda cenového porovnání 

Je to metoda orientovaná na konkurenci. Založena na porovnávání našich 

výrobků a služeb s výrobky a službami konkurence. Mohou nastat tři situace stanovení 

ceny: 

� cena je stejná jako u konkurence 

� je vyšší než u konkurence 

� nižší než u konkurence 

 

Metoda dle vnímané hodnoty zákazníka 

Vnímaná hodnota zákazníka je odvozena z výrobku, služeb a značky (image). 

Celková hladina vnímaných hodnot je složena z jednotlivých vnímaných užitných 
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hodnot. Celkové náklady jsou složeny ze zaplacené ceny a transakčních nákladů. 

Vnímaná hodnota zákazníka je pak rozdíl mezi celkovými užitnými hodnotami a 

celkovými vnímanými náklady. 

 

Metoda orientovaná na poptávku 

Tato metoda je nejnovějším způsobem stanovování ceny. Základem je 

marketingová koncepce podniku, která je založena na potřebách a přáních zákazníka. 

Výsledkem je zjištění, jakou hodnotu má výrobek pro zákazníka. Tato hodnota je 

pak základem pro stanovení ceny. 

 

2.1.2.2.2 Cenová politika 

Cenová politika rozhoduje o způsobu stanovování či tvorby ceny, a to v souladu 

s potřebami a cíli podniku, pozicí tohoto podniku na trhu a omezujícími a zákonnými 

předpisy. 

 

Strategie cenové politiky 

� Promoční – je založena na nízké ceně a nízkém výkonu. Cílem je získat 

poptávku cenou. Vychází z nákladové cenové politiky. 

� Skimming – je založena na nízkém výkonu a vysoké ceně; je to pouze dočasná 

strategie většinou využívaná při zavádění nového výrobku na trh. 

� Penetrační – je založena na vysokém výkonu a nízké ceně, bývá využívána při 

získávání nových trhů. 

� Prémiová – základem je exkluzivní výkon a vysoká cena (priceleader). 
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Obrázek 2. Cenová politika8 

 

„Optimální cena respektuje kalkulaci, poptávku, komunikační obsah, konkurenci, 

krátkodobé i dlouhodobé souvislosti a marketingový koncept značky a firmy.“9 

 

2.1.2.3 Place (Místo, distribuce) 

Distribuce je soubor aktivit (postupů, operací), pomocí kterých se výrobek 

postupně dostává z místa výroby do místa určení, kde bude spotřebován nebo užit. 

Distribuce neznamená pouze pohyb zboží ve fyzickém stavu, ale je třeba sledovat 

i všechny nehmotné toky, které k distribučním operacím patří. 

 

2.1.2.3.1 Distribuční cesty 

Distribuční cesta znamená spojení mezi výrobcem/dodavatelem a 

spotřebitelem/uživatelem. Uspořádání distribučních cest musí zabezpečit: 

� umístění produktu či služby v místě a čase, které si určí zákazník 

� zákazníkem požadovanou úroveň služeb 

� vytvoření podnikových distribučních příležitostí 

                                                 
8 BOUČKOVÁ, J., Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179577-1., str. 197 
9 BOUČKOVÁ, J., Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179577-1., str. 198 
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� vše musí být zvoleno s přiměřenými vynaloženými náklady 

„Distribuční cesty dělají výrobek dosažitelným ve vhodném čase, na správném 

místě, ve správné kvalitě a kvantitě. Představují spojení mezi výrobcem a 

spotřebitelem.“10 

 

2.1.2.4 Promotion (Propagace) 

Propagace vyžaduje velké výdaje na reklamu a podporu prodeje na B2C trzích a  

B2B trzích. 

V současnosti si firmy začínají uvědomovat, že vzhledem k stále rostoucímu 

počtu televizních stanic a zvyku přepínat při reklamách na jiný kanál a také čím dál 

většímu zkracování času, který lidé tráví u televize, sledovanost reklam klesá. Propagaci 

je nutné zaměřit spíše na rozhlasové reklamy a časopisy, které mají lepší předpoklady na 

to, aby oslovily cílové skupiny. 

Firmy si také začínají uvědomovat schopnosti přímého marketingu, tj. předávání 

informací, které chtějí říci zákazníkům prostřednictvím telefonu, pošty a internetu. 

Internetová reklama poskytuje čím dál větší možnosti: 

� Proužková reklama (banner) – nejčastěji používaná reklamní platforma na 

internetu. Objevuje se ve formě malých rámečků obsahující text či obrázek. 

� Sponzoring – sponzorování konkrétního informačního obsahu různých 

webových stránek 

� Mikrostránky – je to vymezená webová oblast. Obsah je určován a placen 

externím inzerentem nebo firmou. 

� Tzv. interstitials – reklamní formát, zobrazuje se před načtením cílové webové 

stránky 

� Alianční a partnerské programy – jsou založeny na spolupráci internetových 

firem. Vzájemně si vyměňují reklamy. 

� Gerilový marketing – je založen na získání pozornosti a dosažení šíření 

příznivých ohlasů pro své webové stránky 

                                                 
10 BOUČKOVÁ, J., Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179577-1., str. 220  
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� „Push“ reklamy nebo webové vysílání – marketéři získají svolení od zákazníků 

zasílat reklamy konkrétních firem. Výhodou je, že reklamy jsou cílené a 

oslovují uživatele, kteří o daný produkt projevili zájem. 

 

2.1.3 Marketingový mix z hlediska zákazníka 

Marketingový mix, je účinný pokud vhodně kombinuje všechny proměnné a to 

tak, aby byla poskytnuta maximální hodnota zákazníkovi a splněny firemní marketingové 

cíle. 

Philip Kotler ve svých publikacích tvrdí, že správné využití marketingového mixu 

není z pohledu prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. 

Marketingový mix zaměřený na zákazníka 4C. Základní kategorie jsou: 

� Zákaznická hodnota (Costumer value) 

� Náklady, zákazníkova vydání (Cost to the Customer) 

� Zákaznické pohodlí (Convenience) 

� Komunikace se zákazníkem (Communication). 

 

4P 4C 

Výrobek Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 

Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 

Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 

Propagace Komunikace (communication) 

Tabulka 2. 4C marketingový mix z hlediska spotřebitele 11 

 

2.2 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je každá forma řízené komunikace, která je ve firmě 

používána k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i 

                                                 
11 KOTLER, P., ARMSTRONG, G., Marketing. 1. vydání. Praha: Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3., 

str. 107 



 

  - 27 - 

 
 
 

určitých skupin veřejnosti. Je to vytváření informací, kterou jsou směřovány pro trh a to 

způsobem, který je pro cílovou skupinu přijatelný. 

Cílem marketingové komunikace je nejenom zvyšování informovanosti 

spotřebitelů o nabídce. Má možnost zvýraznit některé vlastnosti produktu, přesvědčit 

potencionální zákazníky k přijetí výrobku, služby či ideje a také upevňovat vztahy se 

zákazníky a další veřejností. 

 

2.2.1 Komunikační mix 

Existuje celá řada složek marketingové komunikace. Mezi nejzákladnější a 

nejvíce používané patří reklama, public relations, sponzorování, podpora prodeje, přímý 

marketing, prodejní místa, výstavy a veletrhy, osobní prodej, interaktivní marketing, atd. 

Každý z těchto nástrojů má svoji funkci a vzájemně se doplňují. Jejich kombinace 

tvoří marketingový mix. 

 

2.2.1.1 Reklama 

Reklama je nástroj komunikačního mixu, který používá neosobní masové 

komunikace využívající média (televize, rozhlas, časopisy, billboardy apod.). 

Vynakládá se na ni mnoho finančních prostředků a žádný jiný nástroj 

komunikačního mixu nevyvolává tolik veřejných diskusí a rozporů. 

 

„Reklama může být definována jako placená neosobní komunikace firem, 

neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní 

v reklamním sdělení, a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do 

specifické části veřejnosti, prostřednictvím různých médií.“ 12 

 

2.2.1.1.1 Druhy reklamy 

Reklama může být definována podle: 

                                                 
12 PELSMACKER, P., Marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-
1., str. 203 



 

  - 28 - 

 
 
 

Vysílatele sdělení – vysílatelem sdělení může být výrobce (který je zaměřen 

především na podporu své vlastní značky), skupina, obchodník (který propaguje sebe 

nebo své zboží), družstvo, nápad 

Sdělení – sdělení může být informativní, transformační, institucionální, selektivní 

nebo obecně použitelné, tematické nebo zaměřené na aktivity 

Vypracování sdělení je klíčovou etapou reklamy. Je založeno na big idea (nosné 

myšlence), která by měla upoutat cílovou skupinu a přiměje ji jednat v zájmu firmy. 

Příjemce – příjemcem může být zákazník, nebo mezipodnikové prostředí B2B 

Média – média, jejichž prostřednictví je přenášeno sdělení od vysílatele 

k příjemci mohou být audiovizuální, tisk, nákupní místa, přímá reklama (podlinkové 

médium) 

Jde tedy především o rozhodnutí, kam reklamu umístit a jakými prostředky, aby 

bylo potřebné sdělení předáno požadovanému segmentu veřejnosti. Každé z médií má 

své přednosti i nedostatky, kterých si musí být společnost vědoma. 

 

Dále lze reklamu dělit: 

Výrobková reklama – výrobková reklama je zaměřena na zdůrazňování všech 

výhod a předností, které přináší zákazníkovi používání právě těch výrobků, které jsou 

objektem reklamy 

Institucionální reklama – zdůrazňuje kladné stránky vlastní firmy a snaží se 

vzbudit v zákaznících důvěru v danou společnost a tím také nepřímo i k produktům, které 

jim dodává. 

 

2.2.1.1.2 Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou příjemci sdělení, tedy zákazník nebo mezipodnikové 

prostředí. Před sestavením reklamních cílů nebo zpracování strategie je nutné vytvořit 

profil cílové skupiny. 

 

Základní proměnné, které nejvíce ovlivňují zpracování profilu cílové skupiny: 

Image značky – co si cílová skupina myslí o kategorii produktů, o značce firmy 
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zejména o konkurenčních značkách, atd. 

Znalost značky a její používání – používala cílová skupina produkt již dříve, 

slyšeli již o značce dříve, používali produkt dané značky, atd. 

Loajalita ke značce – zjištění jaká je loajalita v dané cílové skupině, tedy jestli 

jsou lidé ve skupině loajální k jedné značce, k jiným značkám, nebo jsou to lidé značky 

neustále měnící. 

Životní styl a demografické aspekty – zákazníci jsou různí, mají rozdílná přání, 

zájmy. Žijí v různých společenských třídách, mají různé osobnosti, pohlaví, vzdělání, 

atd. To vše ovlivňuje volbu reklamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Definice cílové skupiny13 

 

Firmy mohou definovat cílové zákazníky (trhy) mnoha způsoby: 

 

Segmentace (rozdělení) 

Segmentace je proces, kterým se zákazníci dělí do homogenních skupin (se 

shodnými potřebami, přáními, reakcemi na marketingové a komunikační akce). 

 

 

                                                 
13 PELSMACKER, P., Marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-
1., str. 206 
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 Objektivní Psychografické 
 

Všeobecné 
Geografické 
Demografické 

Společenská třída 
Osobnost 
Životní styl 

 
Specifické 

Příležitost 
Status loajality 
Uživatelský status 
Míra užití 

Přínos 
Připravenost kupujících 

Tabulka 3. Proměnné tržní segmentace zákazníků
14 

 

Segment musí být měřitelný, lze tedy shromažďovat informace podle 

segmentačních kritérií o rozměru, složení, kupní síle každého z nich. Segment musí být 

dostatečně velký, dostupný a akceschopný vzhledem k cílům. 

 

Targeting (zacílení) 

Targeting následuje po provedení segmentace. Firma si musí stanovit cíle, na 

kolik segmentů se zaměří, a který segment je pro ni nejzajímavější. 

 

Strategie targetingu: 

� Zaměření na jeden segment – jeden produkt nebo jeden trh, který si firma 

vybere a zpracuje pro něj marketingový mix. Firma získá mnoho znalostí 

a zkušeností, ale bude závislá pouze na jednom segmentu. 

� Selektivní specializace – několik segmentů, které jsou pro firmu atraktivní. 

Mezi segmenty není synergie, ale každý z nich by měl přinést ziskovost 

� Výrobní specializace – jeden produkt v různých tržních segmentech 

� Tržní specializace – jeden tržní segment s prodejem různých produktů 

� Plné pokrytí trhů – všechny skupiny zákazníků s prodejem všech produktů 

 

K hodnocení nejatraktivnější cílové skupiny lze použít čtyři faktory – rozsah a 

růst segmentu, strukturální atraktivita (analyzuje se pomocí Porterova modelu pěti sil), 

cíle a rozpočet firmy, stabilita segmentu. 

 

                                                 
14 PELSMACKER, P., Marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-
1., str. 129 
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Positioning (umístění) 

Positioning se zaměřuje na značku nebo na produkt a jejich odlišení od 

konkurentů v povědomí zákazníků. 

Strategie positioningem je zaměřena na oblasti: 

� Vlastnosti produktu 

� Cena/kvalita 

� Užití 

� Třída produktu 

� Uživatelé produktu 

� Konkurenti 

� Kulturní aspekty 

 

Formování strategie má několik stádií: 

� Identifikace konkurentů 

� Zhodnocení vztahů zákazníků ke konkurentům, přijímání jejich produktu 

a značky 

� Určení pozice konkurentů 

� Analýza preferencí zákazníků 

� Rozhodnutí o positioningu 

� Realizace 

� Monitorování positioningu 

 

2.2.1.2 Public relations 

 „Public Relations Society of America říká, že Public Relations v pluralistické 

společnosti přispívají k vzájemnému porozumění mezi skupinami a institucemi a tím 

pomáhají v rozhodování a účinnějším jednání. Public Relations umožňují slaďovat 

soukromé a veřejné zájmy a slouží četným institucím. Aby dosáhly svých cílů, musí tyto 

instituce rozvinout dobré vztahy s nejrůznějšími cílovými skupinami: spolupracovníky, 

zákazníky, novináři, jinými společnostmi a společností jako celkem.“15 

                                                 
15 BOUČKOVÁ, J., Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179577-1., str. 234 



 

  - 32 - 

 
 
 

Liší se od reklamy tím, že reklama je adresná a nabízí ke koupi konkrétní 

produkt. Naopak Public Relations nikde a nikdy neformulují žádnou přímou nabídku ke 

koupi.  

PR jsou: 

� funkcí top managementu 

� zabývá se celým podnikem a jeho prezentací ve společnosti a to 

prostřednictvím objektivních informací 

� jsou zaměřeny na delší časový horizont 

� je obtížně měřitelný 

� projevuje se až po delším čase. 

 

2.2.1.2.1 Hlavní nástroje PR 

Firma 
Externí  

Interní Veřejné 
záležitosti 

 
Finanční 

 
Média 

 
 

Marketing 

Konzultace 
Dny otevřených 
dveří 
Interní prezentace 
Školící programy 
Týmové projekty 
Týmové porady 
Společenské 
aktivity 
Direct mail 
Firemní bulletin 
Noviny nebo video 
Výroční zprávy 

Reklama firmy 
Výroční zprávy 
Firemní události 
Sponzorování 
Lobování 
Porady 
Noviny 
Letáky a 
brožury 

Reklama firmy 
Výroční zprávy 
Porady 
Noviny 

Tiskové mapy 
Tiskové zprávy 
Tiskové 
konference 
Interview 
Videa a 
rozhlasové 
zprávy 

Umístění 
produktu 
Akce ve vztahu 
k produktu 
Sponzorování 
Porady 
Informační 
letáky 

Tabulka 4. Nástroje a kanály PR16 

 

Interní PR 

Interní PR představuje speciální kategorii nástrojů a technik dvoukanálových, a to 

zejména ústní komunikace. Klíčovým prvkem interních PR jsou strukturované 

                                                 
16 PELSMACKER, P., Marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-
1., str. 311 
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konzultace (dvoustranná komunikace mezi pracovníky a manažery a mezi pracovníky 

navzájem). Interní komunikace prostřednictvím médií je velmi účinný nástroj a to 

především prostřednictvím přímé rozesílky, direct mailu nebo vnitřního emailu.  

 

Veřejné záležitosti 

Cílem firemní reklamy je zlepšení postoje k firmě či její produktům. Převážně je 

zacíleny na širokou veřejnost a často se uplatňuje jako nástroj k posílení image firmy. 

Využívají se k tomu různé typy publikací. 

Lobování znamená poskytování informací, vyjednávání, ovlivňování s cílem 

dosažení co nejlepšího výsledku pro firmu. 

 

Finanční PR 

Mezi finanční PR patří především výroční finanční zprávy firem, které posilují 

její finanční reputaci a předávají se investorům či bankám. 

 

Mediální PR 

Cílem mediálního PR je vytvářet publicitu a tím zasáhnout další důležité skupiny 

veřejnosti. Mezi nástroje mediálního PR patří výňatky z tisku (press kit), tiskové zprávy 

(press releases) a audiovizuální zprávy.  

 

Marketingové PR 

Hlavním nástrojem PR je rozesílání bulletinů maloobchodníkům, dodavatelům a 

dalším subjektům, jež jsou s firmou v kontaktu. Tato činnost podporuje úsilí prodejců a 

aktivity podporující prodej. 

 

2.2.1.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je nástroj komunikačního mixu zaměřený na krátkodobé zvýšení 

prodeje. Zásadní vlastností podpory prodeje je omezení v čase a prostoru, nabídky 

vyššího zhodnocení peněz a vyvolání okamžité nákupní reakce. 

Jedna z definic říká, že podpora prodeje je: „soubor různých motivačních 



 

  - 34 - 

 
 
 

nástrojů, převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších 

nebo větších nákupů určitých výrobků či služeb“.17 

 

Charakteristické pro podporu prodeje je přímý stimul, tedy každý kdo se bude 

chovat požadovaným způsobem, získá výhodu. Stimul by měl působit velmi intenzivně 

na rozhodování a chování spotřebitele. Mezi stimuly může patřit např. nabídky 

výhodnější ceny, zboží zdarma, výhra v soutěži apod. 

