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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá návrhem vedoucím ke zlepšení marketingové
komunikace svatebního a společenského salonu Marion. V první části práce jsou
popsána teoretická východiska. Následuje analytická část představující současnou
situaci salonu s provedenými analýzami, které jsou shrnuty ve SWOT analýze.
V poslední části jsou na jejím základě stanoveny návrhy zlepšující marketingovou
komunikaci.
Klíčová slova
Marketing, marketingový mix, komunikační mix, internet, sociální sítě

Abstract
This diploma thesis deals with the proposal to improve the marketing communication of
Marion's bridal and ball dresses salon. The first part describes the theoretical
background. Next part is analytical, presenting the salon's current situation with the
analyzes performed, which are summarized in the SWOT analysis. The last part
provides suggestions for improving the salon´s marketing communication.
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Marketing, marketing mix, communication mix, internet, social networks
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ÚVOD
Pokud se někdo rozhodne podnikat se salonem svatebních a společenských šatů, je
důleţité z potenciálních zákazníků vytvořit skutečné. To platí pro všechny obory
podnikání. Půjčovny šatů jsou ale specifické v tom, ţe se většinou nedaří udrţet stálé
zákazníky, protoţe tyto sluţby zákazník vyuţije jednou nebo párkrát za ţivot, např.
nevěsta se ve většině případů ve svatebních šatech vdává pouze jedenkrát za ţivot. To
platí i pro společenské šaty. Cílový segment si tak honosné a luxusní šaty vypůjčí pouze
na výjimečné události, jako jsou věnečky v tanečních, maturitní plesy či svatby.
Marketingová komunikace musí být tedy natolik propracovaná, aby dokázala získávat
neustále nové zákazníky. Proto je tato práce zaměřena na navrţení změn vedoucích
ke zlepšení marketingového mixu svatebního a společenského salonu Marion.
Z počátku práce budou stanovena teoretická východiska zahrnující důleţité pojmy
z marketingu, jako marketingový mix, mikro a makro prostředí s konkrétními
analýzami, komunikační mix na internetu a SWOT analýza rozdělující výsledky analýz
na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby. Aby měla SWOT analýza větší vypovídací
schopnost, stanoví se váhy jednotlivých faktorů a následná strategie.
Analytická část představí salon Marion a budou provedeny analýzy. SLEPT a Porterova
analýza patří do makro prostředí a pro mikro prostředí bude pouţita analýza McKinsey
7S. Marketingový mix s rozšířenými 7P o sluţby salon více přiblíţí čtenáři
a nejdůleţitější bude analýza současného stavu komunikačního mixu na internetu.
Všechny tyto výstupy shrne SWOT analýza podrobně rozebrána se stanovením vah
vzájemných vztahů podle strategií SO, WO, ST, WT.
V poslední části práce budou na základě provedené SWOT analýzy vypracovány
návrhy vedoucí ke zlepšení komunikačního mixu salonu Marion. Tato část bude, hlavně
pro majitelku, nejdůleţitější z důvodu stanovení konkrétních návrhů, ale hlavně i jejich
časové rozvrţení a stanovení finanční náročnosti. Se stanovením návrhů souvisí
i uvedení přínosů a dále stanovení rizik, která by mohla návrhy ohrozit.
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ

1

V této části se budu zabývat cíli práce a zvolím metodiku s postupem zpracování.

Cíle práce

1.1

Cílem mé diplomové práce je na základě provedených analýz zlepšení marketingové
komunikace svatebního a společenského salonu Marion, a to prostřednictvím internetu
a sociálních sítí. K dosaţení mi pomohou následující dílčí cíle:


zpracování teoretických hledisek dle odborné literatury,



popsání analyzovaného podniku,



provedení vybraných analýz,



sestavení návrhů komunikačního mixu na základě provedených analýz,



stanovení časového rámce, ekonomického zhodnocení, přínosů a rizik spojených
s realizací.

1.2

Metody a postupy zpracování

Diplomová práce pro dosaţení stanovených cílů nejdříve teoreticky popisuje pojmy
týkající se marketingu. Analýzy týkající se makro (SLEPT, Porterova analýza) a mikro
(McKinsey 7S) prostředí. Marketingový mix v rozšířené verzi, protoţe se jedná
o podnik poskytující sluţby a komunikační mix týkající se internetu. Vše by mělo být
zakončeno souhrnnou SWOT analýzou. V analytické části jsou všechny analýzy
provedeny na konkrétní společnost a tím bude svatební a společenský salon Marion.
Ze začátku bude společnost obecně přiblíţena a následně analyzována pomocí SLEPT
analýzy a Porterovy analýzy kvůli makroprostředí a dále analýzy McKinsy 7S
mikroprostředí. Pro lepší pochopení, jak společnost funguje a co nabízí, je analyzováno
rozšíření komunikačního mixu na 7P. Na to navazuje současná situace komunikačního
mixu, které se týká hlavně internetu. Všechny tyto analýzy jsou shrnuty ve SWOT
analýze se stanovením vlivů a vah, coţ nám určí, jakou strategii máme dále pouţít. Na
tomto základě jsou následně popsány návrhy pro zlepšení marketingové komunikace.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Teoretická východiska práce zpracovávají odbornou literaturu týkající se marketingu,
marketingového mixu, komunikačního mixu a důleţitých analýz.

2.1

Marketing

Dřív se pojem marketing vysvětloval, jako schopnost přesvědčit zákazníka a prodat. Ale
dnešní době je důleţité marketing vnímat jako uspokojování potřeb zákazníka. Jelikoţ
marketing vzniká ještě před samotným prodejem. Musí se zjistit potřeby zákazníků
a spočítat, zda se naskýtá zisková příleţitost. Dále marketing pokračuje po celou
ţivotnost produktu, kdy je snaha o udrţení stávajících zákazníků a získávání nových.
„Pokud marketingový specialista správně identifikuje potřeby zákazníka, vytvoří
produkty, které nabízejí vysokou hodnotu, efektivně je distribuuje a propaguje, pak se
toto zboží bude snadno prodávat“ (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007, s. 38).
Mezi hlavní marketingové procesy z pravidla patří vývoj výrobků, výzkum,
komunikace, distribuce, cenová politika a zákaznické sluţby. Tyto aktivity pomáhá
utvářet i kupující svým hledáním daného zboţí za cenu, kterou je ochotný zaplatit
(Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007, s. 45).

2.2

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí je místo, kde se marketing odehrává. Lze ho rozdělit na makro
a mikro prostředí. Makro prostředí nejde nijak moc ovlivnit a tak je důleţité, aby podnik
toto prostřední sledoval, analyzoval a přizpůsoboval se mu. Zato mikroprostředí se dá
určitým způsobem ovlivnit, jelikoţ se odehrává uvnitř podniku (Kotler, Wong,
Saunders, Armstrong, 2007, s. 60).

2.2.1 Makro prostředí
Makroprostředí vytváří pro firmy obecně příleţitosti, ale zároveň s sebou přináší
i hrozby. Společnost by měla tato prostředí zkoumat a přizpůsobovat se jim. Makro
prostředím se zabývá například analýza SLEPT, PEST, 7 S a další (Kotler, Wong,
Saunders, Armstrong, 2007, s. 135).
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Makro prostředí se zabývá hlavně oblastmi demografického, ekonomického, přírodního,
technologického, politického a kulturního prostředí (Kotler, Wong, Saunders,
Armstrong, 2007, s. 135-160).
SLEPT analýza
Sociální faktory
Sociálními faktory ovlivňující makro prostředí jsou hlavně demografie, ţivotní styl
a úroveň, náboţenství, věková struktura obyvatelstva, důchody nebo dosaţené vzdělání.
Je třeba se zamyslet, které z nich nejvíce ovlivňují náš obor podnikání a ty průběţně
sledovat a analyzovat (Blaţková, 2007, s. 53-54).
Legislativní faktory
Obecně podnikání je svázáno a limitováno zákony. Některé zákony jsou pro všechny
podniky stejné, ale další se liší, podle oboru podnikání. Konkrétní výčet zákonů týkající
se ţivnostníka se svatebním a společenským salonem bude uveden v analytické části
(Hanzelková, 2009, s. 102).
Ekonomické faktory
Tyto faktory popisují ekonomickou situaci daného státu a jsou jimi hlavně
makroekonomické ukazatele, např. inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt nebo
platební bilance (Blaţková 2007, s. 53-54).
Politické faktory
„Zde jde o stabilitu poměrů státních a municipálních institucí, o politické trendy
a postoje k podnikání“ (Růčková, 2015, s. 98).
Technologické faktory
Technologické faktory mají zásadní vliv hlavně na oblast marketingu. Rozvíjet se bude
zejména internet, mobilní sítě, satelitní komunikace, technologické postupy a zařízení
(např. 3D tiskárny) nebo dokonalejší informační systémy (Hanzelková, 2009, s. 107).
Porterova analýza pěti sil
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Tato metoda se pouţívá k analyzování oborového okolí společnosti, neboli
ke zmapování tzv. konkurenční pozice firmy. Porter zahrnuje tyto faktory:
Vyjednávací síla zákazníků
Vyjednávací sílu zákazníků můţe zhoršit situace, kdy u zákazníka nehraje velkou roli
kvalita nabízeného zboţí či sluţby nebo kdyţ můţe daný výrobek či sluţbu nahradit
jiným u konkurence (nachází se velký počet substitutů). Nebo se také můţe stát,
ţe výrobek není diferencovaný (Hanzelková, 2009, s. 111).
Vyjednávací síla dodavatelů
Některé faktory by mohly vyjednávací sílu dodavatelů zhoršit. Obecně se dá uvést
například kvalita a cena výrobku/sluţby dodavatele nebo neexistující substitut, jakým
by mohl zákazník výrobek nahradit. Dále nemusí společnost mít dostatečné informace
o nabídkách ostatních konkurentů na daném trhu nebo můţe být dodavatel oligopol
(Hanzelková, 2009, s. 111).
Hrozba vstupů nových konkurentů
Vstup do odvětví by mohla ulehčit situace, kdy fixní náklady a vstupní investice jsou
nízké, nebo se jedná o výrobek, který není nijak diferencovaný a není tak k němu
potřeba know-how, či patenty. Další hrozbu tvoří situace, kdy ţádný konkurent
nevyuţívá úspory z rozsahu, protoţe tak by měl obrovskou konkurenční výhodu a byla
by to bariéra pro novou společnost, co by ráda na trh vstoupila (Hanzelková, 2009,
s. 111).
Hrozba substitutů
Hrozby vzniku substitutů se zvyšují s nízkými náklady na přestup k jinému dodavateli.
Nebo také pokud konkurence podstatně zvyšuje svojí nabídku, můţe mít konkurenční
výhodu v nízkých cenách se stejnou uţitnou hodnotou (Hanzelková, 2009, s. 111).
Rivalita firem působících na daném trhu
Rivalita firem můţe být zvýšená, pokud bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké. Fixní
vstupní náklady byly tak vysoké, ţe se podniky snaţí co nejvíce vyuţít svojí pozici
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kvůli návratnosti investic. Rivalita také poroste v odvětví, které je velice lukrativní
(ziskové) a stále bude (Hanzelková, 2009, s. 111).

2.2.2 Mikroprostředí
Jak uţ bylo řečeno výše, mikroprostředí se odehrává uvnitř společnosti a ta se ho můţe
snaţit ovlivnit. Jedná se o různé síly blízko společnosti, které ovlivňují schopnost
slouţit zákazníkům. Pro analyzování mikroprostředí se pouţívají různé analýzy (Kotler,
Wong, Saunders, Armstrong, 2007, s. 130).

7 S faktory Mc Kinsey
Úspěch kaţdého podniku je ovlivněn sedmi kritickými faktory, které jsou navzájem
závislé a měly by být rovnoměrně rozvíjeny. Mezi ně patří strategie, struktura firmy,
spolupracovníci a jejich schopnosti, styl řízení, systémy a sdílené hodnoty viz
následující obrázek (Smejkal & Rais, 2013, s. 39).