Podpora prodeje je zaměřena na tři cílové skupiny: 

� konečný spotřebitel, 

� prodejce, 

� firmy (nebo prostředníky na distribuční cestě) 

 

V současnosti jsou zákazníci více loajální a jejich loajalita by měla být odměněna. 

Je důležité se snažit udržet si své současné zákazníky než přesvědčovat ty, kteří kupují 

konkurenční značky, ke změně chování. Podpory prodeje jsou proto často zaměřeny na 

vyvolávání opakovaných nákupů či na odměnění loajálních zákazníků, aby se zamezilo 

kupování podporovaných produktů konkurence. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Faktory ovlivňující rostoucí využívání podpor prodeje18 

                                                 
17 Internetový zdroj: www.studentskemestecko.cz/file.php?id=188 
18 PELSMACKER, P., Marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-
1., str. 358 
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2.2.1.4 Události a zážitky 

Výhody: 

� Relevance – vhodně zvolená akce nebo zážitek může být vysoce 

relevantní, spotřebitel je často osobně zapojen 

� Zapojenost – událost a zážitky probíhají naživo a v reálném čase, často 

spotřebitele zapojují do svého průběhu 

� Implicitní – akce jsou nepřímým „měkkým prodejem“ 

 

2.2.1.5 Direct marketing 

Formy přímého marketingu: 

� Direct mail 

� Telemarketing 

� E-marketing 

 

Přímý marketing je: 

� Customizovaný – sdělení je zpracováno tak, aby oslovovalo jednotlivce 

� Aktuální – sdělení může být zpracováno velmi rychle 

� Interaktivní – sdělení lze měnit, dle reakce jednotlivých osob 

 

2.2.1.6 Osobní prodej 

Osobní prodej je účinným nástrojem v pozdějším stádiu nákupního procesu. Má 

tři vlastnosti: 

� Osobní interakce – bezprostřední a interaktivní vztah mezi dvěma nebo 

více osobami 

� Kultivace – možnost vzniku veškerých druhů vztahů, od prodejního 

vztahu k osobnímu přátelství 

� Odezva – podněcuje pocit závazku v kupujícím, způsobený vyslechnutím 

informací od prodejce 
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2.2.2 Komunikační modely 

2.2.2.1 Klasický komunikační model 

 
Obrázek 5. Klasický komunikační model19 

 

2.2.2.2 Komunikační modely v reklamě 

� AIDA – počáteční písmena jednotlivých slov charakterizují stav rozhodování. 

Attention – pozornost u zákazníka 

Interest – zájem u cílové skupiny 

Desire – přání zákazníka 

Action – akce cílové skupiny 

Je to model zaměřený na proces fungování optimální reklamy. Dle modelu AIDA 

by reklama měla nejdříve přitáhnout pozornost potencionálního zákazníka, následně 

v něm vyvolat zájem o produkt či službu, přesvědčit ho o výhodách těchto produktů či 

služeb a ve výsledku ho přimět k akci, tedy objednávce či přímému nákupu. 

 

� DAGMAR ( Defining, Advertising, Golas for Measuring, Advertising, Results) 

 

                                                 
19 Internetový zdroj: 

158.194.48.95/cestina/kopecky//index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2&Itemid=14 
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2.2.2.3 Základní komunikační modely 

� Lasswellův komunikační model – hypodermický model komunikace, lineární, 

jednosměrný (komunikace probíhá pouze od komunikátora k recipientovi) a silně 

deterministický. Vychází z behavioristického modelu stimul – reakce 

� Shannon-Weaverův komunikační model – zdrojem je odesílatel zprávy; kódování a 

dekódování je určeno k přizpůsobení zprávy parametrům kanálu; kanál je cesta, 

v průběhu které může dojít k poškození zprávy; šum znázorňuje míru poškození a 

příjemce je místo, kam má být zpráva přenášena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Schéma modelu přenosu informace20 

 

� Jacobsonův komunikační model – se zabývá především významem a vnitřní 

strukturou sdělení. Definuje 6 základních faktorů umožňujících komunikaci. 

Sdělení se nevztahuje k adresátovi, ale ke sdělení 

 

2.2.2.4 Alternativní komunikační modely 

� Propagační model – jeho úkolem je udržení pozornosti adresáta. Má zejména 

ekonomický význam. Tři základní rysy: 

� Zákazník věnuje svůj čas pouze jednomu komunikačnímu médiu 

� Tato pozornost je věnována pouze médiu v přítomnosti 

� Cílem je získat zákazníkovu pozornost 

� Rituálový model komunikace – Theodore Newcomb 

                                                 
20 Internetový zdroj: www.studentskemestecko.cz/file.php?id=188 
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Obrázek 7. Schéma modelu přenosu informace21 

 

2.3 Integrace a komunikace firmy 

Firemní komunikace znamená celkový postoj ke komunikačním aktivitám 

prováděným všemi částmi firmy. Jejím cílem je budovat a udržovat vztahy mezi jejími 

strategickými cíly, identitou a image.  

Hlavní cíle komunikace firmy: 

� Vytvoření společného východiska, definování firemní identity, která je v souladu 

s její strategií 

� Zmenšení rozdílu mezi žádoucí identitou a image a tou, kterou vnímají cílové 

skupiny 

� Řízení a organizování realizace všech komunikačních aktivit firmy a to v souladu 

s výše uvedenými principy 

Integrovaná komunikace předpokládá: 

� Strategickou koordinaci produktových i firemních sdělení 

� Sladěné používání komunikačních nástrojů 

� Řízenou komunikaci s cílovými a zájmovými skupinami 

                                                 
21 Internetový zdroj: 
158.194.48.95/cestina/kopecky//index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2&Itemid=14 
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Vytvoření účinné komunikace je složeno z následujících osmi kroků: 

2.3.1 Identifikace cílové veřejnosti (cílových zákazníků) 

Proces identifikace cílových zákazníků začíná jasnou představou o cílové 

veřejnosti, tedy o potencionálních zákaznících, současných uživatelích, rozhodovatelích 

a ovlivňovatelích, jedincích, skupinách nebo veřejnosti jako celku. 

Hlavní částí identifikace zákazníků je zjištění současné image společnosti, jejích 

výrobků a konkurentů. Postoje a jednání zákazníků vůči určitému objektu jsou 

podmíněny tím, jakou image objekt má. 

 

2.3.1.1 Komunikace se zájmovými a cílovými skupinami 

Zájmové skupiny jsou jednotlivci či skupiny, kteří jsou jejími aktivitami 

ovlivňovány a mohou je ovlivnit. Při vytváření komunikačního plánu je nutné se zaměřit 

na všechny skupiny. Cílem společnosti musí být vytvoření vztahu vzájemné důvěry 

založené na pochopení stanovisek každé strany. 

Zákazníci jsou bezesporu nejdůležitější cílovou skupinou společnosti a jsou také 

nejpočetnější zájmovou skupinou. 

 

2.3.2 Určení komunikačních cílů 

� Potřeba kategorie – uvedení kategorie výrobku nebo služby 

� Povědomí o značce – schopnost identifikovat značku v rámci kategorie a to 

v detailu umožňující nákup 

� Postoj ke značce – hodnocení značky vzhledem k její schopnosti naplnit aktuální 

potřebu 

� Úmysl značku koupit – záměr značku koupit nebo alespoň provést kroky spojené 

s jejím nákupem 
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2.3.3 Návrh komunikace 

K možnosti formulování komunikace je nutné vyřešit tři problémy: 

� Strategie sdělení – vedení pátrá po apelech, tématech nebo idejích, které jsou 

v souladu s positioningem značky, které by pomohly vytvořit body shody nebo 

odlišnosti. Kupující očekávají od výrobků jeden ze čtyř typů odměny: racionální, 

smyslovou, společenskou nebo uspokojení ega. 

� Kreativní strategie – marketéři přeloží svá poselství do specifické komunikace, 

obsahují tedy informativní (vlastnosti nebo výhody výrobku nebo služby) nebo 

transformační výzvy (výhody nebo image nespojené s výrobkem). 

� Zdroj sdělení – zdroje mimo společnost, využívání známých či neznámých 

osobností, sdělení komunikovaná atraktivními nebo populárními zdroji, atd. 

 

2.3.4 Volba komunikačních kanálů 

Výběr komunikačních kanálů se stává stále obtížnějším. Kanály jsou pořád 

fragmentovanější a přeplněnější. 

Komunikační kanály mohou být osobní a neosobní: 

� Kanály osobní komunikace – dvě nebo více osob, které komunikují tváří v tvář, 

přednášky, telefon, mail. 

� Neosobní komunikační kanály – jsou to komunikace zaměřené na více než jednu 

osobu, tedy média, podpora prodeje a publicita. 

 

2.3.5 Sestavení celkového rozpočtu 

Sestavení celkového rozpočtu je jedním z nejobtížnějších rozhodnutí. 

Nejpoužívanější jsou čtyři metody: 

� Metoda přijatelného rozpočtu – sestavení rozpočtu podle toho, co si společnost 

může dovolit, nebo co je pro ni přijatelné. Vede k nejistému ročnímu rozpočtu a 

ztěžuje dlouhodobé plánování. 

� Metoda procenta obratu – výdaje na komunikaci jsou stanoveny jako procento 
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z obratu nebo prodejní ceny. Metoda zajišťuje, že se výdaje budou lišit podle toho, 

co si společnost může dovolit; podněcuje vedení k přemýšlení nad vztahem mezi 

komunikací, prodejní cenou a ziskem na jednotku; vede ke stabilitě firmy. Metoda 

nepodněcuje k vytváření rozpočtu na propagaci, podle toho co si zasluhuje daný 

výrobek a teritorium. 

� Metoda shody s konkurencí – sestavení rozpočtu s cílem dosáhnout stejného 

prostoru v médiích jako konkurenti. Nelze ale věřit, že konkurenti vědí lépe, jaké 

finanční prostředky na komunikaci vynaložit. 

� Metoda cíle a jeho dosažení – metoda vyžaduje od marketérů, vytváření 

komunikačních rozpočtů definováním specifických cílů, určením úkolů nutných 

k dosažení těchto cílů a odhadnutím potřebných nákladů. Výsledkem je návrh 

komunikačního rozpočtu. 

 

2.3.6 Rozhodnutí o komunikačním mixu 

Společnosti musí rozpočet rozdělit do šesti základních oblastí, tj. reklama, 

podpora prodeje, public relations, publicita, akce a zážitky, prodejní síla a přímý 

marketing. 

 

2.3.7 Měření výsledků komunikace 

Výsledky a příjmy, které jsou důsledkem investic do komunikace. Skutečný 

výnos investice zachycuje změna chování. 

Po implementaci komunikačního plánu následuje zjišťování dopadu na cílové 

publikum (pomocí dotazování). 

 

2.3.8 Řízení procesu integrované marketingové 

komunikace 

Integrovaná marketingová komunikace (integrated marketing communications – 
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IMC) je konceptem plánování marketingové komunikace, která rozeznává přidanou 

hodnotu uceleného plánu. 

Integrovanost marketingové komunikace je prosazována z několika důvodů. 

Velké společnosti využívají komunikační specialisty, pracují s manažery značek, kteří 

mohou vědět málo o dalších komunikačních nástrojích. Mnoho globálních společností 

používá značný počet reklamních agentur z mnoha zemí, což vede k nekoordinované 

komunikaci a rozptylu image. 

IMC je schopna vytvářet silnější a důslednější sdělení a má větší dopad na obrat. 

Management nutí k přemýšlení o všech možných způsobech, díky nimž se zákazník 

dostává do kontaktu se společností, o tom, jak podnik sděluje svůj positioning, o 

důležitosti každého nástroje a správném načasování. 

 

2.4 Řízení vztahu se zákazníky CRM 

V současnosti, v době internetu, získává komunikace dvousměrný, interaktivní 

charakter. Zákazníci mají možnost se více dozvědět o firmách a firmy mohou získat 

úplnější informace o svých zákaznících. Jestliže firmy chtějí efektivněji a výkonněji řídit 

své vztahy se zákazníky a se spolupracujícími subjekty, musí obnovit firemní 

infrastrukturu a své schopnosti na základě investic do těchto tří systémů: 

� Řízení vztahů se zákazníky 

� Řízení vnitřních zdrojů 

� Řízení partnerských vztahů 

 

2.4.1 Fáze řízení vztahů se zákazníky: 

Nacházení cílových zákazníků: 

� Definování cílových trhů 

� Získání cílových zákazníků 

Uspokojování potřeb cílových zákazníků: 

� Přeměna hodnoty pro zákazníka v realizovatelné přínosy pro zákazníky 
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� Sladění tržních nabídek s výběrovým kontextem zákazníků 

Vytváření svazků s cílovými zákazníky: 

� Budování tržního zpravodajství 

� Získávání námětů z informací o zákaznících 

 

2.5 Moderní trendy v marketingu 

Nejnovější prodejní kanály přímého marketingu jsou elektronické. Internet přináší 

marketérům a spotřebitelům příležitosti pro větší interakci a individualizaci. 

Proces směny je v informační sféře stále více iniciován a řízen zákazníkem. 

Marketéři musí čekat, dokud se zákazník nerozhodne směny zúčastnit, následně pak 

definují pravidla vzájemného vztahu zákazníci, nebo je definována prostřednictvím 

agentů a zprostředkovatelů. 

 

Internet a komunikační média se odlišují od těch tradičních tím, že umožňují 

interakci mezi odesílatelem a příjemcem, která je vzájemně ovlivňuje.  

Nová interaktivní média, mezi nimiž má internet dominantní postavení, se 

odlišují ve čtyřech oblastech: 

� Komunikační styl – doba mezi odesíláním a přijetím sdělení je zanedbatelná 

� Kontrola kontaktu – možnost kontroly cesty a prezentace informací 

� Kontrola obsahu – možnost přizpůsobení sdělení či informace 

� Společenský aspekt – má vyvolat pocit vstřícné a společenské komunikace na 

základě neverbálních informací. 

 V současnosti je v oblasti marketingu nejvíce využíván: 

 

2.5.1 Promotional marketing 

Promotional marketing (propagační marketing) je obor marketingové 

komunikace, který je orientován na podporu prodeje.  
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2.5.2 Guerillový marketing 

Je marketingová taktika. Objevil se již v šedesátých letech minulého století. 

V současnosti ale již není spojen pouze s bojem s konkurenty. Jeho podstatným prvkem 

je jeho nízká nákladovost a balancování na hranici legálnosti. Obecným prvním krokem 

guerillového marketingu je „divoký slogan“, dále netradiční nosiče reklamního sdělení. 

Součástí guerillového marketingu jsou ambientní média. Spočívá v umisťování 

netradičních médií do míst, kde se soustřeďují cílové skupiny, které jsou hůře zasažitelné 

tradičními médii.  

Ambush marketing je parazitování na aktivitách konkurence, které jsou většinou 

spojeny s významnou akcí, na kterou se zaměřuje pozornost médií a veřejnosti. 

„Buzz“  tzn. „šeptandy“ kolem určité události, výrobku apod. 

 

2.5.3 Digitální marketing 

Digitální marketing je v současnosti nedílnou součástí direct marketingové 

komunikace. Pro některé segmenty trhu a cílové skupiny je on-line komunikace 

vhodnější než obecná reklama. Úspěch je založen na chápání internetu jako 

komunikačního média, uživatelé chtějí mít kontrolu a sami rozhodovat o tom, co budou 

poznávat. 

Úspěch online reklamy v České republice nyní závisí na její vhodné kombinaci 

s ostatními složkami komunikačního mixu. 

 

2.5.4 Virový marketing 

Virový marketing je snadný a nízkonákladový. Je to dovednost, jak získat 

zákazníky, aby si mezi sebou řekli o výrobku nebo webové stránce (friend-tell-a-friend 

marketing). 

Pasivní virový marketing spoléhá pouze na slovo doporučení od zákazníka a 

nesnaží se jeho chování ovlivňovat. 

Aktivní forma se snaží pomocí virové zprávy ovlivnit chování zákazníka a zvýšit 
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tím prodej výrobku či povědomí o značce. 

 Aby mohl tento marketing zapůsobit, je třeba vymyslet kreativní řešení, které 

příjemce osloví, bude mu připadat zábavné a zajímavé a pošle je svým známým. 

Tři důležité složky virového marketingu: 

� Obsah – kreativní nápad 

� Aplikace – umístění obsahu 

� Vyhodnocení – posouzení efektivity 

 

2.5.5 Event marketing 

Klíčovým úkolem event marketingu je najít mezi mnoha možnostmi tu správnou 

akci, nebo se rozhodnout k realizaci vlastní akce. Marketéři požadují stále větší 

originalitu, která se vymyká tradičním reklamním akcím a kampaním. V současnosti je 

nutné využívat stále nové tvůrčí cesty, využívání netradičních prostor a objevná 

začleňování nových technologií a médií. 

 

2.5.6 Direct marketing v elektronických médiích 

Direct marketing je založen na přímé komunikaci s vybranými zákazníky, se 

kterými se snaží navázat kontakt s cílem získat okamžitou odezvu. Tradiční komunikační 

kanály jsou např. katalogy, zásilkový prodej a telemarketing, elektronický obchod a 

komunikace prostřednictvím internetu, e-mailu a sms. 

 

2.5.7 Product placement 

Netradiční reklamní forma působení na diváka. Je to záměrné a placené umístění 

značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace. 

Product placement je odborné označení reklamní aktivity, kdy se výrobek nebo 

značka viditelně umístí do děje. Divák je reklamou zasažen přímo a v podstatě ji nemůže 

nevnímat. 
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2.5.8 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je stále provázanější s ostatními složkami marketingu. 

Je to především v důsledku možnosti rychle analyzovat údaje o prodeji a díky lepší 

měřitelnosti účinků komunikace. Vznikly nové nástroje jako CRM, díky nimž je možné 

poznávat zákazníkovi potřeby a přizpůsobovat se jeho reakcím. 

Marketingová komunikace má stále nové schopnosti získávat a třídit data a díky 

tomu se stala pro marketing ještě klíčovější složkou. 

Klíčovou složkou z hlediska účinnosti marketingové komunikace je proces 

zkoumající chování a reakce zákazníka, který přináší potřebná data o zákaznících a všem 

dalším složkám marketingu. 

 

Obrázek 8. Marketing sledující chování22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 FREY, P., Marketingová komunikace: Nové trendy a jejich využití. 1. vydání. Praha: Management Press, 
2005. 111 s. ISBN 80-7261-129-1., str. 77 
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3 Analýza současné firemní komunikace 

3.1 Historie společnosti  

Firma Goldpress - Martin Drápal byla založena v dubnu roku 1996. V lednu 2005 

byla transformována na Goldpress s.r.o. 

 

Název:   Goldpress s.r.o. 

Spisová značka:  C 46304 vedená u rejstříkového soudu v Brně 

IČ:   26932911 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Vančurova 3148/11, 615 00 Brno 

 

Jednatel:   Martin Drápal 

Vklad:  200 000,- Kč 

Splaceno:  200 000,- Kč 

Obchodní podíl: 100% 

Zapsáno:  28. června 2004 

Počet zaměstnanců: 17 

 

3.2 Předmět podnikání  

Předmět podnikání dle obchodního rejstříku: 

� Polygrafická výroba 

� Zprostředkování obchodu 

� Zprostředkování služeb 

� Velkoobchod 

� Maloobchod specializovaný 

 

Firma Goldpress s.r.o. reprezentuje spíše výrobce a velkoobchod, jenž propaguje své 

výrobky prostřednictvím maloobchodníků (svatební salóny a další) i obchodních manažerů 
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a to ve formě katalogů svatebních oznámení a novoročních přání. Koncoví zákazníci 

přicházejí přímo do firmy minimálně.  

 

Společnost se zabývá výrobou svatebních oznámení, srdečných přání do obálek, 

novoročních přání, vizitek a dalších tiskovin pomocí knihtiskové techniky, ražby přes fólii 

a reliéfního tisku. Dále se zabývá dokončovacím zpracováním, např. bigováním, lepením, 

vázáním a dalšími zdobnými prvky. V současnosti společnost přikoupila laser na výrobu 

razítek na počkání. 

 

Každý rok jsou zhotovovány nové kolekce svatebních oznámení a novoročních 

přání, které jsou nabízeny prostřednictvím katalogů v České republice i zahraničí 

(Slovensko, Polsko, Maďarsko). Výhradním obchodním zástupcem pro prodej zboží na 

Slovensku je firma AVEPRESS, s.r.o. se sídlem v Bratislavě, v Maďarsku společnost 

SALIBER v Budapešti. 

 

3.3 Organizační struktura 

 

Obrázek 9. Organizační struktura firmy Goldpress s.r.o.23 

 

                                                 
23 Zdroj: Firma Goldpress s.r.o. 
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3.3.1 Management 

Managementem firmy je jediný jednatel, který za společnost jedná a podepisuje 

veškeré důležité dokumenty. 

 

Vedoucí výroby zajišťuje chod výroby. Řídí oblast tisku, ruční lisy a sklad. 

V tiskárně zajišťuje přípravu zakázek k tisku, jejich rozdělení mezi pracovníky a časový 

harmonogram výroby. Práce na ručních lisech je organizována obdobně.  

Vedoucí výroby má ve skladu na starost zajišťování dostatečného množství zásob 

již zhotovených novoročních a svatebních oznámení, která mohou být následně určena 

k dalšímu potisku dle přání zákazníka, nebo k jejich rozesílání do dalších firem, které 

zprostředkovávají prodej. Dále organizuje četnost objednávek potřebných materiálů. 

 

Práce obchodního zástupce je získávání nových zákazníků prostřednictvím 

propagačních akcí, jako jsou veletrhy nebo lobováním. V dnech 31. ledna – 3. února 2009 

proběhl veletrh v Německu ve Frankfurtu, zaměřený na polygrafický průmysl, kde firma 

Goldpress s.r.o. vystavovala svá novoroční přání a svatební oznámení. 

 

Asistentka řídí příjem zakázek a jejich evidenci do informačního systému. Dále 

vytváří sazbu textu, zpracovává grafiku a celkovou přípravu výroby. 

Následně hotovou zakázku přebírá a zajišťuje její předání koncovému zákazníkovi 

nebo firmě prostřednictvím pošty, či rozvážení zakázek, případně si zákazníci vyzvedávají 

zakázku osobně. 

 

Účetní se stará o fakturaci, placení zakázek a pokladnu na firmě. Veškeré účetnictví 

zajišťuje externí účetní. 

 

3.3.2 Zaměstnanci 

Zaměstnanci firmy Goldpress s.r.o. mají vzdělání nebo praxi v oblastech grafiky 

(programy CorelDraw, Corel Photopaint, atd.), v oblasti tisku (digitální tiskové stroje, 
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knihtisk, ofset), reliéfní tisku, ražby přes fólii a také v dokončovacím zpracování. 

 

3.4 Výrobní sortiment 

Výrobní sortiment:  svatební oznámení, srdečná přání do obálek, novoroční přání, 

vizitky, promoční oznámení, razítka 

Sortiment služeb: potisk osobních merkantilií, komunikace se zákazníkem, sazba 

dle přání zákazníka, poskytování odborných rad, kalkulace pro předběžný odhad ceny, 

rozvoz nebo rozesílání hotových zásilek. 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. Svatební oznámení24 

Obrázek 11. Novoroční přání25 

 

 

 

 

Obrázek 12. Razítka26 

                                                 
24 Zdroj: www.goldpress.cz 
25 Zdroj: www.goldpress.cz 
26 Zdroj: www.goldpress.cz 
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3.5 Analýza vnějšího prostředí 

3.5.1 Obecné okolí: SLEPT(E) analýza 

 SLEPT(E) je analýza vnějšího prostředí, tedy okolí firmy. Je zaměřena na oblasti 

sociální, legislativní, ekonomickou, politickou, technologickou a v současné době i 

ekologickou. Tato analýza se využívá pro zjištění faktorů v okolí firmy, které ji nejvíce 

ovlivňují. 

 

3.5.1.1 Sociální faktory 

3.5.1.1.1 Věk a počet obyvatelstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2.  Počty všech občanů s platným pobytem (srovnání rok 2001 až 2006)27 

 

Z grafu je viditelné, že v oblasti data narození od 1971 do 1981 došlo k značnému 

nárůstu počtu obyvatel, což je pro firmu pozitivní okolnost, vzhledem k jejímu zaměření 

především na výrobu svatebních oznámení. 

                                                 
27 Internetový zdroj: http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=9043&docType=ART&chnum=2&lang=cs 
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Firma Goldpress s.r.o., sídlí v Brně, kde se hustota zalidnění pohybuje okolo 1600 

obyvatel/m2 s počtem obyvatel blížícím se k 370 tisícům. Pro firmu Goldpress s.r.o. 

podnikající v oblasti papírenství a polygrafie, je takovýto počet obyvatel velmi příznivý 

neboť i v době posílání e-pohlednic a e-přání má klasické blahopřání do obálky nebo 

svatební oznámení stále nezastupitelnou funkci z pohledu „jakéhosi“ fyzického dárku. 

Tento fakt umožňuje firmě udržet svou pozici na trhu a případně vstoupit na nový trh a 

nabídnout zde své služby.  

 

3.5.1.1.2 Životní styl a úroveň 

Každá firma bere v úvahu životní styl a svých koncových zákazníků. Podle průzkumu 

společnosti CVVM, zabývajícím se obecně hodnotami Čechů, se ukázalo, že na předních 

místech jsou pro nás zejména: rodina, přátelé a zdraví. Pro firmu Goldpress s.r.o., to 

znamená, že její produkty budou stále vyhledávány, neboť zákazníci s těmito hodnotami 

mohou projevit svůj zájem o rodinu či přátele právě nákupem a darováním jejich 

oznámení/přání. 

Graf 3. Sňatky v ČR28 

                                                 
28 Internetový zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/grafdetail.jsp?cislotab=DEMCU003&vo=graf&kapitola_id=18 
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Od roku 2003 dochází k pozvolnému růstu sňatků celkem v České republice. Pro 

společnost je to příznivá situace, která by mohla vést ke zvyšování množství objednávek 

svatebních oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. Vývoj výše průměrné mzdy v ČR v Kč29 

 

Životní úroveň obyvatelstva je především ovlivňována mzdou, která má stále 

vzrůstající charakter. Lze tedy usuzovat, že se životní úroveň zvyšuje a tedy, že množství 

zákazníků by se mělo také narůstat, stejně jako jejich ochota platit více. 

 

3.5.1.2 Legislativní faktory 

V roce 2008 došlo k celé řadě legislativních změn, které mají dopad i na činnost 

firmy Goldpress s.r.o. 

 

3.5.1.2.1 Zákoník práce 

Navrhované změny zákoníku práce, které by měly platit od příštího roku, by měly 

především zjednodušit propouštění a nabírání nových zaměstnanců. K již dříve oznámené 

změně ve výplatách odstupného má také přibýt prodloužení zkušební doby či možnost 

                                                 
29 Internetový zdroj: http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzdy_indexrealne 
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uzavírání smlouvy na dobu určitou až na tři roky. Na jeden měsíc by se měla zkrátit 

výpovědní doba. Novela zákoníku práce bude předložena vládě nejpozději v červnu. 

Zjednodušení tohoto procesu by mělo být pro společnost Goldpress s.r.o. přínosné 

vzhledem k nutnosti přijímání nových zaměstnanců. 

  

3.5.1.2.2 Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání 

Vstoupila v účinnost 1. 7. 2008. Tato novela například významně zkracuje dobu 

praxe pro vydání živnostenského oprávnění tam, kde je praxe zákonem vyžadována. Dále 

omezuje oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům či ruší místní 

příslušnost k živnostenským úřadům. Novela by měla zjednodušit společnosti práci při 

komunikaci s živnostenským úřadem. 

 

3.5.1.2.3 Zákon o dani  z přidané hodnoty 

Vešel v účinnost 1. 1. 2009 a mimo jiné ukládá, že plátce DPH musí vždy vystavit 

daňový doklad subjektu, který není zřízen za účelem podnikání. Dříve toto bylo pouze na 

vyžádání. Majetkový vklad v nepeněžité podobě bude zdaňován DPH v každém případě. 

Technické zhodnocení bude považováno za samostatný majetek. Tento zákon také 

umožňuje takzvanou skupinovou registraci DPH přinášející podnikům jedinečnou možnost 

jak daňově optimalizovat. 

 

3.5.1.2.4 Superhrubá mzda 

Reforma 2008 přinesla změny ve zdanění mezd zaměstnanců. Nově se daň z příjmů u 

zaměstnanců počítá z tzv. superhrubé mzdy. 

Daň se odvádí z hrubé mzdy zvýšené o 35 %. I přes rovnou daň 15 % tak reálná 

sazba DPFO dosáhne 20,25 % (15  x 0,135). Princip superhrubé mzdy zakotvuje § 6 odst. 

13 Zákona o daních z příjmů (ZDP). 

Změna ve zdanění mezd měla především vliv na mzdy zaměstnanců, které se díky 

zavedení superhrubé mzdy většině zaměstnanců snížili. 
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3.5.1.2.5 Změny v nemocenském pojištění platné k 1. 1. 2009 

Zaměstnavatel musí vyplácet zaměstnanci prvních 14 dnů pracovní neschopnosti 

nebo karantény náhradu mzdy. Vyplácí ji zaměstnanci, který je nemocensky pojištěn a 

splňuje také podmínky nároku na nemocenskou. Náhrada mzdy je placena za pracovní dny 

– při dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne (při karanténě od prvního 

pracovního dne), a to pouze v době trvání pracovního vztahu. 

Nový zákon o nemocenském pojištění přinesl změny týkající se povinností lidí, kteří 

budou pobírat nemocenské, zpřísňuje sankce a pokuty při porušení povinností. A to jak na 

straně dočasně práceneschopného tak i pro ošetřující lékaře. 

Zaměstnavatel může v době, kdy bude vyplácet práceneschopnému náhradu mzdy, 

kontrolovat dodržování stanoveného režimu. Nebo má možnost o to požádat příslušnou 

okresní, v Praze Pražskou, v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení 

(OSSZ/PSSZ/MSSZ). 

Výsledkem změny v nemocenské je tedy přidání další povinnosti zaměstnavatelům a 

jejich finanční zatížení. Nemocenská se tak stává dalším nákladem pro zaměstnavatele. 

Většina pracovních neschopností se totiž pohybuje často do 14 dnů. 

Pro zaměstnance znamená zrušení placení nemocenské za první tři dny finanční zátěž 

a tak budou raději chodit i přes pracovní neschopnost do práce. Toto jednání může mít za 

následek horší a zdlouhavější nemoci v budoucnu, které budou více zatěžovat zdravotní 

pojišťovny a zvyšovat výdaje ve zdravotnictví. 

 

3.5.1.3 Ekonomické faktory 

Makroekonomické ukazatele slouží k vytvoření celkového obrazu o dění v rámci 

jedné ekonomiky. Mezi nejznámější indikátory patří změna hrubého domácího produktu, 

inflace, nezaměstnanost či vývoj státního rozpočtu. 

 

3.5.1.3.1 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) vyjadřuje peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a 

služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Používá se pro stanovení 
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výkonnosti ekonomiky. 

Pokles či růst HDP ve stálých cenách charakterizuje, o kolik procent reálně klesl či 

stoupl hrubý domácí produkt ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku 

předchozího. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5. Vývoj HDP r/r v %30  

 

Graf č. 6 ukazuje snižování HDP v roce 2008. Tento trend pokračuje i v roce 2009. 

Znamená to, že výkonnost ekonomiky v České republice výrazně klesá. Je to způsobeno 

snižováním množství produkce firem a nedostatkem prostředků na výrobu statků a 

poskytování služeb. 

Další odhadovaný pokles HDP o 2% je způsoben ekonomikou, která vstoupila do 

recese a je očekáváno její další zpomalování. To může mít za následek další zvyšování 

nezaměstnanosti a pokles kupní síly peněz (inflaci), což vede k poklesu domácí poptávky a 

k dalšímu prohlubování současné krize. 

 

3.5.1.3.2 Inflace 

Inflace je ekonomický jev, který vyjadřuje růst cenové hladiny, neboli snížení kupní 

síly peněz. 

Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců 

proti průměru dvanácti předchozích měsíců.  

                                                 
30 Internetový zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
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Graf 6.  Inflace31 

 

Graf č. 7 ukazuje vysoký nárůst inflace v roce 2008 a 2009, tedy obrovský pokles 

kupní síly peněz. Má to dopad především na domácí poptávku a tedy i domácí firmy, které 

jsou na domácích zákaznících závislé. Růst cenové hladiny způsobuje zdražování a tedy 

zvyšující se finanční zátěž pro firmy i společnost. 

Je to tedy negativní jev pro českou ekonomiku a tedy i pro firmu Goldpress s.r.o. 

 

3.5.1.3.3 Nezaměstnanost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7. Vývoj celkové nezaměstnanosti v ČR32 

 

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ku všem osobám schopným pracovat 

(tedy zaměstnaným i nezaměstnaným). 

                                                 
31 Internetový zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
32 Internetový zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
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Nezaměstnanost v posledních měsících výrazně ovlivňuje pracovní prostředí. Její 

značný nárůst a následný úbytek volných pracovních míst má za následek příliv 

nezaměstnaných na pracovní úřady a zvyšování finanční zátěže státu především o oblasti 

sociálních dávek a podpor. 

Je to také způsobeno ekonomickou recesí, která má dopad i na velké společnosti, 

které jsou nucené propouštět, v horším případě i firmy zavřít. 

 

Ukazatel 9 10 11 12 R / 08 1 

Celková nezaměstnanost 314558 311705 320299 352250 352250 398061 

Míra nezaměstnanosti v 
% 5,30 5,20 5,30 6,00 6,00 6,80 

Počet volných míst 139557 130124 111307 91189 91189 68494 
Tabulka 5. Nezaměstnanost33 

 

V únoru 2009 se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,6 p. b. na 7,4%. Do evidence na 

úřadech práce přibilo v únoru o 16 700 méně nezaměstnaných jak v lednu, ale i méně 

nezaměstnaných se z evidence odhlásilo (o 3 600 méně). 

 

3.5.1.3.4 Úrokové sazby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8. Vývoj úrokových sazeb (2003 – 2008)34 

                                                 
33 Internetový zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
34 FINCENTRUM HYPOINDEX,ČNB 
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Zájem o hypotéky prochází značným poklesem. V lednu roku 2009 bylo poskytnuto 

méně než 3000 úvěrů. Celkově bylo poskytnuto 2674 hypoték, což je přibližně o polovinu 

méně než v lednu loňského roku. 

ČNB se svoji politikou snaží dosáhnout snižování úrokových sazeb, ale komerční 

banky příliš nereagují, některé stále své úrokové sazby zvyšují. 

Zvyšující se úrokové sazby mají dopad i na firmu Goldpress která má koupenou 

novou budovu pro rozšíření výroby právě na hypoteční úvěr.  

 

3.5.1.4 Politické faktory 

Politické otřesy jsou součástí každé ekonomiky a to i ve vyspělých demokratických 

státech. Po říjnovém výsledku voleb do krajů a třetiny senátu, došlo k úplné obměně 

nejvyšších politických funkcí v krajích. Pokud by došlo k předčasným volbám, mohlo by to 

mít negativní vliv na kurz koruny. Pro podnikatele je důležitá především nedokončená 

daňová reforma a zavedení eura.  

 

3.5.1.5 Technologické faktory 

3.5.1.5.1 Polygrafický průmysl 

Z hlediska technologií je v současnosti nejvíce v rozmachu digitální tisk, který začíná 

pokrývat veškeré požadavky malonákladových tisků. Digitální tisk stále ale nedosahuje 

takové kvality a možnosti velkých nákladů na tisk, proto je stéle ještě zajímavá technologie 

ofsetového tisku.  