Obrázek č. 1: Rámec 7S faktorů McKinsay. (Zdroj: Smejkal & Rais, 2013, s. 40)

Strategie podniku
Strategii podniku určuje její vize a konkrétní poslání podniku. Strategie je také
charakterizována dlouhodobou orientací firmy a jejími cíli. Nalézt ji lez buď v interních
materiálech podniku, například v zápisech z jednání správní rady, z valné hromady
akcionářů či ve sdělení managementu a podobně. Nebo jde pouze o myšlenku (směr),

16

podle kterého se vlastník/ci řídí. Jde hlavně ale o realizaci neţ o písemné určení
(Smejkal & Rais, 2013, s. 41).
Strategie podniku se dá hierarchicky uspořádat, kde na samém vrcholu je Corporate
strategie (podnikatelská) určující základní orientaci podniku (v čem podnikat a jak).
Dále navazuje Business strategie (obchodní) a na ni poslední funkční strategie.
Ta zajišťuje rozvoj jednotlivých funkcí v podniku (oblast strategie marketingu, výroby,
IT, finanční, lidské zdroje či vědecko-technickou), (Smejkal & Rais, 2013, s. 41).
Organizační struktura
Organizační struktura v podniku je velmi důleţitá pro rozdělení úkolů, kompetencí,
pravomocí mezi pracovníky. Časem se struktury postupně vyvíjeli od těch
jednoduchých aţ po sloţitější. Základní organizační struktury jsou:


liniová,



funkcionální,



liniově-štábní,



divizní,



maticová organizační struktura (Smejkal & Rais 2010, s. 45-47).

Informační systémy
Pod informační systémy patří všechny informační procesy probíhající v organizaci.
Můţe se jednat o ekonomické informační systémy, zásobování, řízení výroby, správa
internetových stránek, dále třeba řízení vztahů se zaměstnanci (CRM) či ERP. Jelikoţ se
blíţí čtvrtá průmyslová revoluce, kdy se jedná o digitalizaci a computerizaci, jsou
informační systémy velmi důleţitým faktorem v řízení rizik podniku (Smejkal & Rais
2013, s. 47).
Styl řízení
Klasická typologie stylu řízení rozeznává tři styly. Těmi jsou autoritativní,
demokratický a laissez-faire styl řízení (případně autokratický, demokratický
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a liberální). Také existuje členění, jako například podle dvou základních dimenzí
způsobu jednání: orientace na úkoly a orientace na vztahy.


Autoritativní styl řízení nepřipouští zapojení/účast ostatních zaměstnanců
na řízení firmy. Podřízení nemají moţnost ovlivnit rozhodování vedení, protoţe
vedoucí se rozhoduje naprosto sám.



Demokratický styl řízení je naprostým opakem, kdy zaměstnanci mají moţnost
podílet se na řízení firmy. Nadřízený se se svými zaměstnanci radí, zajímají ho
jejich názory, dává jim prostor vyjádřit se a deleguje na ně pravomoci. Výhodou
tohoto stylu je pro podřízené pocit sounáleţitosti a tím i jejich osobní zaujetí.
Nevýhodou můţe být časová náročnost.



Laissez-faire, neboli volný průběh znamená takový styl řízení, kdy podřízení
mají velikou volnost. Nadřízený do práce zaměstnanců zasahuje jen minimálně
a tak si mohou postup, tempo či strategii volit sami. Nevýhoda můţe vzniknout
v situaci, kdy je potřeba vyřešit problém a jeden (nadřízený) by mohl stanovit
rozhodnutí a tím problém vyřešit (Smejkal & Rais 2010, s. 50).

Spolupracovníci
Pro existenci úspěšného podniku je důleţité mít spokojené a motivované zaměstnance,
kteří mají většinou největší zásluhy na úspěchu/neúspěchu společnosti. Proto je tak
důleţité jim věnovat takovou pozornost. U dobrých zaměstnanců se vyplácí, aby cítili
pocit sounáleţitosti s podnikovým kolektivem. Nadřízený byl měl být natolik zkušený
a schopný, aby dokázal rozpoznat potřeby svých zaměstnanců a umět je poté posouvat
určitým směrem (Smejkal & Rais 2013, s. 48-49).
Schopnosti
Manaţer by měl v podniku disponovat schopností rychle se adaptovat. Měl by se dívat
na příleţitosti podniku netradičně a vidět je i tam, kde jiní ne. Musí mít schopnost
komunikovat s lidmi a přesvědčit je, s tím souvisí i vytrvalost. Musejí umět vést
zaměstnance a motivovat je (Smejkal & Rais 2010, s. 52).
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Sdílené hodnoty (kultura) podniku
Rozumíme tím soustavu sdílených hodnot, názorů vytvářející pozitivně působící
neformální normy chování ve firmě. Kultura definuje vnitřní atmosféru podniku, jedná
se o určitý nehmotný produkt, který je výsledkem zaměstnanců a jejich činností
provozovaných v podniku (Smejkal & Rais 2010, s. 53).

2.3

Segmentace trhu

Segmentace trhu znamená rozdělení trhu na určité skupiny zákazníků, které mají stejné
kupní nebo spotřební chování a od ostatních je liší právě určité vlastnosti lišící se
v kupním/spotřebním chování. Trh se dá rozdělit na trh spotřebitelský a trh
organizací, kdy na trhu spotřebitelském je našim zákazníkem přímo spotřebitel, ale na
trhu organizací je zákazníkem další podnik (Kozel, 2006, s. 27-28).
Dle spotřebitelského trhu můţeme určit tyto segmenty.


Geografická segmentace rozděluje trh na národy, státy, regiony, země, města
i čtvrti (Kotler, 2007, s. 464).



Demografická segmentace rozděluje trh na skupiny podle věku, pohlaví, fáze
ţivotního cyklu, sexuální orientace, velikosti rodiny, příjmu, povolání,
dosaţeného vzdělání, náboţenství a národnosti (Kotler, 2007, s. 466).



Psychografická segmentace rozděluje zákazníky do skupin podle společenské
třídy, ţivotního stylu nebo povahových rysů. Je důleţité si uvědomit,
ţe zákazníci ve stejné demografické skupině mohou mít odlišné psychografické
charakteristiky (Kotler, 2007, s. 470).



Behaviorální segmentace rozděluje zákazníky do skupin podle znalostí, postojů,
pouţití produktu nebo zpětné vazby na něj. Marketéři ze zkušeností tvrdí, ţe
pro tvorbu trţních segmentů je nejlepším výchozím bodem právě behaviorální
proměnné (Kotler, 2007, s. 472).
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2.4

Marketing na internetu a jeho vliv

Internetový marketing se zrodil ve chvíli, kdy se začaly zjišťovat zákaznické preference,
názory a připomínky k produktům. Internet tvoří jakousi obrovskou trţnici, kde je
neomezená nabídka produktů. Informace jsou snadno dostupné a tak lidé mohou
porovnávat nabídku včetně cen, vyměňovat si své názory, zkušenosti na produkty,
hodnotit je a hlavně nakupovat. Pokud podnik umí dobře vyuţívat marketingového
mixu, dokáţe získat zákazníka a nezáleţí na jeho velikosti díky otevřenosti internetu
(Janouch, 2014, s. 19).
Podniky by ale zároveň neměli zapomínat na klasický offline marketing a spoléhat se
pouze na marketing přes internet. Můţou se stát situace, kdy internet přestane fungovat
nebo stát/vláda zavedou určitá omezení. Bez správného zázemí (kamenné prodejny,
stálých zákazníků, servisu, tradice) je podnik velmi zranitelný (Janouch, 2014, s. 19).
Výhody oproti klasickému marketingu spatřuje v monitorování a měření, kdy díky
internetu disponuje s mnohem více a lepšími daty. Provoz internetu je nepřetrţitý, takţe
vše je dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Internetový marketing je komplexní,
protoţe můţe zákazníky oslovit najednou několika způsoby. Dále je internetový
marketing velmi dynamický, jelikoţ lze nabídku a obsah neustále měnit a doplňovat
(Janouch, 2014, s. 19).
Podniky kvůli neustálému vývoji technologií musí hledat nové způsoby, jak oslovit
zákazníky. Komunikační prostředky a způsoby komunikace se rozšiřují a i samotní
zákazníci se tak dostávají do nové pozice, kde internetový marketing je postaven právě
ve vztahu k nim (Janouch, 2014, s. 20).
Internetový marketing tedy znamená:


konverzaci,



posílení pozice zákazníka,



spoluúčast (Janouch, 2014, s. 20).
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2.5

Marketingový mix

Marketingový mix je tvořen souborem marketingových nástrojů, které vedení
společnosti

vyuţívá

k dosaţení

stanovených

marketingových

cílů.

Základní

marketingový mix obsahuje tzv. 4P, ale jiţ existuje i rozšířený marketingový mix 7P.
Všechny následující prvky vytvářejí jeden celek (Paulovčáková, 2015, s. 157).
Produkt
Produkt zahrnuje veškerou nabídku výrobků a sluţeb, kterými se podnik snaţí uspokojit
potřeby, touhy či přání zákazníků. Produkt obsahuje sortiment, kvalitu, design,
vlastnosti, značku, obal, sluţby či záruku. Právě sluţby hrají v ekonomice významnou
úlohu, jelikoţ to jsou produkty, které zahrnují činnosti, výhody nebo uspokojení a jsou
na prodej (Kotler, 2007, s. 615).
Cena
„V nejužším slova smyslu je cena peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu.
V širším smyslu je cena souhrnem všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek
z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby“ (Kotler, 2007, s. 748). Cena je jediný
nástroj, který podniku přináší výnos. Ostatní nástroje marketingového mixu tvoří
náklady. Cenu lze také rychle měnit oproti produktu nebo distribučním cestám, i kdyţ
mnoho firem má s cenotvorbou problém a nedokáţe ji dobře řešit. Zpět se vrací
dynamická cenotvorba, která převládala před sto lety, kdy fungovalo na trhu smlouvání.
Nyní díky internetu si zákazník můţe srovnat produkty a ceny a nakoupit pro sebe
tu nejvhodnější kombinaci (Kotler, 2007, s. 749).
Distribuce
Pojem distribuce v marketingovém mixu znamená, jakým způsobem se produkt
či sluţby dostane k zákazníkovi. Při poskytování výrobků a sluţeb je vyţadováno
navazovat vztahy ne jen se zmíněnými zákazníky, ale i s dodavateli a zprostředkovateli,
neboli v dodavatelském řetězci. Důleţité je si uvědomit, ţe podnikový úspěch nezávisí
pouze na dobře odvedené práci, ale jak dobře dokáţe dodavatelský řetězec
a marketingové cesty konkurovat ostatním podnikům (Kotler, 2007, s. 957-958).
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Propagace
Propagaci je věnována celá následující kapitola komunikačního mixu zaměřeného
na internet.
Lidé
Lidé se stávají velmi důleţitým prvkem v marketingovém mixu, jelikoţ hlavně
u poskytovaných sluţeb dochází ke kontaktu zákazníka se zaměstnancem. Oba jsou
součástí procesu, a proto mají přímý vliv na kvalitu sluţeb. Podniky by měly klást velký
důraz na vzdělávání a motivování svých zaměstnanců a především najímat kvalitní
zaměstnance (Vaštíková, 2014, s 22).
Materiální prostředí
Sluţby jsou typické svou nehmotnou povahou. Zákazník si ji nemůţe dopředu
vyzkoušet a ohodnotit ji můţe aţ po její spotřebě. Proto je důleţité si vytvořit určité
materiální prostředí, které by zákazníka ujistilo v kvalitě sluţeb a dokazovalo vlastnosti
sluţeb. Můţe se jednat o vlastní budovu, v níţ se sluţba poskytuje, letáčky popisující
sluţby, oblečení zaměstnanců a další (Vaštíková, 2014, s. 23).
Procesy
Procesy řeší, jakým způsobem zaměstnanci poskytují sluţby svým zákazníkům.
Je nutné všechny procesy analyzovat, klasifikovat je a optimalizovat (zjednodušovat
jednotlivé kroky, zkracovat čas), (Vaštíková, 2014, s. 23). Procesy jsou veškerá
kreativita, disciplína a struktura přinášená marketingovému řízení. Obchodníci musí
zajistit, aby nejmodernější marketingové nápady a pojmy hrály odpovídající roli
ve všem, co dělají, včetně vytváření oboustranně prospěšných dlouhodobých vztahů
a nápaditého vytváření poznatků a průlomových produktů, sluţeb a marketingových
aktivit (Kotler, 2016, s. 37).
Literatura uvádí mnoho různých rozšíření marketingového mixu, ale Kotler s Kellerem
stanovily nový marketingový mix, který zahrnuje lidi (people), procesy (processes),
programy (programs) a výkon (performance), (Kotler, 2016, s. 37).
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Obrázek č. 2: Moderní marketingový mix (Zdroj: Kotler, 2016, s. 37)