V grafice jsou stále nejvíce využívané grafické programy Adobe, které v této oblasti 

vévodí. Jsou využívány ve většině grafických studií, takže umožňují operativní přeposílání 

zakázek. 

Společnost bohužel nevyužívá počítačových programů Adobe, proto se občas setkává 

se soubory a daty od zákazníků, které s jejich programovým vybavením nejsou 

kompatibilní. Zaměstnanci většinou tyto situace neumějí řešit a jsou odkázáni na vstřícnost 

zákazníka. 
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Využíváním nových technologií firma dosáhla rozšíření sortimentu především 

v nabídce svatebních oznámení, novoročních přání a razítek, která mají hlavní podíl na 

tržbách. Toho společnost dosáhla nákupem nového laseru Speedy 100, Trotec. 

 

3.5.1.6 Ekologické faktory 

V současnosti klade stále více lidí, ale i firem důraz na ekologické aspekty života a 

podnikání. V rámci eliminace ekologických rizik je součástí firemní politiky společnosti 

Goldpress s.r.o. i důrazné třídění veškerého výrobního i běžného odpadu. Firma ukládá 

veškeré zbytky jednotlivých druhů papíru odděleně – křídový, čistý, zcela potištěný a 

potištěný zčásti. U většiny těchto zbytků je možná recyklace. Tiskové barvy firma likviduje 

předepsaným způsobem pro nebezpečný odpad.  

 

3.5.2 Oborové okolí: analýza trhu 

Analýza trhu je způsobem získávání informací o cílových zákaznících, jejich 

potřebách, o ceně, kterou budou ochotni zaplatit. Dále poskytuje potřebná data o poptávce, 

kterou podnik může očekávat, jaké jsou substituty produktu a o významnosti konkurence. 

 

Odhad poptávky se primárně zaměřuje na město Brno a Českou republiku. I přes 

výkyvy v ekonomii se poptávka po výrobcích a službách polygrafického průmyslu snižuje 

jenom mírně.  

Nejvýznamnější vliv na podnikatelské prostředí tohoto průmyslu z dlouhodobého 

hlediska má nezvyšující se poptávka po výrobcích a službách. Tzn., že množství zákazníků 

přibývá pomalu a společnost se musí snažit být vidět a propagovat sebe a své produkty. 

Požadavky zákazníků na produkty a služby se také mění a společnosti na tyto změny 

musejí operativně reagovat. Aby tyto požadavky včas znaly, musí efektivně provádět 

průzkumy trhu, segmentace trhu a získávat zpětné vazby. 

Cíloví zákazníci jsou rozděleni na dva nejvýznamnější segmenty. Zákazníci 

poptávající svatební oznámení jsou většinou mladí lidé ve věkové kategorii 20 až 35 let. Je 

to skupina zaměřující se především na vzhled návrhu a cenu. Zákazníci poptávající 
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novoroční přání jsou větší společnosti s většími objemy zakázek a při výběru se zaměřují 

na cenu a spolehlivost dodání hotové objednávky. 

 

Chybějící kvalifikovaná pracovní síla je dalším působícím faktorem. Nedostatek 

znalců v oboru a lidí schopných kreativní práce ubývá. Většina pracovníků dobrých ve 

svém oboru se přesouvá za prací do zahraničí. Může to být způsobeno nedostatečným 

platovým ohodnocením. 

 

Nedostatečná komunikace uvnitř i vně trhu. Společnosti se nedostatečně zaměřují na 

komunikační strategie a samotnou jejich propagaci. Nahrávají tak konkurenci a umožňují jí 

získávat nové zákazníky. Komunikace s dodavateli a obchodními partnery je neuspokojivá. 

Dodavatelé často dodávají zboží v pozdějších termínech a se společností Goldpress nemají 

sjednané pravidelné dodávky zboží. Obchodní partneři nemají uzavřeny smlouvy o určitém 

množství objednávek, které by měli za časovou jednotku získat. Mívá to za následek 

nedostatek příchozích zakázek. 

 

Polygrafický trh je považován za téměř nasycený. Velké množství firem vzájemně 

konkurujících a soutěžících o každého zákazníka vytváří vysoce konkurenční prostředí. 

Vytváření povědomí o společnosti u potencionálních zákazníků se tak stává podstatnou 

součástí podnikových strategií. 

 

V následujícím grafu jsou znázorněny podíly krajů jejich produkce v oblasti 

polygrafického odvětví. Jihomoravský kraj je hned na druhém místě v České republice. 
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Graf 9. Podíly krajů v polygrafické produkci35 

3.5.3 Oborové okolí: Porterova analýza 

Porterova analýza konkurence je postavena na pěti faktorech. Porterův model pěti sil 

popisuje konkurenční okolí podniku. Zdali bude podnik konkurenceschopný, závisí na 

působení uvedených faktorů: 

� Rivalita mezi konkurenty 

� Hrozba nově vstupujících organizací 

� Hrozba substitutů 

� Vyjednávací síla zákazníků 

� Vyjednávací síla dodavatelů 

                                                 
35 Internetový zdroj: 
http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=4030&buxus_svettisku=fe35b5507f4b819c4e8c7
29d023cc20e 
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3.5.3.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V současnosti je vstup na polygrafický trh poměrně obtížný vzhledem k jeho 

nasycenosti. Situace velkého množství firem na trhu nejen v České republice, ale i 

v zahraničí ztěžuje konkurentům získávat nové zákazníky. Firmy si jsou vědomy vysoké 

konkurence a mají zaměřeny strategie především na zákazníka a na poskytování co 

nejkvalitnějších produktů a služeb. 

Dalšími bariérami vstupu konkurentů na trh jsou vysoké náklady na výrobní stroje 

(digitální tiskové stroje) a zařízení, náročnost výroby na prostor (především v oblasti 

ofsetového tisku, a skladování materiálu), vysoké požadavky na znalosti a zkušenosti 

zaměstnanců především v oblasti počítačové grafiky a tiskových strojů. 

Vzhledem k bariérám není hrozba vstupu nových konkurentů na trh velkým rizikem. 

Vetší riziko představují konkurenti, kteří již na trhu působí. 

 

3.5.3.2 Rivalita mezi konkurenty 

 Nejen na českém trhu ale i v zahraničí v současnosti působí mnoho firem 

fungujících v polygrafickém odvětví. Udržování si dobré pověsti a image je jedním 

z nejdůležitějších možností boje s konkurencí. Což lze dosáhnout pouze vysokou kvalitou 

poskytovaných výrobků a služeb, jejich vhodně zvolenou cenou a také dobře působící 

reklamou, zaměřenou na potencionální zákazníky. 

Hlavními konkurenty pro firmu Goldpress jsou společnosti zaměřeny na výrobu a 

prodej svatebních oznámení, novoročních přání a razítek. V oblasti svatebních oznámení je 

konkurence veliká, existuje značné množství firem zabývajících se touto výrobou nebo 

prodejem. Stejně tak i u novoročních přání je vysoká konkurence. Většina těchto firem má 

podobný výrobní sortiment jako Goldpress s.r.o. a většinou i něco navíc (např. výroba 

fotografií, potisk reklamních předmětů, kalendáře, diáře). Podobná situace je i v zahraničí, 

kde existuje také velká řada společností zabývající se podobnou výrobou a prodejem. 

Největšími konkurenty v ČR jsou firmy 4M, Japos, Amin, Pamas, Stloukalovi, 

Argus. 
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Rivalita mezi konkurenty se tedy zdá být především v cenách, rychlosti zhotovení 

zakázky, její kvalitě, různorodosti sortimentu a možnosti objednávky pomocí 

elektronického obchodu. Vzhledem k tomu, že se ceny nabízeného sortimentu a služeb 

značně neliší, rychlost zhotovení zakázek je také podobná, závisí rivalita mezi konkurenty 

na kvalitě a různorodosti nabízeného sortimentu, tzn. na výrobě svatebních oznámení a 

novoročních přání, kterým předchází složité zpracování návrhů. Grafické návrhy se každý 

rok ve firmě Goldpress s.r.o. vytváří nové. Firma musí počítat s vývojem trendů a 

oblíbených prvků. 

Dalším faktor ovlivňující konkurenční boj je účast na veletrzích a výstavách, které 

potencionální zákazníci obchází, ochrana autorských práv návrhů a hotových produktů. 

 

3.5.3.3 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je vysoká a to především v oblastech výrobního sortimentu a 

výrobních technologií. 

Výrobní sortiment se ve firmách podnikajících ve výrobě a prodeji svatebních 

oznámení a novoročních přání značně podobá. Konkurence uvedená v kapitole Rivalita 

mezi konkurenty podniká také v oblasti svatebních oznámení a novoročních přání 

(nejenom). Jednotlivé nápady mají hodně shodných prvků, proto je důležité věnovat hodně 

pozornosti samotným návrhům. Hrozba substitutů výrobního sortimentu je hodně vysoká. 

 

Výrobní technologie se v polygrafickém průmyslu velice rychle vyvíjí a náklady na 

změnu výrobní technologie jsou vysoké. I výroba podléhá módním trendům a zákazníci 

rádi využívají nové technologie a vyhledávají firmy, které mohou jejich požadavkům 

vyhovět. 

Je nutné, aby firma Goldpress s.r.o. zvolila vhodnou inovační strategii, právě 

v oblasti nákupů strojů a zařízení a vhodná školení zaměstnanců na ovládání nových strojů. 

Velký rozmach je především v digitálních technologiích, kde odpadá etapa přípravy 

stroje a výroby tiskové formy. To snižuje náklady a zkracuje dobu výroby. 
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3.5.3.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Ve firmě se považují za zákazníky odběratelé, tedy právnické osoby a fyzické 

osoby. Hlavní zdroj příjmů pro společnost představují především právnické osoby, v oblasti 

novoročních přání a svatební salóny, které zajišťují prodej svatebních oznámení. Fyzické 

osoby (koncoví zákazníci) přicházejí do firmy minimálně, spíše nakupují prostřednictvím 

elektronického obchodu nebo prostřednictvím svatebních salónů a společností, které zboží 

nabízí.  

Firma Goldpress s.r.o. prodává své produkty svatebním salónům a firmám za 

velkoobchodní cenu, ti si pak přidávají k ceně svoji marži. Vyjednávací síla právnických 

osob je velice nízká, uplatňují se pouze množstevní slevy. Stalí zákazníci získávají finanční 

úlevy. 

Koncový zákazník nakupující přímo ve firmě Goldpress s.r.o. může dostat při 

větším nákupu množstevní slevu. Vyjednávací síla zákazníků je nízká, většinou nemá 

možnost ovlivňovat cenu. 

 

3.5.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé jsou v případě firmy Goldpress s.r.o. především výrobci papíru, fólií, 

tiskových strojů, počítačového vybavení, softwaru, atd. Všichni tito dodavatelé mohou 

ovlivňovat výslednou cenu výrobků a služeb, ale ne ve velké míře, protože konkurence je i 

v těchto oblastech vysoká, tedy nejsou moc vysoké náklady na změnu dodavatele. 

V současnosti jsou pro firmu nejdůležitější dodavatelé: 

� Společnost Papyrus Bohemia a.s. – se zabývá prodejem papírů (od přírodních, 

natíraných, samoprůpisových po papíry pro laserové a inkjetové tiskárny). Jsou 

hlavním dodavatelem papíru. Papyrus je se společností Goldpress v dlouhodobé 

spolupráci, proto je vyjednávací síla vyšší.   

 

� Tiskárna Afel, s.r.o. – je ofsetová tiskárna, která nabízí veškerý polygrafický servis 

od předtiskové přípravy k tisku a knihařskému zpracování. Hlavní pracovní náplní je 

archový ofsetový tisk do formátu B3. Afel zajišťuje pro společnost tisk svatebních 
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oznámení a novoročních přání pomocí právě ofsetové technologie, kterou Goldpress 

nemá. Afel je jedinou společností, která tuto činnost pro firmu zařizuje. Její 

vyjednávací síla je tak poměrně vysoká. 

 

� KURZ CS spol. r. o. – se zabývá prodejem fólií použitelných v oblastech obalové 

techniky, pohlednic, elektronických zařízení, vybavení domácností, kosmetiky, 

textilu, atd. Firmě Goldpress dodává fólie, které jsou pak využívány na ražbu 

ozdobných prvků a textu. Společnost Kurz není jediným dodavatelem fólií, jeho 

vyjednávací síla není tak vysoká. 

3.5.4 Vnější prostředí:  příležitosti a hrozby 

Na základě oborové analýzy je sestavena následující tabulka příležitostí a hrozeb, 

které jsou ohodnoceny (* slabý vliv, ** střední vliv, *** silný vliv) dle jejich vlivu na 

společnost. Tabulky jsou rozděleny podle jednotlivých analýz 

 

3.5.4.1 SLEPT(E) analýza 

Příležitost Ohodnocení Hrozba Ohodnocení 
Nárůst počtu obyvatel s datem 
narození 1971-1981 

** Ekonomická recese *** 

Hustota zalidnění v Brně * Zavedení superhrubé 
mzdy 

* 

Pozvolný růst sňatků v ČR ** Pokles HDP * 
Růst životní úrovně 
obyvatelstva 

* Změny v nemocenském 
pojištění 

* 

Prodloužení zkušební doby * Nárůst inflace ** 
Rozmach digitálního tisku *** Rostoucí nezaměstnanost * 
  Zvyšování úrokových 

sazeb 
** 

  Nestabilní politická 
situace 

** 

  Živelná pohroma * 
Nejvýznamnější faktory ovlivňující společnost v prostředí obecného okolí je 

příležitost zaměření se na novou výrobní technologii, digitální tisk. Nový výrobní postup 

by sebou mohl přinést i nové odběratele a zákazníky. 
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Významnou hrozbou pro firmu je ekonomická recese, které zapříčinila snížení 

množství příchozích objednávek. A další průvodní jevy tímto stavem zapříčiněné. Finanční 

krize v současnosti představuje hrozby ve všech odvětvích a je tedy nutné vhodně 

investovat a udržovat společnost v povědomí, popř. nabízet různé finanční výhody 

zákazníkům. 

 

3.5.4.2 Analýza trhu 

Příležitost Ohodnocení Hrozba Ohodnocení 
Vývoj módních trendů a 
nápaditost 

*** Chyb ějící kvalifikovaná 
pracovní síla 

** 

Zlepšení povědomí o firmě 
mezi zákazníky 
prostřednictvím komunikační 
strategie 

*** Nedostačující 
komunikace 

*** 

  Silně konkurenční 
prostředí 

*** 

Nejsilnější příležitostí vyplývající z analýzy trhu je zaměření se na vývoj módních 

trendů a jejich sledování. A možnost zlepšit povědomí o firmě mezi potencionálními 

zákazníky. 

Hrozbou je nedostatečná komunikace, která je jak z hlediska zákazníků, tak i 

dodavatelů a obchodních partnerů. 

Odliv kvalifikované pracovní síly je také hrozbou, v důsledku zvyšující se 

nezaměstnanosti. Málo, který zaměstnanec bude riskovat dát výpověď, protože zájem o 

nová pracovní místa je vysoký. Hrozbou je tedy pouze nedostatek opravdových odborníků 

a jejich odliv do zahraničí nebo případné přeplacení zkušených pracovníků konkurencí. 

 

3.5.4.3 Porterova analýza 

Příležitost Ohodnocení Hrozba Ohodnocení 
Zaměření se na velké 
společnosti při prodeji 
novoročních přání 

*** Silná konkurence *** 

Možnost vstupu na nové trhy ** Úzký sortiment výrobků 
a služeb 

** 

  Hrozba substitutů ** 



 

  - 68 - 

 
 
 

Zaměření se na velké společnosti je výraznou příležitostí pro společnost. Pozitivní 

výsledek by to mělo zejména na objemnost zakázek novoročních přání. 

Příležitost zde představují zatím neobsazené trhy v rámci Evropy, ale i možnost 

spolupráce s firmami nabízejícími podobný sortiment. Rozšíření výroby by také mohlo 

přinést možnost vstupu na nové trhy. 

 

Konkurence znamená pro společnost významnou hrozbu, bariéry vstupu na trh jsou 

poměrně vysoké vzhledem k nasycenosti trhu. Významnou hrozbou jsou konkurenti na trhu 

již působící. Firma tak musí neustále pečovat o své zákazníky, aby se vraceli a šířili dobrou 

pověst svým přátelům a známým. 

Silná konkurence je významnou hrozbou a firma Goldpress se jí musí bránit 

účinnou firemní strategií a komunikační strategií. 

Úzký výrobní sortiment firmy je nevýhodou oproti konkurenci, která může díky 

širšímu sortimentu uspokojit více zákazníkových potřeb. Rozšíření výroby by také mohlo 

přinést možnost vstupu na nové trhy. 

 

3.6 Analýza vnitřního prostředí 

3.6.1 Finanční analýza 

3.6.1.1 Ukazatele rentability 

 2006 2007 2008 
ROA 0,71 0,43 0,22 
ROI 0,69 0,41 0,21 
ROE 0,93 0,57 0,25 
ROCE 0,95 0,59 0,27 
ROS 0,13 0,06 - 
Finanční páka 1,82 1,85 1,64 
Tabulka 6. Rentability36 

 

 

 
                                                 
36 Zdroj: firma Goldpress s.r.o. 
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ROA (Return to  Assets) 

Rentabilita aktiv, výnosnost celého podniku, se každý rok snižuje. To znamená, že se 

zvyšuje množství aktiv v podniku a klesá provozní zisk. Situace je způsobena nákupem 

nových strojů a zaváděním nových technologií. 

 

ROI (Return On Investment) 

Rentabilita investice neboli míra výnosnosti investic se stále snižuje a je pod 100%, 

tzn., že investice nebo projekty jsou ve ztrátě. 

 

ROE (Return On Equity) 

Rentabilita vlastního jmění, návratnost vlastního kapitálu, má zhoršující se tendenci. 

Zisk klesá a zvyšuje se množství vlastního kapitálu. 

 

ROCE (Return On Cupital Employed) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů, výnosnost dlouhodobého kapitálu zapojeného do 

fungování firmy za poslední tři roky významně klesá. To je způsobeno poklesem zisku. 

 

ROS ( Return to Sales) 

Rentabilita tržeb, zisk vztažený k tržbám je klesající. To ukazuje na zvýšený objem 

výnosů a snižování finančního potenciálu firmy. 

 

Finanční páka (Financial leverage, Financial gearing) 

Poměr celkového kapitálu k vlastnímu kapitálu ukazuje, že společnost má více 

vlastního kapitálu, než cizího. V roce 2008 došlo k mírnému zadlužení z důvodu nákupu 

strojů na úvěr.  

Výsledek rentability ukazuje na snižující se zisk a snižování tržeb, tzn., že by se firmy 

měla na tyto oblasti zaměřit a podniknout potřebné kroky pro zastavení tohoto trendu. 

Tržby za prodej výrobků a služeb měli v posledních letech vzrůstající tendenci, pouze 

v posledním roce došlo k mírnému poklesu tržeb (graf č. 10). To vše v důsledku snížení 

množství zakázek (graf č. 10), které je způsobeno celosvětovým poklesem tržeb a prodeje. 
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Graf 10. Vývoj zakázek v posledních 5 - ti letech37 

 

Objem prodeje je především ovlivňován prodejem novoročních oznámení, který bývá 

nejvyšší v listopadu. V tomto měsíci byl v roce 2008 největší propad množství zakázek a to 

skoro o 400. Prodej novoročních oznámení je pro firmu významným příjmem a tento 

propad na ni velice působí, proto je nutné získávat nové zákazníky a udržovat současné. 

 

Graf 11. Vývoj tržeb za prodej výrobků a služeb v posledních 5 - ti letech38 

                                                 
37 Zdroj: firma Goldpress s.r.o. 
38 Zdroj: firma Goldpress s.r.o. 
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3.6.1.2 Likvidita 

Vyjadřuje souhrn všech likvidních prostředků, které má firma k dispozici pro 

úhradu svých splatných závazků. 

 2006 2007 2008 
Běžná 1,2 2,2 2,0 
Okamžitá 0,6 1,7 1,5 
Celková 1,15 2,2 1,95 
Tabulka 7. Likvidita39 

 

Běžná likvidita se má pohybovat v hodnotách 1 – 1,5; tzn., že na 1Kč běžných 

závazků by měla připadat 1 až 1,5 Kč pohotového oběžného majetku. Pro firmu je 

přijatelný vývoj likvidity > 1,5. Znamená to, že podnik je schopen krýt svými 

pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. 

Běžná likvidita by se dostala v posledních letech do přijatelného vývoje. Znamená 

to, že společnost je schopna krýt své běžné prostředky a krátkodobé dluhy. 

Pohotová (okamžitá) likvidita má vhodné rozmezí 0,2 – 0,5; tzn., že na 1 Kč 

běžných závazků by mělo připadat 0,2 – 0,5 Kč finančního majetku. Podnik se pohybuje 

výrazně nad hranicí 0,5, tzn., že firma drží zbytečně moc peněžních prostředků na své 

běžné potřeby, které jsou placeny hotovými penězi. 

Celková likvidita 2 – 2,5. Na 1 Kč běžných závazků by mělo připadat 2 – 2,5 Kč 

oběžných aktiv snížených o pohledávky. Optimální je hodnota větší jak 2,5. Podnik je 

schopen hradit své závazky. V posledním roce se celková likvidita dostala mírně pod 

hranici 2 a je to způsobeno úbytkem dlouhodobých pohledávek. 

 

3.6.1.3 Zadluženost 

 2006 2007 2008 
Celková 0,44 0,41 0,36 
Koeficient samofinancování 0,55 0,54 0,6 
Ukazatel úrokového krytí 66,7 44,1 18,9 
Tabulka 8. Zadluženost40 

Informuje o poměru mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo jejich složkami. 

                                                 
39 Zdroj: firma Goldpress s.r.o. 
40 Zdroj: firma Goldpress s.r.o. 
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Ideální stav celkové zadluženosti se pohybuje kolem 50%. Bankovní ústavy 

považují za normu hodnotu od 0,3 do 0,5. Dohromady s koeficientem samofinancování 

zhruba 1. Firma Goldpress s.r.o. tyto podmínky splňuje ve všech sledovaných obdobích, 

proto ji můžeme považovat za finančně nezávislou. Firma je schopna platit své dluhy. 

 

3.6.1.4 Ukazatele aktivity 

Zachycují, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy.  

 2006 2007 
Obrat celkových aktiv 3,97 5,30 
Obrat stálých aktiv 17,8 30,2 
Obrat zásob 160,8 348,6 
Doba obratu zásob 2,24 1,03 
Doba obratu pohledávek 22,58 9,54 

Tabulka 9. Ukazatele aktivity41 

 

Standardní hodnoty se pohybují v rozmezí 1,6 – 3. Firma by měla zjistit, zda 

nedochází k nedostatku aktiv – znak snižování disponibilních výnosů.  

Z obratu zásob lze usuzovat, že intenzita využití zásob se více než zdvojnásobila, 

což je velmi pozitivní. Tuto domněnku také potvrzuje doba obratu zásob, ta udává, že 

v roce 2006 byly zásoby vázány v podnikání v průměru 2,24 dne, zatímco v roce 2007 už 

jen 1,03 dne.  

Firma také dokázala dvojnásobně snížit počet dnů, během nichž byly peníze za 

každodenní tržby zadrženy v pohledávkách. 

 

Finanční analýza společnosti Goldpress s.r.o. ukazuje na výraznější pokles tržeb 

v prodeje vlastních výrobků a služeb a na nevhodné volby investic. Pokles tržeb byl do 

značné míry vyvolán ekonomickou recesí, kdy došlo k výraznému snížení počtu příchozích 

objednávek. 

Z celkového hlediska je firma prosperující. Zadluženost se pohybuje v optimálních 

mezích, je dostatečně likvidní, dobře řídí pohyb zásob a snižuje se množství peněžních 

prostředků držených v pohledávkách. 

                                                 
41 Zdroj: firma Goldpress s.r.o. 
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3.6.2 Vnitřní analýza komunikace a komunikačních 

nástrojů 

3.6.2.1 Investice do marketingové komunikace 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Graf 12. Investice do marketingové komunikace v letech 2007-0942 

 

Společnost Goldpress s.r.o. investuje do prvků marketingové komunikace každý rok 

více peněžních prostředků, než ten předešlý. Většina nákladů je vložena do výroby katalogů 

(svatebních a novoročních). Struktura investic: 

2007 

� Výroba nových webových stránek       250 000,- 

� Inzerování ve Zlatých Stránkách           1 080,- 

� Výroba svatebních rekl. katalogů (Exclusiv)     400 000,- 

� Výroba novoročních rekl. katalogů        500 000,- 

� Prezentace na mapě městské části Brno – Židenice         6 545,- 

� Vystavování na svatebním veletrhu Semilaso         2 500,- 

� Celkem       1 160 125,- 

2008 

� Reklam na Seznamu           18 500,- 

� Inzerování ve Zlatých Stránkách           1 080,- 

� Vystavování na veletrhu v obchodním centru Futurum        2 380,- 

                                                 
42 Zdroj: Goldpress s.r.o. 
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� Vytavování na veletrhu Svět reklamy 2008          7 620,- 

� Správa webových stránek          30 000,- 

� Výroba svatebních rekl. katalogů (Classic)      750 000,- 

� Výroba novoročních rekl. katalogů        500 000,- 

� Celkem       1 309 580,- 

2009 

� Vystavování na veletrhu Paperworld     200 000,- 

� Vystavování na veletrhu v obchodním centru Futurum      2 380,- 

� Vystavování na veletrhu Polygraf Praha      49 300,- 

� Inzerce v časopise Svatby & služby         3 689,- 

� Inzerce v časopise Tvoje svatba       17 850,- 

� Inzerát ve Slatinských novinách         3 021,- 

� Reklam na Seznamu           4 386,- 

� Inzerování ve Zlatých Stránkách         1 080,- 

� Výroba svatebních rekl. katalogů (Exclusiv)   400 000,- 

� Výroba rekl. letáků na veletrhy         5 000,- 

� Správa webových stránek        30 000,- 

� Celkem        716 706,- 

 

Investice do marketingové komunikace ve společnosti jsou nedostačující. Největší 

náklady jsou na výrobu svatebních reklamních katalogů (exclusiv a classic) a novoročních 

reklamních katalogů. Účast na veletrzích začala společnost aplikovat až v posledních 

letech. 

Firma Goldpress by se měla zaměřit na komplexnější formu propagace, zvyšovat 

tak povědomí o společnosti. Cílem by mělo být dosáhnout většího podílu na trhu a zvýšení 

množství příchozích objednávek. 

 

Společnost v poměru k tržbám z prodeje výrobků a služeb investuje do propagace 

v rozmezí 6 – 8 %. Aby společnost dosáhla vytyčených cílů, měla by zvýšit investice až na 

15% z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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Cílová skupina zákazníků je v oblasti předsvatebních příprav. Jsou to zákazníci, 

kteří objednávají ze svatebních salónů. Většina zákazníků se o společnosti dovídá právě ve 

svatebních salónech, nebo prostřednictvím webových stránek. 

V oblasti novoročních přání je situace odlišná. Zákazníci se získávají pomocí 

telemarketingu či e-marketingu. Většinu zakázek ale zajišťují obchodní partneři, kteří 

působí po celé české republice a v nejbližších zahraničních státech. Cílovým zákazníkem 

jsou větší společnosti. Snahou je si z nich vytvořit stálé odběratele. 

 

V současnosti je firma zaměřena na propagaci prostřednictvím katalogů svatebních 

a novoročních oznámení, svatebních salónů, které tyto katalogy nabízí, pomocí webových 

stránek obchodních partnerů u nás i v zahraničí a také vystavováním na veletrzích. 

 

3.6.2.2 Katalogy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 13. Katalogy svatebních oznámení Classic a Exclusive43 

 

Každý rok se zhotovuje nový katalog svatebních oznámení a novoročních přání. 

Katalog svatebních oznámení je zpracováván ve dvou provedeních Classic a Exclusive. 

                                                 
43 Zdroj: www.goldpress.cz 



 

  - 76 - 

 
 
 

Katalogy svatebních oznámení se rozesílají do svatebních salónů, kde jsou nabízeny 

zákazníkům přicházejících si vybírat svatební šaty a obleky. Svatební salóny si pak 

přidávají marži k ceně, za kterou ji nabízí Goldpress. 

Katalogy novoročních oznámení jsou rozesílány po republice a do zahraničí 

obchodním partnerům, kteří novoroční přání dále nabízejí. 

Veškeré katalogy existují i v elektronické formě a jsou propagovány formou 

webových stránek. 

 

3.6.2.3 Webové stránky 

Webové stránky firmy Goldpress s.r.o. na adrese www.goldpress.cz jsou funkční od 

března 2007. Z grafu č. 12 lze vidět, že webové stránky slouží především k propagaci 

svatebních oznámení, protože největší návštěvnost je od února do července, kdy probíhá 

největší množství svateb. Svatební oznámení se většinou objednávají s jedním až dvou 

měsíčním předstihem. 

V roce 2007 byla vysoká návštěvnost i na podzim a to za účelem výběru 

novoročních oznámení. V roce 2008 je v jeho konci vidět značný pokles návštěvnosti. To je 

nejspíš způsobeno finanční krizí, která přišla v tomto období a také nedostatkem finančních 

prostředků firem, které jsou častými zákazníky v oblasti novoročních přání. 

 

 

Graf 13. Vývoj návštěvnosti webových stránek www.goldpress.cz za roky 2007-09 44 

 

 

                                                 
44 Zdroj: http://devil.kelocnet.cz/cgi-
bin/awstats.pl?month=02&year=2009&output=main&config=www.tiskoznameni.cz 
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Internetové vyhledávače Stránky Procenta 
Seznam 603 66,4% 
Google 225 24,8% 
Google (image)  44 4,8% 
Centrum 16 1,7% 
Atlas 9 0,9% 
Windows Live 5 0,5% 
Neznámé 4 0,4% 
Yahoo! 1 0,1% 

Tabulka 10. Odkazy z internetového vyhledávače za rok 2009 k 24. 2.45 

 

Podle tabulky č. 10 je zřejmé, že nejčastěji se zákazníci dostávají na webové stránky 

z internetových vhladávačů Seznam, Google a Centrum. Bylo by vhodné zaměřit strategii 

na optimalizaci webových stránek, tak aby při zadání klíčových slov, byla společnost 

v předních pozicích.  

Firma Goldpress s.r.o. spolupracuje se společností Keloc, která zajišťuje správu sítě 

a webových stránek. 

 

3.6.2.4 Veletrhy 

3.6.2.4.1 Paperworld, International Frankfurter Messe 

Paperworld je veletrh zaměřený na výstavu papírů a papírenského zboží obecně 

zaměřený na polygrafickou výrobu. V letošním roce probíhal ve dnech od 31. 1. do 3. 2. v 

něměckém Frankfurtu. Tento veletrh probíhal současně s veletrhy Christmasworld, 

Beautyworld a Hair and Beauty.  

Společnost pořádající Paperworld musela být s výsledkem spokojena, veletrh 

navštívilo 44,000 návštěvníků a mezinárodních obchodníků. Ve Frankfurtu se setkalo 2054 

vystavovatelů z 60 zemí, které prezentovali nejnovější produkty a trendy. 

Většina Evropských návštěvníků byla z Itálie, Nizozemska, Francie, Velké Británie 

a Řecka. 

                                                 
45 Zdroj: http://devil.kelocnet.cz/cgi-
bin/awstats.pl?month=02&year=2009&output=refererse&config=www.tiskoznameni.cz 
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Nejistá ekonomická situace v Evropě a v zámoří zanechala své stopy i na 

Paperworld 2009. Ze zámoří přišlo na veletrh 54% návštěvníků, což je o 6% méně ve 

srovnání s minulým rokem. 

Goldpress hodnotí účast na veletrhu Paperworld jako úspěšnou. Výsledkem je 

znatelný nárůst zakázek ze zahraničí. 

3.6.2.4.2 Svatební veletrh 

Společnost Goldpress s.r.o se zúčastnila 4. ročníku svatebního veletrhu 

v obchodním centru Futurum v Brně. Veletrh byl zaměřen na svatbu a svatební doplňky. 

Firma, zde nabízela svá svatební oznámení prostřednictvím katalogů. 

Cílem bylo získat nové koncové zákazníky, nabízet jim poukazy na slevy v případě 

nákupu a zvýšit povědomí o existenci společnosti. 

 

3.6.2.4.3 Reklama, polygraf 2009 

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2009 probíhal v Praze-Holešovicích 16. mezinárodní veletrh 

REKLAMA, POLYGRAF 2009. Veletrh byl zaměřen na vystavování firem v oblasti 

reklamy, propagace a polygrafického průmyslu. Goldpress s.r.o., zde vystavoval svůj 

kompletní sortiment a snažil se získat nové zákazníky, dodavatele či zprostředkovatele a 

získat nové informace o vyvíjejících technologiích a samozřejmě o konkurenci. 

Výsledkem veletrhu bylo značné množství nových zákazníků, lze tedy vystavování 

označit za úspěšné.  

 

3.6.2.5  Komunikační mix 

SWOT analýza komunikačního mixu je zaměřena na rozdělení jeho jednotlivých 

položek podle přínosu pro firmu a zjištění zdali je silnou nebo slabou stránkou, příležitostí 

či hrozbou. 

Základními prvky komunikačního mixu, které jsou ve firmě využívány: 
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3.6.2.5.1 Reklama 

Reklama se ve společnosti Goldpress s.r.o. vyskytuje pouze ve formě: 

� Časopisy – reklama v časopisech se většinou objevuje v souvislosti 

s veletrhy a výstavami, kde se udávají informace o všech vystavovatelích a 

také v časopise Svatba. Společnost sama neinvestuje do reklamy 

v tiskovinách. 

� Billboard  – je umístěn na budově, ve které firma sídlí a je zaměřen na 

propagaci nového laseru, který umožňuje i zhotovování razítek na počkání. 

Je umístěn strategicky do rušné ulice. 

� Webové stránky – spolupráce se svatebními salóny mimo jiné přináší firmě 

i propagaci na jejich webových stránkách, formou odkazu. 

Reklama se v jiných formách ve společnosti nevyskytuje a je považována za 

nedostatečnou. 

 

3.6.2.5.2 Public relations 

PR je ve firmě využíváno ve formě interní, externí i marketingové. 

Interní PR 

Interní PR je zastoupeno formou týmových porad, které jsou svolávány dle potřeby 

(nemají žádný pravidelný ráz) a mají za cíl navrhnout nové strategie v oblasti návrhů, tisku 

a propagačních akcí.  

Dále je zde zahrnuta dvoustranná komunikace a to mezi pracovníky samotnými i 

mezi manažery a pracovníky. Komunikace je založena především na elektronické a 

telefonické bázi. Elektronická komunikace probíhá pomocí zasíťování všech potřebných 

výrobních oddělení, aby zaměstnanci i vedení mohli operativně komunikovat a řídit 

procesy. Telefonická komunikace funguje pomocí přímých linek, které jsou zavedeny na 

všech nepostradatelných místech společnosti. 

 

Externí 

O externím PR by se dalo hovořit ve firmě Goldpress s.r.o. v rámci lobingu i když je 
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pouze v začátcích. Lobing v současnosti probíhá formou telefonického dotazování předem 

vyhledaných potencionálních zákazníků. V případě svatebních oznámení lze mluvit 

především o zprostředkovatelích prodeje, tedy svatebních salónech. Obchodní zástupce 

vyhledává nově vzniklé (či již existující, dosud neoslovené) svatební salóny a telefonicky 

případně osobně je kontaktuje. Cílem je prezentace produktů, které společnost nabízí a 

nabídka reklamních katalogů, ze kterých si příchozí zákazníci mohou vybírat a 

prostřednictvím salónů i objednávat. Tyto salóny si pak dle svého uvážení k ceně 

svatebního oznámení přidávají marži a za tuto cenu je pak prodávají koncovému 

zákazníkovi. 