Komunikační mix na internetu

2.6

Komunikační mix je jednou ze sloţek marketingového mixu (promotion) a je zaměřena
na komunikaci. Je důleţité, aby kaţdý podnik vytvářel účinné komunikační strategie
kvůli velmi vysokému konkurenčnímu prostředí (Jakubíková, 2013, s. 299).
Cílem komunikačního mixu je seznámit cílový segment s výrobkem/sluţbou podniku
a přesvědčit ho o nákupu, vytvořit tak skupinu větných zákazníků, zvyšovat objem
a frekvenci nákupů, více pochopit cílové zákazníky a umět s nimi komunikovat
(Jakubíková, 2013, s. 299).
Je důleţité si uvědomit, ţe internet je významným marketingovým médiem nabízející
obrovskou šíři obsahu a funkcí s moţností rychlé aktualizace, je na celém světě, dokáţe
velmi přesně zacílit, je interaktivní rychlý a nepřetrţitý, umoţňuje minimalizovat
náklady, snadno měřit výsledky a vyhodnocovat účinnost internetových aktivit.
Podnikům jako globální komunikační platforma nabízí prostor pro prezentaci a svých
výrobků/sluţeb, je nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky, stává se novým obchodním
kanálem, dokáţe řídit interní procesy v podniku i logistické řetězce (Přikrylová, 2010,
s 216-201).
Do marketingového komunikačního mixu na internetu patří především:


reklama,



podpora prodeje,



práce s veřejnosti,
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přímý marketing,



virální marketing (Jakubíková, 2013, s. 300).

2.6.1 Reklama
Reklama patří do neosobní komunikace, která je placená. Můţeme ji rozdělit
na produktovou a firemní/institucionální reklamu. Produktová reklama má za úkol sdělit
přednosti a výhody daného výrobku či sluţby, které jsou objektem reklamy. Zatímco
firemní reklama se zaměřuje na budování image firmy, zvyšování její známosti mezi
zákazníky a zajišťování loajality zákazníků (Jakubíková, 2013, s. 308).
Při tvorbě reklamy by se nemělo zapomínat na stanovení cíle reklamy, určení cílového
segmentu, určení potřebného finančního rozpočtu a další (Jakubíková, 2013, s. 308).
Reklama na internetu funguje jako efektivní nástroj pro oslovení mnoho segmentů
v krátkém čase za nízké náklady. Můţeme ji distribuovat buď elektronickou poštou,
nebo internetovými stránkami (Přikrylová, 2010, s. 225-226).
Reklama na internetu zrychluje proces mezi kupujícím a prodávajícím při uzavírání
obchodu. Umoţňuje inzerentům zaměřit se přímo na cílený segment s informacemi jimi
poţadovanými. Existuje mnoho forem, jako například reklamní prouţky (banner ads),
pop-up reklama (pop-up ads), logo reklama nebo sponzorství internetových stránek
(Jakubíková, 2013, s. 314).
Podnik můţe vyuţít různé typy reklamy, z nichţ některé jsou následující.
Reklamní prvky na webu
Většina internetové reklamy je zobrazena na internetových stránkách.


Full banner je reklamní prouţek stanovených rozměrů, který při kliknutí
přesměruje uţivatele na internetovou stránku inzerenta banneru. Mohou být
statické nebo animované (Blaţková, 2005, s. 82).



Interstitial znamená reklamní sdělení, které se objeví na internetové stránce,
často přes celou obrazovku, neţ se načtou vlastní stránky. Většinou se zobrazuje
5-15 sekund a musí být moţnost prokliknutí na server (Blaţková, 2005, s. 82).
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Pop-up reklama je dost agresivní a má negativní image, jelikoţ při vstoupení
na internetové stránky vyskočí nové okno s reklamním sdělením (Blaţková,
2005, s. 83).



Rich media banner vyuţívá multimediální technologie (Flash, InterVU, Java
a další). Podobá se statickým a animovaným bannerům, jen jsou poutavější,
bohuţel náročnější na realizaci kvůli nekompatibilitě s ostatními reklamními
systémy (Blaţková, 2005, s. 83).



Skyscraper je podporován většinou českých komerčních serverů díky velké
ploše podobné tiskové inzerci, někdy označováno také jako mrakodrap,
superbanner, megabanner nebo jumbo (Blaţková, 2005, s. 83).



Textové odkazy nesdělují reklamní sdělení pomocí obrázku ale pomocí textu,
který odkazuje na další stránky (Blaţková, 2005, s. 83).

Placené odkazy
Placené odkazy znamenají, kdyţ si majitel internetové stránky zaplatí za to, ţe jeho
odkaz, při zadání klíčových slov do prohlíţeče, se zobrazí na prvních místech výsledků
před neplacenými odkazy. Mohou být i jinak barevně zvýrazněny. Tímto se zabývá
SEM (Search engine marketing) a SEO (Search engine optimalization), (Blaţková,
2005, s. 83).
E-mail marketing
E-mail marketing se dá provozovat dvěma způsoby. Reklamní e-maily lze posílat
uţivatelům, kteří si toto zasílání vyţádali anebo také těm, kteří si ji nevyţádali. Pro tuto
skupinu zákazníků se jedná o nevyţádanou reklamu, nebo také spam. Tato forma
marketingu má velmi mnoho výhod a tím jsou velmi nízké náklady, snadná dostupnost,
účinnost a nenáročnost na odborné znalosti (Blaţková, 2005, s. 86).
Reklama v diskuzních skupinách a konferencích
S touto reklamou se musí zacházet velmi opatrně, jelikoţ spoustu skupin reklamy
zakazuje. Jedná se o velmi cílenou reklamu, protoţe se zaměřuje na lidi se stejnými
zájmy, proto tvoří marketingové segmenty (Blaţková, 2005, s. 88).
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2.6.2 Podpora prodeje
Podpora prodeje nutí zákazníka učinit rychlá rozhodnutí. Usiluje o zvýšení obratu
prostřednictvím sníţením ceny, nabídkou objemnějšího balení, odměnění stávajících
zákazníků, získání nových a opatření ke zvýšení atraktivnosti produktů/sluţeb.
(Jakubíková, 2013, s. 315)
Do metod podpory prodeje (pro prodej zboţí na internetu) patří kupony, vzorky zdarma,
dárky, rabaty, prémie, cenově výhodná balení, soutěţe, přídavky nebo věrnostní karty
(Jakubíková, 2013, s. 317).
Mezi výhody podpory prodeje na internetu patří slevy, které lze nabízet kdykoliv
a kdekoliv, jedná se o rychlé a zpracování a vyhodnocení, vše je za niţší ceny neţ
klasická podpora prodeje a lze provádět více akcí v krátkém časovém horizontu. Zato
nevýhoda je v nedůvěru zákazníků z prozrazení osobních údajů (Blaţková, 2005, s. 92).

2.6.3 Vztahy s veřejností
Vztahy s veřejností, známé také jako Public relations (PR) znamená soubor činností
spojených s budování vzájemného porozumění mezi podnikem a jejím prostředím,
hlavně se zákazníky (Jakubíková, 2013, s. 317).
PR můţe mít za úkol následující funkce:


vztahy s tiskem nebo tisková kancelář (zajímavé informace o výrobku/sluţbě
pro média),



publicita produktu (získávání pozornosti pro konkrétní výrobky/sluţby),



veřejné záleţitosti (vytváření a udrţování místních, národních i mezinárodních
vztahů),



lobování (vytváření a udrţování vztahů se státními úředníky kvůli ovlivnění
legislativy a dalších předpisů),



vztahy s investory (udrţování vztahů s investory),
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rozvoj (udrţování vztahů s dárci a členy neziskových organizací pro získání
finanční podpory), (Kotler, 2007, s. 889),



virtuální noviny a časopisy, virtuální (chatové) tiskové konference (Blaţková,
2007, s. 91).

Výhodami PR na internetu je zasílení, moţnost oboustranné komunikace a podpora
tradiční formy PR. Zatímco nevýhodou můţe být nutnost neustálé aktualizace
internetových stránek, výpadek serveru, zahlcení e-maily a další (Blaţková, 2007,
s. 91).

2.6.4 Přímý marketing
Přímý marketing (direct marketing) se snaţí vyhnout masovému marketingu a zaměřuje
se na komunikaci adresnou, přímou s pečlivě vybranými zákazníky za účelem získání
okamţité zpětné vazby a budování dlouhodobých vztahů, coţ lze také praktikovat přes
internet (Přikrylová, 2010, s. 94).
Přímý marketing zahrnuje následující formy.
Direct mail
Zahrnuje zasílání nabídek, oznámení, připomínek prostřednictvím Newslettru
(elektronický týdeník/měsíčník).
Katalogy
Katalogy se v minulosti rychle rozvinuly stejně jako internet, a jelikoţ se technologie
dále rozvíjejí, oblíbenými se stávají hlavně elektronické katalogy, kterých začala
vyuţívat většina podniků. Stále je ale sloţitější přilákat zákazníka na elektronický
katalog neţ na ten tištěný, protoţe musí být propagovaný.
Online marketing
Slouţí ke spojení podniků se svými dodavateli pomocí extranetu, vyuţívají on-line
zásobování, vyuţívají se elektronické databáze a nakupuje se prostřednictvím internetu.
Díky tomu dochází ke sníţení nákladů na obchodní transakci, zjednodušuje komunikace
a hlavně zkracuje dobu mezi objednávkou a dodávkou. Vyuţívány jsou podnikové
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internetové

stránky,

e-maily,

internetová

trţiště

(např.

www.antwerpes.com).

Nevýhodou online marketingu je moţnost rychlého hledání nových dodavatelů a riziko
napadení dat viry či hackery (Přikrylová, 2010, s. 177-178).
Webové stránky
Webové stránky taktéţ patří do přímého marketingu, i kdyţ své místo zaujímají i v PR.
Do podpory prodeje se taktéţ uplatní díky schopnosti rozdávat online kupony
či organizovat marketingové soutěţe. Umoţňují přímý prodej, přizpůsobení obsahu
i formy kaţdému konkrétnímu návštěvníkovi. Lze i velmi snadno měřit jejich efektivitu.
Hlavními funkcemi internetových stránek zůstává přímý prodej nebo alespoň získávání
na potenciální zákazníky (sales leads), dále pak komunikace se stakeholdery
a posilování image značky. Internetové stránky by hlavně měly splňovat určitá kritéria:


Atraktivní a přesvědčivý obsah je velmi důleţitý, aby byl návštěvník
motivován danou stránku navštívit a strávit tam svůj čas, zároveň aby
naplňovaly své komunikační cíle. Inzerované informace musí být průběţně
aktualizovány, jelikoţ zastaralé informace dokáţí návštěvníky odradit. S tím je
spojeno aktualizování nového atraktivního obsahu, aby se zákazníci měli proč
vracet. Atraktivita se dá získat například nabídnutím online diskuzí, kde všichni
mohou sdílet své názory a zkušenosti. Přesvědčivý a zábavný obsah dokáţe
cílový segment nejen pobavit ale také posílit image a oblíbenost značky
(Karlíček, 2016, s. 186).