Lobing novoročních přání je založen na vyhledávání větších společností, které by 

mohly objednávat větší objemy a stávat se tak stálými zákazníky. Cílem pak je tyto 

zákazníky uspokojit a udržet si je i do budoucna. 

 

Marketing 

Marketingovým PR se rozumí akce ve vztahu k produktu. Ve společnosti jsou to 

veletrhy a reklamní akce, kde společnost o sobě dává vědět a prezentuje své výrobky a 

služby. Těchto veletrhů se firma zúčastňuje nejenom u nás ale i v zahraničí. 

 

3.6.2.5.3 Podpora prodeje 

V rámci svatebních oznámení je podpora prodeje směřována na svatební salóny i 

zákazníka (i když na zákazníka v menším měřítku). Prodej svatebních oznámení je z 75% 

zprostředkováván svatebními salóny. Proto je podpora orientována právě na ně. Je jim 

umožněno prodávat svatební oznámení s neomezenou marží a tím si tyto zprostředkovatele 

společnost udržuje. 

Novoroční přání jsou také propagována prostřednictvím katalogů, které prezentují 

obchodní partneři u nás i v zahraničí. Propagace je zaměřena na získávání zákazníků a 

jejím cílem je přimět je k opakovaným nákupům. V současnosti jsou ohroženějším zbožím 

právě novoroční přání. V období ekonomické recese se společnosti snaží šetřit a tyto přání 

jsou jednou z oblastí, kde se úspora praktikuje. 

Podpora prodeje je zaměřena na konečného spotřebitele, prodejce i firmy. 
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Telemarketing 

Telemarketing je jedním z nejefektivnějších komunikačních nástrojů. I přes 

existenci e-shopu se stále nejvíce objednává a komunikuje prostřednictvím telefonu. 

Společnost je schopna telefonicky vyřizovat objednávky, korektury i reklamace. 

 

E-marketing 

E-marketing je zajišťován za pomocí firmy, která Goldpress pomáhá s realizací a 

funkčností webových stránek a to především zvolením vhodných klíčových slov. 

Dále je také využíván jako mailing na oslovování nových potencionálních 

zákazníků. 

V současnosti se firma zaměřila na zefektivňování webových stránek. Byl přijat 

nový zaměstnanec z oblasti IT, který by měl zajistit optimálnější zobrazování pomocí 

vyhledávačů, dobrou přístupnost a použitelnost stránek. Cílem je také zoptimalizovat 

informační architekturu, tedy dobrou orientaci na stránkách a dostatek informací. 

 

3.6.3 Vnitřní  prostředí: silné a slabé stránky 

Výsledkem analýzy vnitřního prostředí je sestavení hlavních silných a slabých 

stránek společnosti Goldpress s.r.o. Jednotlivé silné a slabé stránky jsou ohodnoceny jejich 

sílou působení na společnost (slabý vliv *, střední vliv **, silný vliv ***). 

 

3.6.3.1 Finanční analýza 

Významnou silnou stránkou dle finanční analýzy je zvyšující se rychlost obratu 

zásob. Společnost zlepšuje organizaci výroby na sklad, který již tak výrazně nepřetěžuje a 

je schopna odhadovat budoucí poptávku, po konkrétních druzích svých výrobků. 

Dále také snižuje množství držených peněz v pohledávkách. Značí to schopnost 

lepšího výběru odběratelů a zákazníků. Firma tak získává více volných peněžních 

prostředků k investicím. 

 

Snižující se výnosnost investic je výraznou slabou stránkou, která značně ovlivňuje 
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vývoj společnosti. Je to způsobeno špatným rozhodování z hlediska managementu, který 

volí špatnou firemní strategii a vynakládání peněžních prostředků. Výsledkem je pak 

snižování celkového finančního potenciálu firmy.  

 

 

3.6.3.2 Vnitřní analýza komunikace a komunikačních 

nástrojů 

Hlavní předností a tedy silnou stránkou společnosti jsou reklamní katalogy, které 

zajišťují značnou část prodeje. Je to nejvýznamnější prvek komunikační strategie firmy a 

taky největší investicí do ní. 

Propagace na veletrzích je výrazněji využívána teprve v posledních letech. Podpora 

prodeje je také silnou stránkou firmy. Nejvýznamnější prvkem ve společnosti využívaným 

je telemarketing. 

Značným nedostatkem pro společnost jsou webové stránky, které byly zavedeny 

teprve před pár lety. Neexistuje zde elektronický obchod pro všechny nabízené produkty a 

jejich návštěvnost není moc vysoká. 

Lobing představuje také výraznou slabou stránku. Školení obchodního zástupce a 

obchodních partnerů pro tuto oblast by mělo být součástí budoucí komunikační strategie 

společnosti. 

Ve firmě Goldpress s.r.o. je PR málo využívané a je na něj kladen malý důraz. 

Může to mít za následek ztrátu zákazníků a tím i nahrávání konkurenci, snižování prodeje 

Silné stránky Ohodnocení Slabé stránky Ohodnocení 
Schopnost krýt svými 
peněžními prostředky běžné 
potřeby a krátkodobé dluhy 
společnosti 

* Snižující se výnosnost 
investic 

*** 

Podnik je schopen hradit 
své závazky 

** Snižování finančního 
potenciálu firmy 

*** 

Společnost je finančně 
nezávislá 

*   

Zvyšující se rychlost obratu 
zásob 

***   

Snižování držených peněz v 
pohledávkách 

***   
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výrobků a služeb a tím i snižování zisku. Výsledkem nedostatečného PR pak může vést až 

k celkovému snížení povědomí o značce i celé společnosti. Proto je PR slabou stránkou. 

 

3.7 SWOT analýza 

Výsledkem analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti Goldpress s.r.o. je 

sestavení nejvlivnějších silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

 

Tabulka 11. SWOT analýza komunikačního mixu46 

 

                                                 
46 Zdroj: Goldpress s.r.o. 

Silné stránky Ohodnocení Slabé stránky Ohodnocení 
Úspěšnost prodeje 
prostřednictvím reklamních 
katalogů 

*** Nedostačující webové 
stránky 

*** 

Propagace na veletrzích ** Využívání reklamy ** 
Podpora prodeje ** PR v počátcích vývoje ** 
Telemarketing *** E-marketing ** 
  Lobing *** 
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4 Návrh komunikační strategie 

Návrhová část má za cíl na základě zpracované analýzy navrhnout vhodnou 

komunikační strategii pro firmu Goldpress s.r.o. Jejím hlavním cílem je sestavení ideálního 

komunikačního mixu, výběr potencionálních zákazníků a volba jejich správného oslovení. 

To vše je třeba časově rozvrhnout a sestavit finanční rozpočet. 

 

Hlavními komunikačními cíly jsou: 

� Provedení důsledné segmentace, stanovení potřeb a vytipování cílové 

skupiny a tím zvýšení množství objednávek o 10% 

� Vylepšení povědomí o společnosti a zvýšení návštěvnosti webových stránek 

o 25% 

� Poskytnutí dostatečných informací potencionálním zákazníkům, a to 

prostřednictvím účasti na veletrzích a organizací promoakcí 

� Podpora image společnosti, prodeje, reklamy, PR a digitálního marketingu, 

jejímž výsledkem bude nárůst tržeb alespoň o 15% 

� Dosažení stanovených cílů v průběhu jednoho roku 

 

4.1 Segmentace trhu 

Segmentace trhu je výběr z cílových skupin potencionálních zákazníků. Je zaměřena 

na poptávání hlavních výrobků firmy Goldpress s.r.o. (svatební oznámení, novoroční přání 

a razítka) a to z hledisek: 

 

4.1.1 Demografická segmentace 

Demografickou segmentací v tomto případě rozumíme především rozdělení věkové.  

O svatební oznámení mají zájem především zákazníci, kteří jsou ve věkové 

kategorii 20 – 35 let. Tato věková skupina je v současnosti největší v České republice a 

nahrává tak možnosti zvyšování prodeje a soustředění se právě na podporu prodeje a 

získávání nových zákazníků. Z toho vyplývá, že hlavním segmentem, na který je třeba se 
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zaměřit je právě tato věková skupina. 

Novoroční oznámení věková segmentace příliš neovlivňuje. 

Razítka jsou také druhem sortimentu, na který věkové rozdělení nemá takový vliv. 

 

4.1.2 Společenská segmentace 

Z hlediska svatebních oznámení je společenská segmentace ovlivňována movitostí 

zákazníků, tedy kolik jsou ochotni zaplatit. Firma se již na tuto oblast mírně zaměřuje a 

produkuje propagační katalogy těchto oznámení ve dvou cenových relacích, katalogy 

klasické a luxusní. Tím umožňují zákazníkům větší výběr. 

V současnosti množství peněžních prostředků u zákazníků ovlivňuje ekonomická 

recese a je tedy dobré se zaměřit na propagaci dobré kvality za nízké ceny. U luxusního 

katalogu ale nebyl zaznamenán výrazný pokles prodeje, proto není nutné tyto katalogy 

rušit. Spíše se zaměřit na jejich účinné zviditelnění. 

 

Na novoroční přání vývoj ekonomiky dopad měl. V období před vánoci, kdy bývají 

největší příjmy z prodeje z tohoto sortimentu, došlo k výraznému poklesu. Společnosti mají 

méně finančních prostředků a šetří. Goldpress s.r.o. by neměl spoléhat na pozitivní vývoj 

ekonomiky a měl by se zaměřit na nižší ceny, které by byly tyto společnosti ochotny 

zaplatit. Podle konečné kalkulace cen, která by byla přípůstná, pak novoroční přání 

zhotovovat, popř. začít s poskytováním množstevních slev a výhod v případech 

opakovaných nákupů. 

 

Razítka jsou potřebným artiklem především pro právnické osoby a živnostníky, 

kteří je potřebují ke každodenní činnosti a ani nepříznivý ekonomický vývoj neměl vliv na 

jejich prodejnost. Snižování cen u tohoto zboží není nutné. 

 

4.1.3 Životní styl 

Životní styl zákazníků má vliv na svatební oznámení v oblasti vývojových trendů a 
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objemech zakázek. Sledování módnosti, či popularity určitých vzorů musí být každoročně 

hlavní činností ovlivňující přípravu nových katalogů. Každý rok se mění zájem zákazníků o 

druhy svatebních oznámení a nedostatečná nápaditost by mohla mít za následky pokles 

zájmu o nabídku firmy a ztrátu zákazníků, či dobrého jména. 

 

Novoroční přání jsou ovlivňována vývojem e-pohlednic a rostoucí popularitou 

elektronické pošty. Hlavními zákazníky zůstávají společnosti, které rozesílají novoroční 

přání svým největším klientům, kvalitním dodavatelům, věřitelům a dalším stakeholderům. 

Jsou to tedy zakázky většího objemu a zákazníci, které je dobré si udržet. I novoroční přání 

podléhají vývojovým trendům a „módě“. Měnící se popularita různých vzorů a možnost, že 

se firmy netrefí do zákazníkova vkusu, je velkou hrozbou. 

 

I razítka jsou stále ve vývoji. V současnosti jsou na trhu i razítka vícebarevná 

v různých designech. Společnost musí nové nabídky zajistit a nakupovat je na sklad. Tzn. 

předcházet poptávce a být schopen uspokojit potřeby zákazníka tak, aby se rád vracel. 

 

4.1.4 Fyzické a právnické osoby 

Hlavními odběrateli svatebních oznámení jsou fyzické osoby a svatební salóny. 

 

Fyzické osoby jsou koncovými zákazníky, kteří si objednávají osobně ve firmě nebo 

prostřednictvím elektronického obchodu oznámení. Do firmy přichází zákazníci málo a 

zaměření se na propagaci přímo sídla společnosti nemá smysl. Více prostředků by se mělo 

vynaložit na propagaci elektronického obchodu, který funguje krátkou dobu a většina 

zákazníků o něm neví. 

Větší množství zakázek je objednáváno prostřednictvím svatebních salónů a 

společnost Goldpress v tomto případě funguje spíše jako velkoobchod, který musí zajistit 

včasnou výrobu a doručení hotových zakázek. K ceně zakázky si svatební salóny přidají 

marži a doručí ji koncovému zákazníkovi. 
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Novoroční přání jsou nejčastěji objednávány právnickými osobami, tedy 

společnostmi. Propagaci je pak nutné této situaci přizpůsobit a snažit se získávat co největší 

zákazníky a přimět je k opakovaným nákupům. 

 

I razítka jsou většinou předmětem nákupů spíše podnikatelů a živnostníků. 

V současnosti se jako novinka vyrábějí razítka na počkání. Zákazníci se většinou vracejí 

pro nákup komponentů, či nových razítek a stávají se tak stálými zákazníky. 

 

4.2 Identifikace cílové skupiny, vymezení potřeb a 

způsob oslovení 

4.2.1 Identifikace potencionálních zákazníků 

Na základě segmentace trhu jsou zvoleny základní cílové skupiny potencionálních 

zákazníků. Tyto skupiny se liší u jednotlivých druhů sortimentu: 

a) Svatební oznámení 

� Věková skupina 20 – 35 let 

� Méně movití zákazníci (nabídky svatebních oznámení s nižšími 

cenami) 

� Více movití zákazníci (luxusní svatební katalogy) 

� Cílová skupina ovlivňovaná módními trendy 

 

b) Novoroční přání 

� Větší společnosti 

� Zákazníci s požadavky na produkty s nižšími cenami  

� Stálí zákazníci 

 

c) Razítka 

� Živnostníci a právnické osoby 

� Stálí zákazníci 
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4.2.2 Vymezení potřeb 

Hlavní potřeby jednotlivých segmentů se opět liší dle druhu sortimentu: 

Cílová skupina nakupující svatební oznámení nebývá stálým zákazníkem, jenom 

pouze sděluje své dojmy okolí, tedy přátelům a známým. Je nutné se zaměřit na propagaci 

svatebních oznámení, která by tyto mladé lidi oslovila a upoutala jejich pozornost. 

Vzhledem k věku cílové skupiny je nezbytné zaměřit se na propagaci prostřednictvím 

webových stránek a internetu a dále pak se snažit pokrýt co nejvíce svatebních salónů, ve 

kterých bude mít společnost umístěny oba katalogy (classic i luxusní), popř. časopisy, které 

se zabývají oblastí svatby a svatebních doplňků. 

Po získání zákazníka je důležitá kvalita poskytovaných služeb a jeho výsledná 

spokojenost. Největší reklamou je dobrá pověst, kterou sami zákazníci vytvářejí a popř. i 

společnost doporučují. 

Módní trendy mladé lidi také oslovují, a proto jsou kvalitní návrhy a moderní 

zpracování je nedílnou součástí úspěchu společnosti. 

Aby se dosáhlo zvyšování množství příchozích zakázek, mohla by se společnost 

zaměřit na slevové poukazy (viz příloha 1), které by přidávala k objednávkám většího 

objemu. Tyto poukazy by pak zákazníci mohli dávat svým přátelům a známým. 

 

Novoroční oznámení jsou produktem pro větší podniky, které tolik sami dodavatele 

nevyhledávají a je lepší je jako společnost oslovit se svojí nabídkou sama. Pro tyto firmy je 

to pohodlnější a stojí je to méně času a úsilí a tedy i peněz. Cílem by bylo sestavit tým, 

který by měl za úkol prostřednictvím lobbingu získávat tyto společnosti a vytvářet z nich 

stále zákazníky. 

Goldpress má obchodní partnery v České republice i zahraničí. Tyto obchodní 

společníci by měli být motivování procenty z prodeje a na druhou stranu mírně tlačeni 

minimálním množstvím zakázek na určité období. To by mohlo společnosti pomoci, ze 

současné situace, kdy dochází k výraznému poklesu množství zakázek. 

 

Razítka jsou produktem, který by se mohl v současnosti dobře prodávat, vzhledem 

k možnosti jejich zhotovení na počkání, což společnost odlišuje od konkurence. Zákazníci 
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se většinou vracejí k opakovaným nákupům. Proto i zde by bylo vhodné zvolit slevy při 

opakovaných nákupech nebo i poskytnutí komponentu razítka (podušky) zdarma. 

Nejčastějšími zákazníky bývají živnostníci a právnické osoby, kteří často mívají 

nedostatek času. Goldpress, by proto měl zavést elektronický obchod i pro razítka, to by 

mělo podpořit možnost zhotovení produktu na počkání. Zákazník by si razítko z práce či 

domova objednal a pak by mu bylo zasláno, nebo by si jej přijel vyzvednout. 

 

4.2.3 Volba způsobu oslovení 

Nejdůležitějším prvkem oslovení potencionálních zákazníků je prostřednictvím 

internetu a webových stránek, zhotovení e-shopu pro razítka, podpora prodeje pomocí 

reklamy na webových stránkách svatebních salónů, lobbing ve větších společnostech, 

aktivní obchodní partneři u nás i v zahraničí, sledování konkurence a módních trendů, 

reklama v tiskovinách souvisejících se svatbami a propagace prostřednictvím letáčků. 

 

4.2.3.1 Osobní prodej 

Osobní prodej je součástí podpory prodeje a je nejjednodušším způsobem oslovení 

zákazníka. Cílem je oslovení jednotlivce, kdy se vytváří vztah mezi obchodním zástupcem 

společností a zákazníkem. Tento prodej může probíhat osobně, telefonicky či 

prostřednictvím e-mailu. K osobnímu prodeji dochází ve chvíli, kdy společnost jedná se 

zákazníkem nebo potencionálním zákazníkem o produktech či službách. Obchodní partneři 

hrají stěžejní roli v systému řízení vztahů se zákazníky a získávají informace o konkurenci, 

která se zákazníky jedná a o produktech, které nabízí. Vytváří představu o přáních 

zákazníků a jejich potřebách a požadavcích. 