Snadná vyhledatelnost je polovičním úspěchem, aby zákazník stránku navštívil
kvůli obrovskému mnoţství webových stránek po celém světě. Závisí to
zejména na tom, kde přesně se nacházejí v internetových vyhledávačích
(Google, Yahoo!, Bing, Duck Duck go1, Seznam). Po zadání klíčových slov
do internetového vyhledávače se zobrazí výsledky/odkazy na internetové
stránky seřazené podle relevantnosti webové stránky pro zadaný dotaz (klíčové
slovo). Tyto vyhledávače si totiţ průběţně ukládají webové stránky do databáze

1

Internetový vyhledávač Duck Duck go nesleduje své uţivatele, proto se pro některé stal vyhledávaný.
Nesleduje své uţivatele, neukládá historii vyhledávání, ani neprodává informace dalším webům, proto
neprofituje prodejem osobních údajů svých uţivatelů. Stává se tak největším konkurentem pro prohlíţeč
Google (Eyerys, 2017).
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pomocí web crawlers (vyhledávacích robotů). Relevance stránek pro zadaný
výraz je dán hlavně obsahem webových stránek, a zda se slovo vyskytuje
například v titulku, v textu, v nadpisech, v doméně, v odkazech na danou stránku
a další (Karlíček, 2016, s. 187).
Vyuţívají se techniky, které jsou vyuţívány s ohledem na algoritmy
internetových vyhledávačů, označované jako optimalizace webových stránek
pro vyhledávače, neboli SEO (search engine optimization). Jelikoţ potřeba mít
svůj odkaz na předních místech je v dnešní době známá a vyţadovaná, snaţí se
všichni o oklamání robotu zakázanými technikami, kdy klíčová slova a hesla
nejsou viditelná pro uţivatele, ale pouze pro roboty. Také lze vytvářet falešné
stránky odkazující na web. Tyto techniky jsou po odhalení penalizovány.
Výhodami SEO optimalizace spatřuje v nízkých nákladech, dlouhodobém efektu
a v relevanci přivedených návštěvníků.
Další způsob jak svůj web udělat lépe vyhledatelný je placená reklama odkazu.
Kdy majitel si můţe zaplatit, aby odkaz byl po zadání klíčových slov na prvních
místech. Platební model je zaloţen na placení za prokliknutí (pay-percklick=PPC reklama).


Jednoduché uţití internetových stránek je velmi výrazným faktorem, protoţe
pokud se zákazník bude špatně orientovat a nebude schopen nalézt poţadované
informace, ihned odejde tam, kde je najde lépe a rychleji. Dále by měl být
intuitivně ovladatelný, aby usnadnil návštěvníkům orientaci. S tím souvisí
i logické uspořádání webu, čitelnost textu nebo rychlost načtení stránky.
V dnešní době musí být webové stránky přizpůsobeny pro další zařízení, neţ jen
stolní počítače. A tím jsou chytré telefony a tablety (Karlíček, 2016, 191-192).



Odpovídající grafický design dokáţe zákazníka jak nalákat, tak také bohuţel
odpudit svou zastaralostí, neprofesionálností a neetičností (Karlíček, 2016,
s. 185). Důleţitý je také první dojem, určitá kreativita a odlišnost
od konkurence. Design webových stránek by měl být navrhnut podle toho, na co
jsou stránky zaměřeny. Zda se jedná o prodejní stránky nebo jen informativní
(Karlíček, 2016, s. 192-193).
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2.6.5 Virální marketing
Prostřednictvím virálního marketingu lze oslovit i takové zákazníky, které by bylo
běţně velmi obtíţné oslovit. Jedná se ale o velmi nevypočitatelnou metodu. Název
vznikl ze slova „vir“, jelikoţ se tato forma takto i chová. Jedná se o komerční sdělení,
které se předává elektronicky (emailem) samovolně, nekontrolovaně, díky samotným
zákazníkům. Ti sdělení přeposílají dalším a dalším, proto to funguje jako virus. Nejedná
se ale o spam, jelikoţ zákazníci ho přeposílají dál a nekončí v koši. Základem úspěchu
je dobrý nápad, vtip nebo aktuální reakce na politickou situaci (Blaţková, 2005, s. 92).
Virální marketing pomáhá podnikům zesílit povědomí o značce, ale i mimo ni. Přispívá
k tomu hlavně internet, který boří bariéry v podobě komunikační vzdálenosti, časových
rozdílů a odlišných operačních systémů. Důleţité je, ţe se objevuje v povědomí lidí na
základě pozitivních emocí (Blaţková, 2005, s. 95).

2.7

Nové formy komunikace na internetu

V dnešní době se uţivatelé stávají tvůrci obsahu, projevují své názory, sdílejí záţitky,
seskupují se v internetových komunitách. To vytváří pro marketingovou komunikaci
novou realitu. Všechny moţnosti, jak uţivatelé mohou aktivně komunikovat
na internetu, jsou označeny pojmem Web 2.0 symbolizující novou éru internetových
sluţeb, aplikací, stránek, sociálních sítí atd.

2.7.1 Marketing na sociálních sítích
„Sociální síť může být tvořena na základě přátelství, společných zájmů, rodinné,
náboženské, sexuální či rasové příslušnosti nebo na základě jakýchkoliv jiných důvodů,
prožitků a zkušeností, které mohou spojovat lidi“. S rozvojem internetu a podnikání se
lidé začali seskupovat v různých zájmových skupinách, diskuzních fórech a tak začaly
vznikat sociální sítě. Lidé tak nejsou nuceni se vidět osobně. Znají se díky stejné
navštěvované stránce, i kdyţ je kaţdý z jiného koutu světa a v jinou časovou dobu
(Vaštíková, 2014, s. 147).
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V sociálních sítích mají všichni uţivatelé rovné postavení. „Právě tento faktor
představuje potenciál k využívání sociálních sítí ke komunikaci i ve veřejném sektoru“
(Vaštíková, 2014, s. 147).
Sociální sítě přímo vybízejí k virálnímu marketingu – šíření pomocí samotných
zákazníků. Proto musí být příspěvek dostatečně kreativní a netradiční aby měli účastníci
zájem sdílet informace se svými přáteli. Na sociálních sítích lze pouţívat tyto nástroje:


vyhlašování soutěţí,



vytvoření zábavné aplikace v podobě hry,



vyuţití aplikace „pošli dárek“,



uveřejnění exkluzivní informace, která ve fanoušcích vyvolá pocit jedinečnosti,



vyuţití aplikace „událost,



vyuţití publikování obsahu jiných stránek (Vaštíková, 2014, 149).

Nejpopulárnější je v České republice sociální síť Facebook, která je kompletně
přeloţena do českého jazyka. Tato sociální síť nabízí vytvoření fanouškovské stránky,
vytvoření skupiny a vytvoření události. Dále existuje Twitter, Google+, LinkedIn,
Instagram, Pinterest a další (Karlíček, 2016, s. 196).

2.7.2 Blog
Prostřednictvím blogu lidé publikují své osobní názory a záţitky, kdy fanoušci mají
moţnost vytvářet diskuze a reagovat. Lidé píšící blog se nazývají blogeři a často se
psaní blogu stává jejich zaměstnání. Spolupracují s firmami, vytvářejí recenze na jejich
produkty a propagují je. Stále častěji si blog zakládají i sami firmy kvůli zvýšení
návštěvnosti webových stránek, k posílení pověsti značky a k přiblíţení organizace
zákazníkům a dalším segmentům (Karlíček, 2016, s. 198).

2.7.3 Diskuzní fóra
Diskuzní fóra jsou internetové stránky, na kterých návštěvníci/uţivatelé diskutují
o určitých tématech. Jedná se primárně o nástroj public relation, pokud se diskuze týkají
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určitých kategorií, jako například cestování nebo automobilismus, kde z komerčního
hlediska to pro firmy znamená příleţitost k přímé interakci se svými zákazníky
a dalšími (Karlíček, 2016, s. 198).

2.7.4 Online komunity
Online komunity vyuţívají hlavně podniky a další instituce k šíření virálních
marketingových sdělení. Vyuţívají hlavně Youtube, protoţe není třeba investovat
do mediálního prostoru jako třeba reklamy v TV. Nemusí se ale jednat jen o sdílení
videí, ale i fotografií (Pinterest), či her (Farm Ville), (Karlíček, 2016, s. 198).

2.8

SWOT analýza

Tato analýza slouţí ke shrnutí všech analýz výše provedených a měla by faktory
působící na podnik rozdělit na vnější, makroprostředí, do čehoţ zařadíme společenské,
legislativní, ekonomické, politické a technické faktory. Pak mikroprostředí zahrnující
zákazníky, dodavatele, odběratele, konkurenci a veřejnost. To lze roztřídit na příleţitosti
a hrozby (Jakubíková, 2013, s. 129).
Vnitřní prostředí podniku analyzujeme a rozdělujeme na silné a slabé stránky. Lze sem
zařadit výsledky z analýzy 7S faktorů nebo různé faktory získány dotazováním,
brainstormingem, kdy se k jednotlivým kritériím přiřazují váhy a dále je to rozděleno
do škál. Takto lze jednoduše získat přehled o silných a slabých stránkách podniku
(Jakubíková, 2013, s. 129).
Pro ještě hlubší rozpracování lze pokračovat její metodickou variantou, a to její
kvantitativní analýzou (analýzou strategických scénářů), (Jakubíková, 2013, s. 130).
SO strategie znamená, ţe se budou maximalizovat silné stránky a příleţitosti. Jedná se
o komparativní výhodu, vyuţívání souladu zdrojů a poptávky. ST strategie se snaţí
maximalizovat silné stránky a minimalizovat hrozby (mobilizace zdrojů pro překonání
hrozeb). WO strategie se snaţí minimalizovat slabé stránky a vyuţít příleţitosti
na maximum, například investicemi do produktů. Poslední strategií je WT, kdy se slabé
stránky a hrozby snaţíme minimalizovat (ustupovat, dělat kompromisy, odejít),
(Jakubíková, 2013, s. 130).
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2.9

Shrnutí kapitoly

Teoretická část vymezila pojem marketing a rozdělila prostředí, ve kterém se podnik
nachází. To zahrnuje makro a mikro prostředí a k nim příslušící analýzy, které je
vhodné při zavedení či změně komunikačního mixu provést. Dále je vysvětlen
marketingový mix rozšířený o další 3P a představen nový moderní mix dle anglické
literatury Kotlera a Kellera. Na to navazuje komunikační mix rozebraný více podrobně
zaměřený na internet, coţ je stěţejní pro diplomovou práci. Na konec jsou představeny
nové formy komunikace na internetu a teoreticky popsána SWOT analýza, z níţ
(po praktickém provedení) budou vycházet návrhy v poslední části diplomové práce.
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

3

Tato kapitola obsahuje provedené analýzy na základě zpracované teorie výše. Veškeré
analýzy poté budou shrnuty ve SWOT analýze, ze které vyjdou podklady pro stanovení
návrhů.