Firma Goldpress s.r.o. má jednoho obchodního zástupce v Brně, další jsou v Praze, 

na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Osobní prodej je teprve v začátcích a v současnosti 

je nedostačující. Obchodní partneři by měli projít hromadným školením. Odměnou by byly 

procenta z prodeje a motivací minimální počet zakázek za časovou jednotku, které musí 

získat. 

Protože i opravdu aktivní obchodní partneři mohou denně vyřídit pouze omezené 
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množství telefonátů (telemarketing), e-mailů (e-marketing), či osobních schůzek (lobbing) 

je důležité podporovat prodej i dalšími prvky komunikace. 

 

4.2.3.2 Oslovení masy 

Cílem je oslovení velkého množství potencionálních zákazníků současně. 

 

Reklama: Oslovení zákazníků prostřednictvím letáčků, které by se mohli umisťovat 

na místa spojená se svatebními přípravami (product placement): 

� Zlatnictví (zásnubní prsteny) 

� Půjčovny svatebních šatů 

� Prodejny svatebních doplňků 

 

Reklama by se měla umisťovat do časopisů, které jsou spojeny jak s oblastí svatby 

tak i s vánočními a novoročními přípravami. 

 

Podpora prodeje: Ve společnosti by byla podpora prodeje zaměřena na 

poskytování slevových kupónů (viz příloha 1.) k již zhotovené zakázce svatebního 

oznámení (virový marketing ) nebo by je zákazníci mohli získat na promoakcích a 

veletrzích. To by mělo zákazníka přimět k opakovanému nákupu prostřednictvím 

zákazníkových příbuzných či přátel, zvýšení zájmu o produkt, či alespoň k nákupu během 

určitého časového období. Podpora prodeje je více než zvyšování věrnosti značce, jde spíše 

o odezvu v podobě bezprostředního jednání až nákupu zboží. Protože u svatebních 

oznámení se nepředpokládá, že by si v krátkém časovém období stejní zákazníci přišli 

objednat nová svatební oznámení. 

 

Public relations (PR): Veřejné vztahy jsou oblastí komunikace, kde se usiluje o 

dobré vztahy se spotřebiteli. 

Cílem PR je utváření a udržování pozitivního obrazu společnosti, jejich výrobků a 

služeb a to v rámci různých cílových skupin. 

Součástí PR je organizace mimořádných akcí, nebo účast společnosti na takových 
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akcích. Udržování vztahů s veřejností je možné prostřednictvím vystavování na veletrzích a 

různých promoakcích (promotional marketing). Společnost Goldpress s.r.o. se 

v současnosti začíná větší měrou těchto akcí zúčastňovat. Aby byly tyto účasti přínosnější, 

je nutné, aby firma své zástupce vyškolila k prodeji a komunikaci.  

Výsledkem je snaha o dlouhodobé ovlivnění povědomí, názorů a přesvědčení o 

společnosti. 

 

Digitální marketing:  Nedílnou součástí je dnes vše, co je spojenou s propagací 

prostřednictvím internetu. Firma Goldpress vytvořila své webové stránky později než 

konkurence a elektronický obchod mnohem později o to více se musí snažit o to být lepší a 

především být více vidět. Webové stránky dnes znamenají nejčastěji navštěvovanou 

pobočku, která musí mít úroveň, musí být přehledná, musí obsahovat všechny důležité 

informace, které lze dobře najít, musí být na internetu vidět (vhodná klíčová slova) a 

v neposlední řadě z nich musí jít vše objednat. 

 

Cílem je optimalizace webových stránek: 

� Zlepšení přístupnosti 

� Zvýšení použitelnosti 

� Optimalizace zobrazování pomocí vyhledávačů 

 a také zprovoznění e-shopu i pro prodej razítek a reklama na webových stránkách 

spolupracujících salónů. 

 

4.3 Určení komunikačních cílů 

Cílem vytvoření vhodné komunikační strategie pro firmu Goldpress s.r.o. je 

sestavení jednotného vizuálního stylu, jednotné prezentace – integrované marketingové 

komunikace. Společnost musí promlouvat na potencionální zákazníky jednotným hlasem a 

poskytovat jim jednotné a dostatečné informace o společnosti. 

Ústředním motivem komunikace společnosti je zákazník, ten taky musí být středem 

veškeré tvorby návrhů jednotlivých komunikačních nástrojů. Zákazník musí obdržet 
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informaci, kterou chce, ve chvíli, kdy ji vědět chce a v žádoucím rozsahu. 

Je mnohem snazší si udržet stávající zákazníky než získávat nové. Proto návrh 

komunikační strategie je zaměřen na oslovování a získávání zákazníků nových. 

 

Hlavní komunikační cíle jsou rozděleny do jednotlivých oblastí: 

Vytvoření povědomí: 

� Product placement 

� Reklama v časopisech 

� Telemarketing 

� E-marketing 

 
Poskytnutí informací a podpora prodeje 

� PR (public relations) 

� Veletrhy a promoakce (promotional marketing) 

� Webové stránky 

� Lobbing 

� Slevové kupóny 

 
Nákup 

� E-shop 

� Svatební salóny 

� Ve společnosti 

� Prostřednictvím obchodních zástupců v ČR i zahraničí 

 

Věrnost společnosti (udržení si získaných zákazníků) 

� Kvalita poskytovaných výrobků a služeb 

� Uspokojení potřeb zákazníka 

 

4.4 Volba komunikačních nástrojů a kanálů 

Komunikační mix je nejdůležitější součástí v procesu přípravy marketingové 
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komunikace. Hlavním plánem musí být specifikace konkrétních komunikačních nástrojů, 

sdělení, které má být zákazníkovi předáno a volba komunikačních kanálů, kterými se toto 

předání informací uskuteční. 

Sdělení by mělo přilákat pozornost potencionálního zákazníka, udržet si jeho zájem, 

vzbudit v něm touhu po více informacích o produktech či společnosti a stimulovat jeho 

jednání. 

Na základě segmentace trhu a následného výběru cílových skupin jsem zvolila 

nejvhodnější kombinace komunikačních nástrojů pro společnost, která by měla být 

zaměřena na osobní komunikaci, reklamu, podporu prodeje, PR, digitální marketing a 

samozřejmě i snaha o získání zpětné vazby a spokojenosti zákazníka. 

 

4.4.1 Osobní prodej 

Osobní prodej je v případě velké konkurence na polygrafickém trhu nezbytnou 

součástí. Oboustranná komunikace umožňuje obchodním partnerům získávat informace o 

zákazníkových přáních i požadavcích a také informace o konkurenci a jejich nabízených 

produktech či službách. 

Osobní prodej nezačíná až u osobní komunikace, ale u zdlouhavého vyhledávání a 

sledování internetu a různých jiných materiálů. A až po vyhledání určité skupiny 

potencionálních zákazníků následuje telefonické nebo elektronické oslovení. 

 

Přímý prodej prováděný po telefonu - telemarketing je jednou z možností oslovení 

potencionálního zákazníka a také první možnost poskytnutí informací o společnosti a 

nabízených produktech. Telefonické oslovování firem je v současnosti hodně odsuzováno, 

protože se tímto způsobem domáhá pozornosti obrovské množství společností. Obchodní 

partneři proto musí projít školením, které by jim pomohlo zákazníka zaujmout po pár 

větách a zamezit tak okamžitému ukončení rozhovoru. Pak následuje možnost poskytnout 

důležité informace a domluvit si s potencionálním klientem schůzku. 

Hlavními výhodami oproti lobingu jsou mnohem nižší náklady a jednoduchost. 
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E-marketing je elektronickou formou oslovování zákazníka. Hlavními výhodami 

jsou: 

� Zákazník si může e-mail přečíst až bude mít čas 

� Nemusí se rozhodovat hned a v případě zájmu kontaktovat Goldpress s.r.o. 

sám 

� Nízké náklady 

 

Ale na druhou stranu e-mail nemusí být vůbec otevřen, ale rovnou vyhozen do koše. 

Optimálním řešením pak vyvstává kombinace telemarketingu a e-marketingu a jejich 

využívání pak závisí pouze na citu, předvídání a praxi obchodních zástupců. 

 

Po oslovení klienta a domluvení meetingu v jeho společnosti následuje fáze 

lobingu. Zástupce firmy musí mít připraveny veškeré nutné podklady, aby mohl 

zákazníkovi poskytnout úplné a srozumitelné informace o veškerých produktech, cenách, 

způsobu objednání, obchodních podmínkách, způsobu dodání a platbě. Při úspěšné schůzce 

dojde k uzavření obchodu a sepsání objednávky. 

Ve společnosti Goldpress s.r.o. se formou osobního prodeje získávají především 

zákazníci poptávající novoročních přání, tedy větší společnosti s většími objemy zakázek. 

Osobní komunikace se zákazníkem je více finančně nákladná než telemarketing a e-

marketing a tak se vyplatí pouze při větších zakázkách. 

Lobing je také vhodný pro prodej razítek. 

 

Aby obchodní partner dokázal zákazníka najít, zaujmout jeho pozornost, domluvit si 

s ním schůzku a následně o zboží prodat, musí být komunikativní a musí mít znalosti 

v oblasti prodeje a dostatek informací o společnosti, produktech a službách, které nabízí. 

To vše je nutné získat prostřednictvím školení, která by měla společnost Goldpress s.r.o. 

pro své zaměstnance organizovat a sponzorovat. 

Prodej prostřednictvím osobní komunikace je hlavním nástrojem propagace i 

v zahraničí. V současnosti právě v zahraničí dochází k úbytku zakázek, možná i v důsledku 

ekonomické recese. Proto je investice do školení či nových obchodních partnerů nutností. 
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4.4.2 Reklama 

Reklama v televizi či v rádiu je velice finančně náročná a nedá se jejím 

prostřednictvím oslovit konkrétní segment veřejnosti. Kamkoli se lidé podívají, jsou 

obklopeni reklamou a začínají býti vůči této formě sdělení imunní.  

Spíše než aby se reklama soustředila na propagací konkrétního produktu, bude 

cílena jako reklama firemní. Měla by propagovat společnost jako celek včetně jejich 

produktů ale i něco navíc. Reklama by měla poukazovat na kompletní péči od projevení 

zájmu o koupi až po expedici. Společnost pak nebude propagována pouze jako svatební 

oznámení, novoroční přání či razítka, ale jako spolehlivý výrobce těchto produktů, který 

zvládá bezchybně a ve stanovených termínech zhotovovat zakázky za lákavé ceny. Nabídka 

nebude jmenována pouze jako výrobní sortiment, ale jako kreativní ztvárnění současných 

módních trendů vyráběných nejnovějšími technologiemi, které osloví každého kupujícího. 

 

Reklama v médiích je zbytečně nákladná a ne vždy má očekávaný přínos. Reklama 

pro firmu Goldpress s.r.o. bude koncipována prostřednictvím letáků umístěných na cílené 

pozice v konkrétních prodejnách (product placement). Základní prodejny, do kterých by 

se měli stojany s těmito letáky umisťovat, jsou: 

� Zlatnictví – prodejny zásnubních a snubních prstenů 

� Půjčovny svatebních šatů a svatební salóny 

� Prodejny svatebních doplňků 

 

Product placement je formou reklamy vhodný především pro propagaci svatebních 

oznámení, protože jsou součástí svatebních příprav, které neprobíhají pouze v jedné 

prodejně. 

 

Reklama je nedílnou součástí propagace i pro novoroční přání a razítka. Nejlepší 

volbou v tomto případě je inzerce v konkrétních časopisech, které se zabývají touto 

tématikou. Stejně tak reklama v časopisech spojených se svatebními přípravami. 

 

Výhodou reklamy umístěné v časopisech je: 
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� Přesnější zacílení na konkrétní cílovou skupinu zákazníků a to 

prostřednictvím specializovaných časopisů 

� Specializovanost časopisů vytváří dobré prostředí pro reklamu, vysokou 

důvěryhodnost a zájem ze strany spotřebitele 

� Delší životnost reklamy (často koluje mezi jednotlivými čtenáři) 

� Poskytnutí detailních a autoritativních informací o nabízených produktech a 

službách.  

Cílem reklamy je vytvoření dlouhodobějšího povědomí o existenci společnosti a její 

nabídky a postupné zvyšování prodeje a množství příchozích zákazníků. 

 

4.4.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje by měla být propracovaná a měla by přitahovat pozornost. Liší se 

od reklamy zaměřením na krátkodobé cíle, jako jsou okamžitý růst objemu prodeje či 

uvedení nového produktu na trh. V našem případě jde především o zvýšení objemu prodeje, 

který v současné době klesá pod standardní úroveň posledních let. 

Společnost Goldpress s.r.o. se bude zaměřovat na podporu prodeje prostřednictvím 

veletrhů a oborových výstav, slevových kupónů. 

 

Veletrhy a oborové výstavy mají výhodu osobního kontaktu prodejce 

s potencionálním zákazníkem, v případě svatebních oznámení i se zprostředkovatelem 

prodeje. V současnosti probíhají desítky veletrhů představující pro výrobce příležitost 

představit svůj sortiment velkoobchodníkům a prodejcům. Veletrhy se většinou konají ve 

velkých centrech, kde společnosti vystavují své produkty, rozdávají vzorky a distribuují 

propagační materiály (promotional marketing). Při úspěšném vystavování dojde 

k navázání obchodních kontaktů. 

Společnost by se měla zúčastnit v letošním roce: 

� Veletrh Svatební Hluboká 2009, který proběhne 17. 5. 09 v České republice 

v Hluboké nad Vltavou v Zámeckém hotelu Štekl. Vystavovateli by měli být 

společnosti, které nabízí produkty od svatebních šatů po jednotlivé doplňky. 
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Goldpress s.r.o. by zde mohl vystavovat svatební oznámení a propagovat 

nový luxusní katalog, který by měl ještě v dubnu vstoupit na trh. 

 

� Embaxprint se bude konat v období 19.5 – 22. 5. 09. Je to 25. mezinárodní 

veletrh obalového a tiskařského průmyslu – materiály stroje a technologie. 

Pro Goldpress s.r.o. je to příležitost předvést veškeré své výrobky a to jak 

svatební oznámení novoroční přání tak i razítka a prezentovat využívané 

technologie při jejich výrobě. 

 

Podpora prodeje založená na ceně je metoda, která se snaží spotřebitele zasáhnout 

na nejcitlivějším místě. Tato technika se nesmí vyskytovat příliš často, spotřebitelé jsou pak 

podmíněni si koupit produkt jen za nejnižší cenu. Měla by se vyskytovat jednou maximálně 

dvakrát za rok. 

 

Slevové kupony jsou nejčastější formou snižování cen a jsou nejoblíbenějším 

způsobem podpory prodeje. Mají za úkol zvýšit objem prodeje a množství přicházejících 

zakázek do firmy. Slevové kupony jsou zaměřeny na svatební oznámení. Jejich získání 

bude podmíněno navštívením některého z veletrhů, oborových akcí či promoakcí, nebo ho 

bude možné získat s již zhotovenou zakázkou pro další nákup. U svatebních oznámení se 

nepředpokládají další nákupy, kupony tak budou cíleny na přátele a známé zákazníků. 

 

4.4.4 Digitální marketing 

Úkolem digitálních médií je usnadnění přístupu k informacím, které uživatelé právě 

potřebují a tím získat jejich pozornost a zájem. Webové stránky jsou většinou prvním 

místem setkání s potencionálním zákazníkem. Aby se na tyto stránky uživatel vůbec dostal, 

je nutné investovat do jejich tvorby a správného zpracování. Firma Goldpress s.r.o. musí 

volit vhodná klíčová slova, design webových stránek musí působit příjemně a přehledně, 

musí být dostatečně přístupné a poskytovat veškeré potřebné informace. Správa webových 

stránek je neodmyslitelnou součástí procesů v podniku. 
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Jednotlivé složky komunikačního mixu jsou úspěšně realizovatelné i na internetu. 

Pro společnost Goldpress s.r.o. je nejvhodnější reklama ať už statická či interaktivní (ve 

formě banneru) umístěná na webových stránkách svatebních salónů, se kterými 

spolupracuje. Tyto náklady lze potom kompenzovat umístěním jejich reklamoy na 

stránkách firmy, nebo slevami na poskytovaná svatební oznámení. 

 

Novoroční oznámení takovouto formou propagovat nelze, závisí tedy pouze na 

kvalitě vytvořených webových stránek a elektronickém obchodu, jehož prostřednictvím je 

lze objednávat. 

 

Nový laser, který byl zakoupen, jako nová výrobní technologie na výrobu razítek je 

nedostatečně propagován a společnost tak ztrácí možnou konkurenční výhodu při výrobě na 

počkání. Reklama na vlastních webových stránkách a zavedení e-shopu, s podporou 

rychlého zhotovování razítek by mohlo zvýšit množství příchozích zakázek a objem 

prodeje. Dosud totiž tvoří převážnou část tržeb prodej svatebních oznámení a novoročních 

přání. Razítka jsou stále pouze doplňkovou činností. 

 

Cílem zhotovení optimální internetové propagace je: 

� Vytvoření webových stránek: 

� Přístupných 

� Použitelných 

� Přehledných 

� S dostatkem informací 

� A funkčním e-shopem pro stěžejní výrobky (svatební oznámení, 

novoroční přání, razítka) 

 

� Reklama na webu spolupracujících svatebních salónů 
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4.4.5 Public relations 

PR – public relations znamená pro společnost udržování značky a je jednou 

z nejefektivnějších komunikací s veřejností. Má zásadní význam pro schopnost organizace 

vytváření a udržování příznivého obrazu společnosti, její image. 

PR strategie je nejlepší využívat v kombinacích s reklamou, podporou prodeje a 

osobní komunikací tak, aby se k zákazníkům dostávali informace jednotného charakteru. 

Stejně jako předchozí komunikační nástroje je i PR součástí integrované marketingové 

komunikace. Jejich cílem je poskytnutí informací a představení společnosti a jejich 

produktů a služeb, které nabízí. 