Popis vybrané společnosti

3.1

Obchodní firma: Marie Kvapilová (Svatební a společenský salon Marion)
Právní forma: podnikatel
Zaloţení ţivnosti: 21. 7. 2005
Sídlo: Letohrad
Předmět podnikání:


velkoobchod a maloobchod,



výroba oděvů, kromě koţešinových výrobků,



praní a chemické čištění textilních a koţešinových výrobků

Salon Marion je půjčovna svatebních a společenských šatů, který se na trhu vyskytuje
od roku 2003. Z počátku salon nabízel malé mnoţství svatebních a společenských šatů,
z nichţ některé byly šity přímo paní majitelkou a nabízeny přímo u ní doma. Kdyţ se
podnikání začínalo dařit a zákaznic přibývalo, rozhodla se paní majitelka pronajmout si
místo v centru města. Postupně se rozšiřovalo zboţí, tak i zaměstnanců bylo potřeba
více. Momentálně salon nabízí přes 200 svatebních i společenských šatů, půjčuje pánské
obleky, šaty pro druţičky, svatební ozdoby na auta, závoje, rukavičky, pompadůrky
a zprostředkovává prodej svatebních oznámení a prstýnků. Dá se také v salonu zakoupit
drobné zboţí, například skřipečky či vlásenky do vlasů, svatební podvazky, podprsenky,
svatební obuv a štrasové šperky. Většina šatů je kupována od ověřených dodavatelů,
či z módních veletrhů, kterých se paní majitelka pravidelně zúčastňuje. Podle přání
nevěsty je moţné objednat i svatební kytice a výzdobu na svatební hostinu.
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Salon Marion se nachází ve městě Letohrad a je v okolí 20-ti kilometrů jedinou
půjčovnou. Šaty si zákaznice mohou prohlíţet na internetových stránkách, které jsou
dokonale naprogramované, aby si zákaznice mohly filtrovat šaty podle velikosti, stylu
a barvy.
Novinkou letošního roku je moţnost si některé šaty přímo koupit. Bohuţel konkurenční
tlak roste, zákazníci si mohou objednávat zboţí z Číny a z různých velmi levných eshopů a tak se i salon Marion musí přizpůsobit. Je moţno šaty nakoupit buď
ve výprodeji (většinou dlouhé plesové) nebo zakoupit nové (krátké), které se hodí
na taneční, svatby a společenské události.
Poslední dva roky se salon Marion nachází na nové adrese. Vzrůstající počet šatů, ale
i zákazníků vytvořil tlak na větší a modernější prostory. Pro zákazníky je připraveno
parkoviště, kde mohou pohodlně zaparkovat, aby nemuseli nosit těţké vaky s šaty aţ
z místního placeného parkoviště na náměstí. Největší přínos, co se týče větších prostorů,
byl pro zaměstnance. Přibyly další kabinky na zkoušení, zvětšil se prostor pro čištění,
úpravu šatů a pro zákazníky a jejich rodinné příslušníky.
V salonu Marion si tak zákazník můţe nakoupit vše potřebné pro svatbu či plesy
pod jednou střechou.

3.2

Makroprostředí

Makroprostředí je moţné analyzovat různými metodami, z nichţ byly vybrány SLEPT
analýza a Porterova analýza.

3.2.1 SLEPT analýza
SLEPT analýza slouţí k určení 5ti faktorů, které působí z makroprostředí na společnost.
Jediné politické faktory byly vynechány z důvodu, ţe na společnosti nemají vliv.
Sociální faktory
V České republice se nachází více ţen, neţ můţu, jak je patrné z tabulky a grafu níţe.
Celkový počet obyvatel stále roste, za coţ můţe větší mnoţství narozených dětí oproti
úmrtnosti.
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Tabulka č. 1: Počet obyvatel v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Muţi

5 026

5 083

5 136

5 157

5 169

5 158

5 164

5 162

5 177

5 186

5 201

Ţeny

5 261

5 298

5 331

5 350

5 364

5 347

5 352

5 350

5 361

5 368

5 378

Počet
obyvatel
k 31. 12. 10 287 10 381 10 468 10 507 10 533 10 505 10 516 10 512 10 538 10 554 10 579
(v tis.
osob)
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Graf č. 1: Počet obyvatel v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

Další zajímavou statistiku tvoří počet sňatků v České republice. V posledních letech se
obecně mluví o tom, ţe dnešní mladí lidé nepotřebují svatbu a zakládají tak rodiny jako
druh a druţka. To moţná platilo do roku 2013, ale poté se počet sňatků začal rychle
zvyšovat.
Tabulka č. 2: Počet sňatků v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

Ukazatel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet
sňatků

52
860

57
157

52
457

47
862

46
746

45
137

45
206

43
499

45
575

48
191

50
768

36

Počet sňatků v ČR
70 000
60 000

57 157
52 860

52 457
48 191
47 862 46 746
45 137 45 206 43 499 45 575

50 000

50 768

40 000
Počet sňatků

30 000
20 000
10 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Graf č. 2: Grafické znázornění počtu sňatků v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický
úřad, 2017)

Tento přehled je zajímavý z hlediska marketingového, jelikoţ zobrazuje průměrný věk
lidí, kteří vstupují do sňatku manţelského. Udává nám tak věk muţů a ţen, na který by
se marketing měl zaměřit, jelikoţ tvoří potenciální zákazníky.
Tabulka č. 3: Průměrný věk svobodných ţenichů a nevěst v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český
statistický úřad, 2017)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Průměrný věk
svobodných
ţenichů

31,0

31,2

31,4

32,0

32,2

32,2

32,3

32,3

32,3

32,4

32,2

Průměrný věk
svobodných
nevěst

28,4

28,6

28,8

29,2

29,4

29,6

29,6

29,8

29,8

29,8

29,9
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Průměrný věk svobodných ţenichů a nevěst v
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33,0
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31,0
Průměrný věk svobodných
ţenichů

30,0
29,0

Průměrný věk svobodných
nevěst

28,0
27,0
26,0
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Graf č. 3: Průměrný věk svobodných ţenichů a nevěst v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český
statistický úřad, 2017)

Jiný úhel pohledu na segment potenciálních zákazníků uvádí Tabulka č. 4, kde lze vidět
počet obyvatel vlastnících účet na některé ze sociálních sítí (Facebook, Instagram,
Twitter). Z originální tabulky Českého statistického úřadu byly smazány údaje o lidech
starších 45 let a podle ekonomické aktivity byli odstraněni důchodci (nejsou cílovým
segmentem). Naopak poslední 2 řádky (Pardubický, Královéhradecký kraj) jsou přejaty
z tabulky rozdělující obyvatelstvo podle krajů vyuţívajících sociální a profesní sítě.
Český statistický úřad ještě nezpracoval údaje za rok 2017, takţe rozdělení dle krajů je
za období 2016.
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Tabulka č. 4: Jednotlivci v ČR pouţívající sociální a profesní sítě, 2017 (Zdroj: vlastní zpracování dle:
Český statistický úřad, 2018)

Sociální síť
Profesní síť
(např. Facebook,
(např. LinkedIn)
Instagram, Twitter)

Celkem 16+
Pohlaví
Muţi 16+
Ţeny 16+
Věková skupina
16–24 let
25–34 let
35–44 let
Vzdělání (25+)
Základní
Střední bez maturity
Střední s maturitou + VOŠ
Vysokoškolské
Ekonomická aktivita
Zaměstnaní
Nezaměstnaní
Ţeny na RD*
Studenti
V krajích ČR 2016
Pardubický
Královéhradecký

Nahrávání fotek či
jiného obsahu na
webové stránky
(např. na FB,
Instagram, Rajče,
Youtube)

v tis. %1) %2) v tis. %1) %2) v tis. %1) %2)
3 871,4 44,3 56,3 352,6 4,0 5,2 2 818,7 32,4 41,2
1 908,1 44,7 54,8 219,3
1 963,3 43,9 57,8 133,3

5,2
3,0

6,3 1 483,4 34,9 42,8
3,9 1 335,4 30,0 39,5

841,2 93,2 94,1 54,3
1 095,7 78,8 81,7 102,6
1 029,5 59,0 60,9 108,7

6,0
7,5
6,2

6,1
7,7
6,4

714,3 79,6 80,4
834,6 60,7 63,0
690,4 39,6 40,9
55,1 7,5 21,6
526,3 18,5 27,2
890,6 32,3 37,6
632,3 42,9 45,2

117,6
838,8
1 261,3
812,5

15,9
29,4
45,6
54,8

46,1
1,1 0,2 0,4
43,2 23,0 0,8 1,2
53,0 105,0 3,8 4,4
57,7 169,1 11,5 12,1

2 653,4
84,9
273,1
661,3

53,6
46,0
76,2
94,6

56,4 277,7
63,7
4,2
80,4 19,2
94,9 48,5

150,5 35,1 45,0
174,6 38,1 51,3

15,6
21,3

5,6
2,3
5,3
6,9

5,9 1 873,2 38,0 40,1
3,1
46,7 25,3 35,0
5,6
189,1 52,7 55,7
7,0
586,2 84,1 84,4

3,5
4,7

4,5
6,2

110,5 25,8 33,1
105,8 23,1 31,1

1)

Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině.
Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině, kteří použili internet v
posledních 3 měsících.
2)

Legislativní faktory
Jako všichni podnikatelé a právnické osoby, Salon Marion musí dodrţovat zákony.
Hlavní novinkou roku 2017 bylo zavedení elektronické evidence trţeb, coţ většina
podnikatelů vnímala velmi negativně. Salon Marion spadá pod „první vlnu“ a tak od 1.
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4. 2017 byl nucen si pořídit elektronickou pokladnu a naučit tak své zaměstnance se
zařízením pracovat. Další zákony s podnikáním spojené jsou:


Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci trţeb,



Zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání,



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,



Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví



Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,



Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Ekonomické faktory
Společnost zvenčí ovlivňují makroekonomické ukazatele, jako inflace, hrubý domácí
produkt či nezaměstnanost.
Inflace
V prosinci roku 2016 stoupla inflace hlavně z důvodu zavedení elektronické evidence
trţeb v restauracích a kavárnách. Od března a června 2018 se chystají další vlny
zavádění EET, coţ způsobí další inflační růst, ale uţ ne tak výrazný, jako v roce 2016.
(ČNB, 2017)
Inflace ve ¾ roku 2017 dosáhla průměrné hodnoty 2,6 %. Pro ČNB to představovalo
horní polovinu tolerančního pásma. Z hlediska cílování inflace nastal tak dřívější
nárůst/cíl 2 %, neţ si ČNB stanovila. (ČNB, 2017)
Dle údajů z České národní banky, se bude inflace v roce 2018 pohybovat nad dvěma
procenty, coţ bude působeno hlavně cenami potravin. Zmíněná 2 % je inflační cíl ČNB.
(ČNB, 2017)
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Tabulka č. 5: Vývoj inflace 2006-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Míra inflace v %

2,5

2,8

6,3

1,0

1,5

1,9

3,3

1,4

0,4

0,3

0,7

Míra inflace v %
7
6
5
4

Míra inflace v %

3
2
1
0
20062007200820092010201120122013201420152016

Graf č. 4: Vývoj inflace 2006-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

HDP
Podle ČNB má letošní rok HDP vzrůst aţ na 4,5 % a ekonomika se bude i nadále
nacházet nad svým potenciálem. Přispívat bude hlavně spotřeba domácností a investic.
V dalších letech bude ale HDP mírně klesat na 3 % (ČNB, 2017).
Domácnosti více utrácí z důvodu velmi nízké nezaměstnanosti, rychlého růstu mezd
a nízké míry nejistoty a proto by trţby měly dále stoupat. Jedná se ale o věci
dlouhodobé spotřeby, které nutně nepotřebují. To znamená, ţe se ekonomika přehřívá
a ceny budou stoupat (Ekonomika roste, lidé víc utrácejí, 2017).
Ministerstvo financí uvádí, ţe v letech 2017 a 2018 se predikce růstu ekonomiky téměř
nemění a půjde o 2,5 % ročně (Makroekonomická predikce - duben 2017, 2017).