 

Vytváření vztahů s veřejností je založeno na podpoře všech ostatních 

komunikačních nástrojů, je to schopnost, kterou lze do těchto oblastí vložit a 

prostřednictvím ní vytvářet pozitivní obraz o společnosti, zvyšovat povědomí o existenci 

společnosti a jejich produktech. PR představují mimo jiné veškeré veletrhy a výstavy, 

promoakce, podpora prodeje, digitální marketing a samozřejmě i propagační katalogy. 

Reklamní kampaň je součástí promotional marketingu a měla by být zaměřena na 

zvýšení povědomí o existenci společnosti. Akce budou během komunikační strategie dvě a 

budou orientovány na svatební oznámení a novoroční přání. Oba produkty potřebují osobní 

formu propagace. Poptávka po nich vzniká v různém období. Součástí propagace bude i 

poskytování slevových kuponů, které by měly podporovat prodej a stimulovat 

potencionální zákazníky k nákupu. 

 

Katalogy jsou pro společnost dominancí a základním stavebním kamenem prodeje. 

Katalog je poměrně drahým způsobem podnikání. Společnost jich musí každoročně 

rozesílat a rozvážet stovky a to v různých jazykových variacích, protože spolupráce je jak v 

případě svatebních oznámení, tak novoročních přání situována i do zahraničí. Přesto 

všechno je katalogový prodej úspěšnou formou podnikání. 

Hlavní podmínkou pro úspěšnou nabídku katalogů je sledování trhu a konkurence a 

módních trendů.  
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4.4.6 Zpětná vazba 

Zpětná vazba je pro změření výsledků a zjištění úspěšnosti celé komunikační 

strategie nevyhnutelnou součástí. Veškeré komunikační nástroje, které budou použity, 

vyvolají reakci a názor v každém potencionálním zákazníkovi. Je už na společnosti jak 

úspěšně bude schopna měřit a zaznamenávat úspěšnost strategie a jak s těmito výsledky 

naloží. 

Měření výsledků bude zaměřeno i na zjištění množství příchozích objednávek. Tedy 

určení zda-li došlo k plánovanému zvýšení zakázek. 

Nejlépe měřitelný je osobní prodej, kdy obchodní zástupce přímo komunikuje s 

možným kupujícím a má možnost se přímo dotazovat na spokojenost jak při telefonickém, 

tak osobním rozhovoru. Součástí e-mailového kontaktování mohou být dotazníky, které by 

zákazníci měli možnost vyplnit. Stejně tak může být dotazník umístěn na konci 

elektronického obchodu. 

Výsledkem mohou být užitečná data, která by mohla přispět k zefektivnění 

komunikace i poskytování produktů a služeb. 

Návrh dotazníku, který by mohl být instalován na webových stránkách firmy, je 

umístěn v přílohách (příloha č. 2). Cílem bude získat data o tom, kde a jak zákazník získal 

informace o existenci společnosti i o jeho spokojenosti s jednotlivými produkty či službami 

a o jeho povědomí o jednotlivých prvcích komunikační strategie. 

 

Aby bylo výsledkem, že se zákazníci budou rádi vracet, je nutné komunikační 

strategii podpořit poskytováním kvalitních produktů a služeb, vhodně zvoleným 

personálem a dobře nastavenými cenami. 

 

4.5 Časový harmonogram 

Časový harmonogram je dokument, který zachycuje sled jednotlivých činností 

komunikační strategie a určuje termíny zahájení a dokončení. Obsahuje: 

� klíčové informace 

� dobu uskutečnění jednotlivých aktivit 
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� přesně danou strukturu 

� návaznost činností 

Harmonogram komunikační strategie pro firmu Goldpress s.r.o. je umístěn 

v přílohách (příloha č. 3) a obsahuje následující činnosti v dané časové posloupnosti. Je 

sestaven na jeden rok a to na období červenec 2009 – červen 2010. 

 

Optimalizace webových stránek by dle harmonogramu měla probíhat v období 

července a srpna 2009. Je složena z činností od získání nového zaměstnance 

s požadovanými znalosti a zkušenostmi, přes samotnou optimalizaci webových stránek, 

tedy jejich přístupnosti, použitelnosti, a přehlednosti. Následně bude pokračovat návrhem a 

zprovozněním e-shopu pro razítka. 

Tato činnost je zařazena do harmonogramu jako první z důvodu nutnosti existence 

webových stránek a elektronického obchodování. 

Jakmile bude web zprovozněn, umístí se na něj již navržený dotazník, pomocí 

něhož se bude sledovat působení všech komunikačních nástrojů v průběhu roku i působení 

komunikační strategie. 

 

Současně se správou webových stránek bude probíhat propagace novoročních 

přání, která se skládá ze dvou prvků: 

� Propagace na webu – propagací na webu je myšleno umisťování reklamy či 

banneru na stránky spojených s vánocemi a novoročními přípravami. 

� Propagace v časopisech – je reklama umístěna v časopisech, které tematicky 

souvisí s novoročními přáními. 

 

Oba prvky propagace jsou sestaveny z klíčových činností, tedy z vyhledávání 

prostoru, kam reklamu umístit, vyjednávání podmínek (pozice, velikost, cena, atd.) a 

stanovení doby, na kterou ji zde umístit. 

Propagace novoročních přání je navržena na období srpen až prosinec 2008. Je to 

období, kdy přicházejí objednávky na novoroční oznámení a kdy byl také zjištěn značný 

pokles počtu objednávek v uplynulém roce. 
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Ve stejném časovém období začíná i školení obchodních zástupců 

k telemarketingu, e-marketingu a lobbingu. Osobní komunikace mezi zákazníkem a 

zaměstnancem je nejvíce využívána v oblasti novoročních přání, proto musí školení 

proběhnout ihned na začátku komunikační strategie a hlavně před obdobím vánoc. 

 

Propagace svatebních oznámení je plánována na období po novém roce, kdy dojde 

k vymizení objednávek novoročních přání a začíná pozvolný nárůst požadavků na svatební 

oznámení. 

Samotná propagace se skládá z: 

� Slevové kupony 

� Propagace na webu 

� Propagace v časopisech 

� Product placement 

 

Slevové kupony jsou nejdříve navrženy, následně vyrobeny a poté přidávány 

k zakázkám v období únor až březen 2010. 

Dále budou kupony využívány i při reklamních kampaních, které budou 

realizovány v září roku 2009 a v únoru roku 2010. První propagační akce bude zaměřena na 

zviditelnění společnosti, ukázku nové nabídky novoročních přání a poskytování vzorků. 

Druhá kampaň (realizována v únoru příštího roku) bude zaměřena na svatební oznámení, 

poskytování slevových kuponů a s nimi nabídku vzorků. 

 

Propagace na webu je naplánována na období na vyjednání podmínek se 

svatebními salóny až po umístění reklamy na jejich webové stránky. Reklama zde bude 

umístěna od nového roku až do konce působení komunikační strategie. 

 

Propagace prostřednictvím časopisů je také plánována od nového roku do konce 

června 2010 a to umístěním do časopisů, které se svatebními oznámeními tematicky 

souvisí. 
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Product placement bude forma propagace prostřednictvím letáků, které budou 

navrženy a vyhotoveny již na konci roku a umístěny do zvolených prodejen do konce 

června roku 2010. 

 

4.6 Sestavení celkového rozpočtu 

Rozpočet představuje stanovení očekávaných podnikových a komunikačních 

nákladů spolu s očekávanými tržbami, které firma vynaloží během plánovaného období. 

Účinky propagace nemusí být vždy okamžité. Pro společnost Goldpress s.r.o. je 

vhodná metoda rozpočtování shora, kdy se vyžaduje od vedení firmy, aby stanovila 

konkrétní částku, kterou je firma schopna vyčlenit na propagační aktivity. Tato částka se 

pak rozdělí mezi reklamu, PR a ostatní propagační aktivity. 

 

Jakmile se firma rozhodne pro konkrétní částku, kterou je ochotna uvolnit na 

propagaci, musí být tyto finance rozděleny mezi jednotlivé komunikační nástroje 

propagačního mixu. V současnosti společnost vynakládá 6-8% z tržeb na propagaci. Pro 

realizaci komunikační strategie by bylo třeba vynaložit 15% prostředků z tržeb firmy. 

Největší podíl by měl připadnout na podporu prodeje. 

Základní procentuální rozdělení finanční částky pro prvky komunikace budou: 

� Reklama v časopisech svatebních oznámení 15% 

� Reklama v časopisech novoročních přání 15% 

� Propagace svatebních oznámení na webu svatebních salónů 8% 

� Propagace novoročních přání na webu 10% 

� Reklamní kampaně 10% 

� Slevové kupony 10% 

� Product placement 12% 

� Školení obchodních zástupců 15% 

� Rezerva na neočekávané výdaje 5% 

 

Peníze jsou rozděleny na základě důležitosti a nákladnosti realizace. Nejvyšší částka 
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je přiřazena reklamě umístěné v časopisech, kde místo na inzerát je dražší a dle plánu by 

zde měl být reklama svatebních oznámení i novoročních přání umístěna půl roku. 

Propagace prostřednictvím webu je pro novoroční přání dražší záležitostí, protože se 

musí kontaktovat společnosti, se kterými se ještě nespolupracovalo a proto i větší náklady 

na zaplacení jejího umístění. Naopak propagace na webu svatebních salónů by měla být 

méně nákladnou záležitostí. Spolupráce již byla navázána v minulosti a salóny by tak 

mohly vyžadovat nižší částky. Prozatím je reklama plánována na půl roku. 

 

U reklamní kampaně jsou odhadovány náklady na 10% z vyhrazené částky na 

propagaci z důvodu finanční náročnosti v oblasti pronájmu místa a poskytování vzorků. 

 

Slevové kupóny nejsou tak finančně náročné. Firma je schopna si návrh i výrobu 

kuponu zajistit sama, tedy samotnými náklady budou pouze činnosti spojené s předáváním 

těchto kupónů na veletrzích a promoakcích. Poskytování slev je stanoveno na dva měsíce. 

Product placement je podobnou situací, kdy si společnost sama navrhne a vyrobí 

letáky. Náklady pak vzniknou až při samotném nákupu stojanů a pronajímání prostor ve 

vybraných prodejnách. Umístění a pronájem plochy je vymezeno na půl roku. 

 

Školení obchodní partnerů bude mnohem nákladnější záležitostí. Se společností 

spolupracují zástupci v České republice i v zahraničí – Slovensko, Polsko, Maďarsko. 

Náklady tak budou za prezentaci ve dvou jazycích a za školení v oblasti komunikace o 

znalosti podniku, jeho výrobních technologií a produktů. 

 

V rozpočtu bude stanovena rezerva 5% na neočekávané výdaje. 

 

4.7 Ekonomické zhodnocení a měření výsledků 

V létě roku 2010 komunikační plán skončí a bude nutné zjistit přínosy, které pro 

společnost měl.  
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Jednotlivá měření by měla poskytnout konkrétní informace o jednotlivých 

komunikačních nástrojích a vhodnosti investice. Budou zaměřena na nastavený dotazník na 

webových stránkách, návštěvnost webových stránek, množství elektronických objednávek, 

využívaní odkazů umístěných na jiných webech, návratnost slevových kuponů, úspěšnost 

obchodních zástupců 

Dotazníky, které byly využívány na získávání informací od zákazníků, by měli 

poskytnout zpětnou vazbu o: 

� Zákazníkovi (věku, pohlaví, bydlišti) 

� Kde získali informace o společnosti (reklama v časopisech, product 

placement, web, atd.) 

� O jaký produkt měli zájem 

� Co při nákupu upřednostňují 

� Do jaké míry byli s výrobky a poskytnutými službami spokojeni. 

 

Zjišťování návštěvnosti stránek ukáže, jestli byla volba veškeré propagace 

směřované na internet úspěšná. Určí, která ze zvolených umístění byla zásadní, a která 

naopak. Objem zakázek příchozích z elektronického obchodu vymezí vhodnost a 

přehlednost jeho zpracování a úspěšnosti propagace. Výsledkem tedy budou údaje o: 

� Návštěvnosti stránek společnosti Goldpress s.r.o. 

� Využívání elektronického obchodu a to pro jednotlivé produkty (novoroční 

přání, svatební oznámení, razítka) 

� Optimalizace klíčových slov a přístupnosti webu 

� Využití placených odkazů na webových stránkách svatebních salónů a 

odkazů novoročních přání. 

 

Návratnost slevových kuponů určí, do jaké míry jsou potencionální zákazníci 

ovlivnitelní cenou a poskytnutými slevami. 

 

Přínos školení obchodních partnerů ukáže množství příchozích objednávek. Dle 

toho se zvolí případná výměna, či zvyšování motivace pracovníků. V případě navýšení 
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objednávek, by se měly zvyšovat odměny a jejich podpora. U zástupců, kdy dojde 

k poklesu, by se mělo uvažovat o snižování odměn, případně o výměně. 

 

Zjišt ění počtu příchozích objednávek stanoví, do jaké míry komunikační strategie 

zvýšila množství zakázek. 
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5 Závěr 

Komunikační strategie přispívá k dobré informovanosti potencionálního kupující a 

k úspěšnému prodeji produktů a služeb. Bez komunikace se nemohou informace o existenci 

společnosti či výrobku dostat ke kupujícímu či k dalším firmám. 

Pro úspěšnou kampaň je zapotřebí sjednocení všech podob marketingové 

komunikace. Její integrace má za následek poskytování jednotných informací o společností 

a vytváření povědomí o její existenci. Jejím úkolem je informování spotřebitelů s úmyslem 

ovlivnit jejich chování.  

 

Diplomová práce byla zaměřena na zlepšení komunikace společnosti Goldpress 

s.r.o. zabývající se polygrafickou výrobou. 

Cílem byla kompletní analýza současné komunikace za účelem jejího zlepšení a 

navržení nové vhodné komunikační strategie. 

Hlavním změny ve firmě byly tedy směřovány především na optimalizaci webových 

stránek a zavedení elektronického obchodu pro prodej razítek, realizaci propagace 

novoročních přání a svatebních oznámení prostřednictvím internetu, příslušných časopisů a 

reklamních kampaní, školení obchodních zástupců v komunikaci a znalosti oboru a 

stimulaci potencionálních zákazníků prostřednictvím ceny. 

 

Diplomová práce byla rozdělena na tři části: 

Nejnovější teoretické poznatky jsou částí diplomové práce zaměřenou na základní 

definování pojmů z oblasti marketingu, komunikace a jejich novodobého vývoje. 

Cílem bylo vytvořit povědomí o marketingové komunikaci a jejím rozvoji 

v současné době. 

 

Analýza současné firemní komunikace – charakterizuje historii i popis společnosti a 

zabývá se analýzou vnějšího i vnitřního prostředí.  

Vnější prostředí bylo analyzováno pomocí SLEPT(E), Porterovy a SWOT analýzy, 

které měli naznačit oblasti a faktory ovlivňující vývoj firmy. 

Vnitřní prostředí bylo hodnoceno pomocí finanční analýzy a zjišťování finančního 
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zdraví společnosti. Byly klasifikovány současné komunikační nástroje a systémy následně 

byl sestaven a navržen komunikační mix. 

 

Návrh komunikační strategie – v této návrhové části je sestavena komunikační 

strategie, která je složena ze základních etap. 

Segmentace trhu byla provedena s cílem identifikace vhodné cílové skupiny, 

vymezení jejich potřeb a volba způsobu oslovení. 

Byly zvoleny komunikační nástroje – osobní prodej, podpora prodeje, reklama, PR 

a školení zaměstnanců a zvolen vhodný postup k jejich realizaci. Nakonec byl složen 

časový harmonogram, který stanovuje aplikaci jednotlivých komunikačních nástrojů a 

sestaven finanční rozpočet. 

 

Komunikační strategie by měla být pro společnost Goldpress s.r.o. přínosem a měla 

by jí přinést zvýšení prodeje (zvýšení tržeb, objemu zisku, zvýšení podílu firmy na trhu), 

stimulovat zákazníka k zakoupení výrobku a k opětovnému nákupu. Celkovým výsledkem 

by pak mělo být zvýšení povědomí o společnosti a úspěšné soutěžení s konkurencí. 
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Příloha č. 2 Dotazník 

1. Pohlaví       
muž žena

 
 
 
2. Věk 

méně než 20 20 - 35 35 - 50

více jak 50
  

 
 
3. V jakém kraji bydlíte?……………………………………………………… …………. 
 
 
4. Kde jste se o společnosti Goldpress dozvěděli? 

reklama v časopise internet, webové stránky svatební salón letáček v prodejně

od přítele, známého jiný
……………………………………………………………… 

 
 
5. O jaký produkt máte zájem?  
 

svatební oznámení novoroční přání razítko jiný
……………………………… 

 
V případě odpovědi razítko, pokračujte otázkou 7. 
 
 
6. Co je pro vás při výběru svatebních oznámení/novoroční přání důležité? 
(zaškrtněte ve stupnici nejmenší důraz 1 – 5 největší důraz) 
 
Cena  1 2 3 4 5 
 
Kvalita  1 2 3 4 5 
  
Grafika 1 2 3 4 5 
 
Módnost 1 2 3 4 5 
 
 
7. Zaujala vás propagace společnosti? 
 

ano ne
 

 



 

  

 
 
 

8. Co v největší míře ovlivňuje vaše rozhodování o koupi? 

reklama a jiné 
propagační prostředky obsluha přátelé a znamí

vzhled (prodejny, katalogu, 
webových stránek)

jiné
……………………………………. 

 
 
9. Jaký způsob nákupu upřednostňujete? 

kamenný obchod elektronický obchod
 

 
 
10. Jaká je vaše spokojenost u firmy Goldpress s.r.o. s : (zaškrtněte ve stupnici nejmenší 

důraz 1 – 5 největší důraz) 
 
Výrobek/produkt  1 2 3 4 5 
 
Služby    1 2 3 4 5 
 
Ceny    1 2 3 4 5 
 
Dodržování termínů  1 2 3 4 5 
 
Ochota zaměstnanců  1 2 3 4 5 
 
Pravdivost reklamy  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Příloha č.3 Ganttův diagram 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 