41

Tabulka č. 6: Vývoj růstu HDP 2006-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Růst HDP
6,9

5,6

2,7

-4,8

2,3

1,8

-0,8

-0,5

2,7

5,3

2,6

(stálé ceny) %

Růst HDP (stálé ceny) %
8,0
6,0
4,0
2,0
Růst HDP (stálé ceny) %
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
Graf č. 5: Vývoj růstu HDP 2006-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2017)

Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je momentálně nejniţší v celé Evropské unii, a proto její prostor
pro sníţení je velmi malý. Predikce je taková, ţe obecná míra nezaměstnanosti se v roce
2019 sníţí na 2,6 %. Společnosti nadále budou stále obtíţněji obsazovat své volné
pracovní pozice. (ČNB, 2017)
Sílí i tlak na zvyšování mezd, jako například i zvýšení minimální mzdy začátkem roku
2017 na 11 000 Kč a dle nařízení vlády č. 286/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2018 se
zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč za měsíc. (MPSV,
2017)
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Tabulka č. 7: Vývoj míry nezaměstnanosti 2006-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Český statistický
úřad, 2017)

Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Míra nezaměstnanosti %

7,1

5,3

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,0

6,1

5,0

4,0

Míra nezaměstnanosti %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
Míra nezaměstnanosti %

3,0
2,0
1,0
0,0

Graf č. 6: Vývoj míry nezaměstnanosti 2006-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický
úřad, 2017)

Technické faktory
Z technických faktorů můţeme vyzdvihnout především zavedení elektronické evidence
trţeb v roce 2017, kdy bylo potřeba zakoupit potřebné zařízení, zavést si internetové
připojení a zaučit zaměstnance. Dále je k podnikání potřeba další technické vybavení
jako průmyslová napařovací ţehlička, přístroj na chemické čištění, pračka a šicí stroj
s funkcí overlock. Všechny tyto přístroje jsou náročné z hlediska pořizovacích nákladů.
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3.2.2 PORTEROVA analýza
Porterova analýza rozebírá konkurenční prostředí společnosti z pohledu pěti faktorů.
Kupující
Mezi kupující patří převáţně ţeny. Ty se dají rozdělit do několika skupin podle věku
nebo podle druhu šatů. Společenské šaty si jdou půjčovat slečny, co chodí do tanečních
(14-16 let) a které maturují (18 let). I kdyţ se můţe zdát, ţe se jedná o stejnou skupinu
dívek, není tomu tak. Rozdíl 3 let při výběru společenských šatů je veliký. V 15-ti
letech volí slečny princeznovské šaty, ale v 18 je poţadavek na jednodušší. Proto
do této „starší“ skupiny můţeme zahrnout i ostatní zákaznice (18 let a výš), které si
chtějí půjčit šaty na jiné společenské události, neţ je maturitní ples.
Další skupinou jsou budoucí nevěsty. Z 99 % je tvoří ţeny starší 18 let. Posledních pár
let se rozmohlo objednávání šatů z Číny, kde jsou velice levné a svatby ve stylu Boho,
které jsou jednoduché a dají se nechat ušít od švadleny za cenu půjčovného (moţné
i méně) a tak je patrný malý úbytek nevěst.
Do poslední skupiny kupujících bych zahrnula muţe, kteří si na různé slavnostní
příleţitosti chtějí zapůjčit kvádro, nebo rodiče chtějící svým dětem půjčit druţičkovské
šaty a chlapecký oblek. Můţe také přijít nevěsta, která si pořídila šaty jiným způsobem
a zajímá se o vyuţití různých doplňkových sluţeb, které salon Marion nabízí.
Jelikoţ se jedná o sezonnost, (kdy do půjčovny chodí zákazníci, na kdy se šaty
objednávají, zatímco ostatní si šaty pořizují jinými způsoby neţ přes půjčovny), je
vyjednávací síla zákazníků vysoká.
Stávající konkurenti
Konkurence v dané oblasti je a dá se hodnotit jen stěţí. Protoţe existují zákaznice, které
jsou ochotny jet vybírat šaty pouze do Letohradu a pak druhé, které jedou aţ do 180 km
vzdálené Prahy. Pokud bychom vzali v úvahu nejčastější skupinu zákaznic, které jsou
ochotné shlédnout půjčovny v orlicko-ústeckém kraji, bylo by jich celkem tři.


Půjčovna Parada v Chocni,
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Půjčovna Elizabeth v České Třebové.



Půjčovna Elegance v Lanškrouně.

Více informací o konkurenci je k nahlédnutí v Příloze č. 1 a souhrn hlavních faktorů
v Tabulce č. 8 níţe. Zapomenout nesmíme na segment, který si šaty nechává ušít, nebo
si je objednají z internetu, coţ pro nás téţ tvoří významnou konkurenci. Některé nevěsty
si obcházejí salony s vědomím, ţe si šaty chtějí nechat ušít u švadleny, ale nevědí, jaký
střih jim padne a sluší. Jdou tedy do výše zmíněných salonů, vyzkouší si spoustu šatů,
ve kterých se téţ i vyfotí a mají tak jednoduše „předlohu“ pro svoji švadlenu. Druhá
skupina si svatební šaty objednává z internetu, konkrétně z čínského e-shopu Aliexpress
nebo Ebay. Často tak velmi ušetří, ale kvalita se nedá srovnávat.
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Tabulka č. 8: Analýza konkurence (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Faktory / konkurent

Sociální sítě
Počet fanoušků
na sociálních sítích
Soutěţe na FB
v posledním roce
Pravidelnost příspěvků
(průměrně)
Propagační focení

Vzhled webových
stránek

Odkaz na sociální
sítě na webu
Moţnost filtrování
šatů na webu

Kvalita fotografií

Srovnání produktů
uvedených na webu

Svatební a
společenský
salon Marion

Svatební
centrum
Elegance
Lanškroun

Facebook

Facebook

Svatební
studio
Elisabeth
Česká
Třebová
Facebook

561

127 (102)

783

327

ne

ne

"To se mi
líbí",
sdílej a
vyhraj

"To se mi
líbí",
sdílej a
vyhraj

2 za měsíc

2 za rok

2 za měsíc

3 za měsíc

ne

ne

ano

ano

Svatební
salon
Parada
Choceň
Facebook

ano
ano
nejmoderněj
ší design,
přehledné,
přehledné,
profesionální
starší design,
starší design, neaktualizovan fotografie,
zvláštní vkus
mnoho textu é fotografie na
staré
nakupovanýc
hlavní straně
fotografie
h šatů
jednotlivých
šatů
ne

ne

podle barev,
střihů,
ne
ne
ne
velikostí
katalogové
katalogové
katalogové
profesionálně
profesionáln
profesionálně
nafocené,
ě nafocené, pouze vlastní
nafocené,
salonem
profesionální fotografie
salonem
neprofesionáln
přímo ze
zastaralé
ě nafocené
svateb
svatební
svatební šaty,
šaty,
svatební šaty,
společenské
svatební šaty,
svatební
společenské
šaty,
společenské
oznámení a
šaty,
dětské,
šaty,
tiskoviny,
dětské
doplňky,
dětské,
svatební
pánské
svatební
doplňky
kytice,
obleky,
automobil,
obřad v
na prodej
na prodej
přírodě

46

Potenciální konkurenti
Na tento trh můţe vstoupit téměř kaţdý. Bariéry vstupu nejsou nijak výrazné. Stačí si
zaloţit podnikatelskou činnost volnou a jedinou překáţkou jsou vstupní náklady.
Pro toto podnikání je potřeba si nakoupit velké mnoţství šatů všech moţných velikostí,
aby půjčovna byla schopná uspokojit potřeby kaţdé zákaznice. Pro běţný provoz
postačí 10 velikostí šatů. Do prvotních nákladů dále patří pořízení vhodných prostor
a nějaké zařízení na čištění a ţehlení šatů. A dále je důleţité umět šít nebo si zajistit
vhodné zaměstnance.
Dodavatelé
Půjčovna má za roky provozu stálé dodavatele. Někteří přirozeně odcházejí a někteří
přicházejí. Důvodem odchodu/změny dodavatele můţe být buď jeho ukončení
podnikatelské činnosti, nebo naše nespokojenost s produkty. Konkrétním příkladem je
situaci, kdy si půjčovna průběţně analyzuje konkurenci a na základě jejich zboţí zjistil,
ţe mají stejného dodavatele šatů. Tím pádem nemají šanci se nijak odlišit
od konkurence. A to je přesně důvod, proč změnit dodavatele. V této oblasti funguje
hledání nových dodavatelů velmi snadno. Jelikoţ spoustu dodavatelů vyuţívá strategie
přímého marketingu – osobně navštěvuje půjčovny a představuje nové kolekce fyzicky.
Proto jsou náklady na změnu dodavatele takřka nulové. Vyjednávací síla dodavatelů je
velmi malá.
Salon Marion spolupracuje s několika dodavateli. Hlavními z nich tvoří MS Moda,
Natali, Romantica, Vanessa, Sposa Toscana, Agnes, Jora, Luxuar a šaty určené
k prodeji jsou od značky Marseliny.
Substituty
Jak jiţ bylo řečeno výše, konkurence v daném odvětví existuje. Proto se půjčovna snaţí
odlišit od ostatních svým výběrem šatů od zahraničních dodavatelů a sledovat
konkurenci. Jelikoţ se jedná o oblast, kde v dosahu není tolik velkých měst a počáteční
náklady se můţou vyšplhat vysoko (pokud by substitut chtěl nabízet tolik šatů, co salon
Marion), je hrozba vzniku nových substitutů malá. Spíše se setkáváme se situacemi, kdy
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volají stávající půjčovny, ţe ruší svou činnost a zda si nechceme zakoupit jejich šaty,
případně i vybavení.

3.3

Mikroprostředí

Mikroprostředí je analyzováno pomocí metody McKinsey 7S faktorů.

3.3.1 Model 7S
Model 7S popisuje strategii firmy podle sedmi faktorů, které na sebe vzájemně působí.
Skupina/spolupracovníci
Majitelka se snaţí dělat pravidelné sezení se svými zaměstnanci, aby jim sdělila, co
dělají správně, ale hlavně, v čem by se měli zlepšit a na co si dát velký pozor. Přeci jen
se pohybují v sektoru sluţeb a umět jednat s lidmi je zde stěţejní. Dále je důleţité umět
motivovat své zaměstnance, aby měli chuť chodit do práce a odvádět svou práci co
nejlépe. Svých zaměstnanců je třeba si váţit a snaţit se s nimi promlouvat a zjišťovat
tak jejich potřeby.
Strategie
Hlavní strategií podniku je nabízet širokou škálu šatů. Jedná se o různé střihy, velikosti,
barevnost či trendy. Podnik se také snaţí nabízet různé cenové relace šatů, aby dokázal
uspokojit opravdu kaţdou slečnu/ţenu.
Další strategii tvoří rozmanitost nabízených výrobků a sluţeb. Pokud si budoucí nevěsta
nechce vypůjčit šaty, můţe si pořídit aspoň snubní prsteny, půjčit si ozdoby na auto,
objednat si svatební oznámení, nakoupit šperky, mašličky a mnoho dalšího.
Za významnou strategii se dá povaţovat i minimalizace nákladů na určité oblasti.
Například náklady na personál. I kdyţ se zaměstnanci střídají a ve „vytíţených
hodinách“ jich pracuje více najednou, jsou nuceni obstarat veškerý chod půjčovny.
Vyjma činností spojených s objednáváním zboţí a plánování financí, coţ má na starosti
majitelka. Na marketing je vynaloţeno také velmi malé mnoţství peněţních prostředků.
Je otázka, zda jiné salony nemají větší trţby díky dobré reklamě, i kdyţ mají poměrně
menší výběr šatů.
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Schopnosti
Schopnosti potřebné pro podnikání v tomto oboru by měly být převáţně měkké, jelikoţ
zaměstnanec by měl umět jednat se zákazníkem, rychle ho odhadnout, pochopit jeho
potřeby a umět si ho i získat.
Zároveň tvrdé schopnosti jsou taktéţ velmi důleţité. Zaměstnanec musí dosahovat
určitých schopností. Jedná se o zručnost, pečlivost, smysl pro detail, ale hlavně umět šít.
Je výjimkou, pokud zákaznici padnou šaty, aniţ by se nemusely jakkoliv upravovat.
Vţdy je totiţ potřeba upravit délku šatů a průběţně provádět „údrţbu“, například
přišívat korálky, ţehlit a udrţovat šaty stále v „top“ stavu.
Sdílené hodnoty (kultura firmy)
V podniku mají zaměstnanci stejný cíl – snaţí se být hlavně příjemní na zákazníky, coţ
je velmi důleţité. Za ta léta provozu se ověřila známá skutečnost, ţe nepříjemné zprávy
se šíří strašně rychle. Takţe stačí jeden nespokojený zákazník a jeho hlas má velmi
široký dosah. Obzvlášť na tak malém městě, jako je Letohrad.
Dalším nepsaným pravidlem je, ţe se samozřejmě zaměstnanci snaţí všemoţně o to,
aby si zákaznice půjčila šaty právě tady a neodcházela s prázdnou.
Styl řízení
Styl řízení je rozhodně demokratický. Vládne přátelská atmosféra, kde si všichni
zaměstnanci tykají. Majitelka je otevřená, zajímá se o názory zaměstnanců a často se
s nimi radí, aby i oni měli pocit sounáleţitosti a důleţitosti. Konečné rozhodnutí ale
stanovuje poté sama.
Občas má tento styl řízení své nevýhody v občasném nerespektování majitelky, jelikoţ
panují příliš přátelské vztahy atd.
Organizační struktura
Struktura v podniku je liniová. Na vrcholu je umístěna majitelka a pod sebou má 2
zaměstnankyně. Účetní je najímán externě, stejně tak i programátor, který se stará
o internetové stránky.
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Majitelka deleguje pravomoci zaměstnankyním a sama se stará o finance o objednávání
zboţí a o hlavní strategii firmy. Zaměstnankyně obsluhují zákaznice a obstarávají chod
půjčovny. Jelikoţ provozování půjčovny je majitelčina aţ vedlejší činnost, občas tímto
půjčovna „trpí“. Není v časových moţnostech, aby tam byla kaţdý den a věděla tak
všechno důleţité. Vznikají tím různá nedorozumění, dezinformace a další.
Informační systémy
Půjčovna svatebních a společenských šatů není náročná na informační systémy, i kdyţ
je velmi vhodné nějaké pouţívat. Momentálně se objednávky sepisují do předtištěných
formulářů a zákaznicím se dává podepsaná kopie obou stran.
Další informace, které se nějakým způsobem zaznamenávají, jsou termíny objednaných
zákaznic na zkoušení. K tomu slouţí obyčejný stolní kalendář. Vhodnější by byl
elektronický, sdílený přes internet, aby se všichni zaměstnanci mohli informovat
a zanášet změny i mimo pracovní dobu.
V dnešní době se také nesmí zapomenout na pouţívání systému pro elektronickou
evidenci trţeb.
Půjčovna vlastní svůj vlastní informační systém a tím je administrativní systém. Díky
němu můţou zaměstnanci přidávat fotografie šatů a ostatního zboţí na internetové
stránky, editovat, či mazat. Systém zpracovává informace, jak se zákazník na webových
stránkách chová, jaké šaty vyhledával, jaké velikosti a barvy. To dává majitelce
potřebné informace o poţadavcích zákaznic.
Bohuţel půjčovna není vybavená počítačem a tak veškerá komunikace se zákaznicemi
po e-mailu je velmi sloţitá. Vykonávat ji můţe pouze majitelka z domu, po pracovní
době. Takţe pokud se někdo chce případně objednat na zkoušku šatů, majitelka musí
volný termín zjistit aţ další den z kalendáře a večer zákaznici odepsat. Coţ velmi
zpomaluje a komplikuje celý proces. S tím souvisí i problém s objednáváním zboţí,
s placením účtů a další.

50

Analýza marketingového mixu

3.4

V kaţdém podnikání by mělo být zřejmé, co daný podnikatel nabízí (product), kolik
daný produkt/sluţba stojí (price), kde je bude nabízet (place) a jakým způsobem
(promotion).
Produkt
Salon Marion se snaţí konkurovat ostatním půjčovnám zejména mnoţstvím, kvalitou
a rozmanitostí svého zboţí a sluţeb. Základní nabídku tvoří:


půjčování svatebních šatů,



půjčování společenských šatů,



půjčování pánských obleků,



půjčování druţičkovských šatů s chlapeckých obleků,



půjčování závojů, bolerek, deštníků, pompadůrek, rukaviček, doplňků do vlasů,



půjčování svatebních potahů na ţidle,



půjčování svatebních ozdob na auta,



prodej krátkých společenských šatů a výprodej pouţitých svatebních
i společenských šatů,



prodej šperků, svatebních vývazků, spodního prádla, kravat, motýlků, pánských
košil,



prodej snubních prstenů a svatebního oznámení.

Nejvíce se orientuje na půjčování svatebních šatů. Ty také představují největší poloţku
v trţbách. Aktuálně salon disponuje 200 svatebními šaty. Jejich počet se neustále mění
z důvodu rychlého opotřebení a modernosti. Zákaznice má moţnost výběru mezi bílými
a krémovými šaty, kdy je důleţité zmínit, ţe existuje velmi mnoho odstínů bílé
i krémové. Dále se dají šaty rozdělit do různých velikostí od čísla 32 do 50.
A v neposlední řadě se šaty dají rozdělit podle střihů (viz obrázek níţe). Kaţdá
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zákaznice má jinou postavu, či jiný vkus a cílem salonu je uspokojit všechny tyto
segmenty.

Obrázek č. 3: Základní střihy šatů (Zdroj: maturitni-saty.serialstv.com, 2018)

Pokud si zákaznice prohlíţí šaty na internetových stránkách, můţe si pohodlně
„vyfiltrovat“ velikost, poţadovanou barvu šatů, délku šatů nebo pokud jiţ zná
vnitropodnikové číslo šatů, lze tyto šaty vyhledat podle jeho čísla.

Obrázek č. 4: Moţnosti filtrování šatů na internetových stránkách. (Zdroj: salon-marion.cz/svatebnisaty, 2018)

Podobné je to i se společenskými šaty. Velikosti a střihy jsou stejné, nabídka se liší
hlavně svou pestrou barevností, kterou si společenské šaty mohou dovolit. Aktuálně se
nachází 243 šatů.
Malou novinkou je prodej krátkých šatů, vhodných na různé slavnostní příleţitosti
(svatby, promoce aj.). Je také moţnost odkupu starších společenských a svatebních šatů,
které se jiţ nepůjčují z různých důvodů (opotřebení, zastarání/nemodernost, nezájem
zákaznic).
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Aby nevěsta dokázala pořídit téměř vše potřebné pro svatbu, umoţňuje salon půjčení
pánských obleků pro ţenichy, chlapeckých obleků a šatů pro druţičky od nejmenších
velikostí aţ po slečny velikosti 156 (vhodné i na svaté přijímání).
Dále je moţno si zapůjčit ke svatebním šatům závoj, bolerko či deštník v případě
špatného počasí v den svatby. Samozřejmostí jsou ostatní doplňky, jako čelenky
do vlasů, bílé rukavičky, kabelky či pompadůrky a velmi oblíbené jsou připínací ozdoby
na auta (panenka s panáčkem, květiny ve tvaru srdce aj.).
Poslední roky je veliký zájem o zapůjčení svatebních potahů na ţidle. Salon má
k dispozici přes 100 kusů potahů bílé barvy s různě barevnými organzovými mašlemi
nebo cca 40 krémových saténových univerzálních potahů.
Salon Marion se téţ zabývá prodejem drobného zboţí ke svatbám, které není vhodné
půjčovat jako šaty. Jsou jimi šperky, svatebních vývazky v různých barvách, svatební
podvazky, dámské spodní prádlo, kravaty (obyčejné, svatební), motýlci či pánské
košile. Pokud by zákazník měl speciální poţadavek na zboţí, které není v nabídce, často
se salon snaţí vyhovět a díky síti dodavatelů zboţí objednat.
Cena
Cena se pro kaţdý druh produktu/sluţby liší. Půjčovné se stanovuje na základě
pořizovací ceny šatů, zvaţují se ceny konkurentů a také ochota zákazníků platit. Dále se
cena můţe postupem času sniţovat kvůli opotřebení či nemodernosti. To platí
i pro pánské a chlapecké obleky, dětské šaty a ostatní věci na půjčení. Zákaznice ale
mohou dostat slevu v případě, kdy si zapůjčí svatební šaty. Dále mají nárok 50% slevu
na půjčení dvou společenských šatů, 50% slevu na půjčení pánského obleku a zapůjčení
dvou svatebních potahů zcela zdarma. Nebo pokud si nevěsta půjčuje a pořizuje
ze salonu mnoho věcí, cena se dá přizpůsobit individuálně kaţdému zákazníkovi.
Pro lepší představu je ceník půjčovného uveden níţe.
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Tabulka č. 9: Ceník půjčovného a prodeje zboţí (Kvapilová, 2018)

Předmět půjčovného
Svatební šaty*
Společenské šaty*
Pánský oblek*
Chlapecký oblek*
Druţičkovské šaty*
Svatební potahy na ţidle
Ozdoby na auta
Doplňky
Předmět prodeje
Nové/pouţité společenské šaty
Šperky, prádlo, kravaty, motýlci
Snubní prsteny, sv. oznámení

Cena
půjčovného
4500-9000
1000-2500
1500
250-550
250-600
30-40
300-600
250-350
Cena prodeje
1200-2500
300-600
-

*V ceně jsou zahrnuty úpravy a čištění.

Nově od ledna 2018 si podnik účtuje 200 Kč za zkoušení svatebních šatů. Je to
z důvodu opotřebení svatebních šatů kvůli zkoušení a času s nevěstou stráveného, který
je výrazně delší, neţ u společenských šatů. Zároveň pokud si nevěsta šaty půjčí, tento
poplatek se z ceny půjčovného odečte.
Distribuce
Všechno zboţí a hlavně sluţby jsou nabízeny a k dostání především přímo v salonu
sídlícím v Letohradě. Prodejna je rozdělena na dvě části, kde v jedné půlce jsou
umístěny svatební šaty a všechno s tím spojené a v druhé části místnosti jsou
společenské šaty. Společenské šaty disponují dvěma kabinkami na zkoušení a svatební
část jednou. Zákaznice s odlišnými potřebami jsou tak odděleny a neruší se. Odběr
zapůjčených šatů nebo nákup probíhá tedy přímo na prodejně. Distribuce
prostřednictvím zaslání poštou není vhodné z důvodu pomačkání látky a moţnosti
poškození. Vrácení výpůjčky je nutné také osobně. V tu chvíli se řeší moţné poškození
šatů a případná pokuta.
Objednání na zkoušku šatů jde pouze telefonicky, e-mailem, přes Facebook nebo
osobně v salonu.
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Propagace
Analýza marketingové komunikace bude samostatně rozebrána v kapitole 3.5.
Lidé
Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části, velký důraz by se měl klást na výběr
zaměstnanců, jelikoţ přichází do přímého styku se zákazníkem a obě strany působí
a ovlivňují kvalitu poskytovaných sluţeb (celý proces). V salonu pracují 2
zaměstnankyně, na které byl kladen poţadavek při pohovoru, aby byly pečlivé, vyznaly
se v materiálech látek, byly zručné v základních úpravách šatů a hlavně, aby měly
příjemné vystupování vzhledem k zákazníkům. Protoţe samotný proces vybírání si
svatebních šatů je nesrovnatelný s výběrem čehokoliv jiného. Svatební šaty se vybírají
většinou pouze jedenkrát za ţivot a to musí vnímat hlavně zaměstnanci a přizpůsobit
k dané situaci své chování.
Dnešní doba, kdy se svět dostává do průmyslové revoluce 4.0 je kladen velký tlak na to,
aby všichni zaměstnanci měli počítačovou gramotnost minimálně na uţivatelské úrovni,
coţ zahrnuje práci na internetu, tabletu, chytrém telefonu a práci s internetem. Díky této
schopnosti by se mohly zaměstnankyně věnovat sociálním sítím a komunikaci přes email i Facebook, objednávání zboţí a aktualizace internetových stránek. V dnešní době
všechny tyto činnosti musí provádět paní majitelka a rodinní příslušníci.
Materiální prostředí
Pro věrohodnost a profesionalitu poskytovaných sluţeb se majitelka rozhodla koupit
vlastní nemovitost vhodnou pro vlastní podnikání. Interiér byl vytvořen designérkou,
aby pro zákazníky působil příjemně, slavnostně a výjimečně. Stejně tak se sladily
letáčky a vizitky s popisem nabízených sluţeb. Zaměstnankyně chodí slušně oblečeny,
ale dress-code není pevně stanoven. Co se týká celkového materiálního prostředí, tak
existují rezervy a prostor pro zlepšení.
Procesy
Proces půjčování svatebních či společenských šatů je identický. Pokud půjčovnu
navštíví slečna s poţadavkem na svatební či společenské šaty, asistentka podle potřebné
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velikosti či střihu vybere nejvhodnější varianty. Pokud si zákaznice přeje, následuje
proces zkoušení, coţ můţe trvat aţ přes 2 hodiny. Pokud má zákaznice zájem
o výpůjčku, sepíše se smlouva a zákaznice je povinna zaplatit nevratnou zálohu.
Většinou se tato první návštěva uskutečňuje uţ půl roku před svatbou nebo 2-3 měsíce
před společenskou událostí (ples). Přibliţně měsíc před výpůjčkou probíhá další
zkouška s botami, které si zákaznice obleče i v danou událost. Ladí se délka šatů a další
případné úpravy, aby šaty perfektně seděly postavě. Do termínu vyzvednutí musí pak
zaměstnankyně šaty připravit dle pokynů ze zkoušení a řádně je vyţehlit. Následně si je
zákaznice převezme a uhradí zbývající částku půjčovného poníţenou o jiţ uhrazenou
zálohu. Šaty mají k dispozici na celý víkend a vrátit je mohou aţ v pondělí. Při zpětném
předání je naprosto nutné zkontrolovat, zda jsou šaty v pořádku. Pokud jsou poškozeny
tak, ţe by se nedaly uvést do původního stavu, zákaznice je vyzvána zaplatit pokutu
vzhledem k míře poškození (bere se v úvahu běţné opotřebení). Hlavně se jedná
o roztrţené šaty. Pokud jsou šaty v pořádku, mohou se dát vyčistit a zákaznice je bez
postihu.
Další procesy probíhající v podniku jsou spojené s chodem celé prodejny, ale zařadit
můţeme i výběr a následné objednání nových kolekcí, marketingové činnosti a další.

3.5

Analýza marketingové komunikace

Tato kapitola uvede, jakým způsobem podnik vyuţívá marketingovou komunikaci
k propagaci značky a svých produktů a sluţeb.

3.5.1 Reklama
Salon Marion nevyuţívá ţádné Full bannery, Interstitial, Pop-up reklamy, Rich media
bannery, Skyscrapery, Textové odkazy, Placené odkazy, E-mail marketing, Reklamy
v diskuzních skupinách a konferencích.
Na internetové stránky se lze dostat i skrz internetové katalogy níţe uvedené, bohuţel
některé obsahují staré informace, jako stará adresa prodejny a i staré internetové
stránky, které po kliknutí přesměrují uţivatele na stránku, která mu oznámí, ţe daná
adresa jiţ neexistuje, patří sem:
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https://www.firmy.cz/detail/737883-marie-kvapilova-letohrad.html,



www.obchodnikatalogy.cz (stará adresa i web),



http://www.ziveauto.cz/marion-svatebni-a-spolecenskysalon_f1206574?cz=105&cl=a0&czn=0,



https://www.zivefirmy.cz/marion-svatebni-a-spolecensky-salon_f1206574,



https://najisto.centrum.cz/?what=salon+marion+ (stará adresa, starý web),



https://www.hledat.cz/detail/1347280-svatebni-a-spolecensky-salon-marion
(stará adresa),



https://par.firmyvkraji.cz/ (stará adresa),



http://www.svatebni-specialista.cz/svatba/svatebni-saty-obleceni/svatebni-salona-spolecensky-salon-marion-letohrad/ (stará adresa, starý web),



http://5ndspot.com/letohrad/local-business/svatebni-a-spolecensky-salonmarion-131592623562365,



https://yellow.place/en/svatebn%C3%AD-a-spole%C4%8Densk%C3%BDsalon-marion-letohrad-czech,



http://www.svatebni-katalog.cz/svatebni-katalog/svatebni-salon-marion-622/
(adresa podnikatele a ne prodejny),



http://www.spektrumzdravi.cz/dobry-kontakt/marie-kvapilova-svatebni-salonmarion (stará adresa),



http://rodina-finance.cz/svatby/svatebni-a-spolecensky-salon (starý web).

Při SEO optimalizaci jsme se s majitelkou salonu drţeli především filozofie, ţe se
stránky musí především líbit uţivatelům, musí zde rychle najít informace, které
potřebují, případně uţivatelům podstrčit informace, které majitelka potřebovala. Neboť
webové stránky se dělají pro uţivatele, ne pro roboty, a co se bude líbit lidem, bude se
líbit i robotům vyhledávačů. Nicméně, v době tvorby stránek bylo pracováno v rámci
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SEO optimalizace na vybudování link-buildingu - v dnešní době uţ technika, podle
které se internetové vyhledávače primárně neřídí. Další byla nutná analýza konkurence
a identifikace klíčových slov, které se poté na webu pouţily. Někoho můţe napadnout
jako klíčové slovo "společenské šaty", jednodušší je ale zacílit na "plesové šaty".
V neposlední řadě je nutné mít stránky bez chyb na úrovni kódu tak, aby robot mohl
správně procházet daný web. Nejdůleţitější pro SEO obecně je ale kvalitní text, kvalitní
obsah nebo často aktualizované stránky (Kvapil, 2018).

3.5.2 Podpora prodeje
Salon Marion nabízí svým zákazníkům různé slevové akce a jednou do roka i výprodej.
Jednou ze slev je výhodný svatební balíček, kdy nevěsta půjčující si svatební šaty má
nárok na zapůjčení dvou společenských šatů s 50% slevou, 50% slevu na zapůjčení
pánského obleku a zapůjčení dvou svatebních potahů na ţidle zdarma.

Obrázek č. 5: Akční svatební balíček (Zdroj: www.salon-marion.cz, 2018)

V minulosti se dávaly například slevové poukazy na zapůjčení šatů na plesy do tombol,
nebo při zorganizovaných módních přehlídkách se „slosovávaly“ vstupenky s výhrou
slevového poukazu. Několikrát byla zorganizována slevová akce na svátek Valentýna,
kdy při podepsání smlouvy bylo z ceny půjčovného odečteno určité procento slevy.
Pokud si zákaznice půjčí svatební šaty, jako pozornost/dárek je jí věnováno kvalitní
dřevěné prkénko ve tvaru srdce.
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Na jaře při příleţitosti Kopečkové pouti je kaţdý rok zorganizována výprodejová akce,
kde si zákaznice mohou velmi výhodně zakoupit pouţité společenské či svatební šaty,
které se z nějakého důvodu nepůjčují. Mohou být jiţ starší (nemoderní) nebo je na nich
patrné opotřebení. Ceny jsou často niţší, neţ je půjčovné. Vznikne tak prostor a zdroje
pro pořízení nových svatebních a společenských šatů.

3.5.3 Vztahy s veřejností
Půjčovna zatím aktivně nevyuţívá tuto formu komunikačního mixu.

3.5.4 Přímý marketing
Zákazníci mají moţnost odebírat newslettery. Zatím ale zájem zákazníků není moţný i
proto, ţe salon není druh podniku, co by měl stálé zákazníky. Dalším důvodem slabého
zájmu o newslettry můţe být kvůli špatnému umístění této nabídky, tedy kvůli
špatnému navrţení internetových stránek. Nachází se v sekci „Kontakt“ pod mapou
prodejny, kam běţný návštěvník uţ nemusí zajít.

Obrázek č. 6: Náhled moţnosti odebírání newslettrů (Zdroj: www.salon-marion.cz, 2018)

Webové stránky
Webové stránky jsou dalším nástrojem přímého marketingu, i kdyţ se dají zařadit
i do dalších kategorií, jako bylo popsáno v teoretické části.
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Webové stránky pro Salon Marion jsou www.salon-marion.cz a obsahují veškeré
informace o nabízených sluţbách usnadňující potenciálním zákazníkům si představit,
jak to v salonu chodí.
V záhlaví internetových stránek je umístěno logo, které funguje i jako odkaz
k navrácení se na hlavní stránku. Pod ním se nachází menu logicky rozdělené podle
sekcí a druhů nabízených sluţeb. Návštěvník má tak moţnost nalézt i kontakt (telefon,
e-mail, adresu prodejny), akce a slevy, fotografie výprodejových šatů a další. Pod menu
je k nahlédnutí slide-show představující propagační fotografie především nových
kolekcí na danou sezonu.

Obrázek č. 7: Náhled záhlaví internetových stránek (Zdroj: www.salon-marion.cz, 2018)

Pod slide-show se nachází panel s novinkami oznamujícími nadcházející události.
Následuje podrobný popis půjčovny, který obsahuje mnoho klíčových slov potřebných
pro dobré umístění ve výsledcích vyhledávání na internetu.
Vpravo je umístěno okno odkazující na facebookové stránky, kde je vidět i náhled
s nejnovějšími příspěvky. Zákazník se můţe lehce přesměrovat a stát se fanouškem.
Případně dávat „To se mi líbí“ a díky tomu tak podporovat marketing. Je to i další cesta,
jak s podnikem komunikovat díky soukromým zprávám nebo rovnou k příspěvkům.
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V patičce se běţně nachází „malé menu“, které zákazníkovi má ulehčit orientaci. Dále
název společnosti, adresa, kontakt, údaje jako IČ podnikatele (případně DIČ) a další
moţnosti spojení například přes sociální sítě. Současná situace tento standard nenabízí.
Hlavní záloţky v menu „Svatební šaty“ a „Společenské šaty“ obsahují na začátku
spoustu textu s informacemi, co půjčovna přesně nabízí, jaké velikosti šatů, jaké
doplňky a jak to chodí při výpůjčce šatů. Aţ po té se návštěvník dostane k fotografiím
svatebních či společenských šatů.

3.5.5 Virální marketing
Podnik nijak vědomě nevyuţívá výhod virálního marketingu. Jedině v jedné situaci se
podařilo reklamní sdělení na Facebooku rozšířit mezi širokou veřejnost díky
fanouškům, kteří ve velikém počtu dávali k nově přidaným fotografiím „To se mi líbí“,
celkem 25. V té době Facebook ještě nepočítal dosah příspěvku a vzhledem k malému
počtu fanoušků a oblíbenosti ostatních příspěvků byl tento nejúspěšnější (aţ dodnes).
Podařilo se to v situaci, kdy bylo zorganizováno focení s místními dívkami
ve společenských šatech salonu na Kopečkové pouti v Letohradě přímo na pouťových
atrakcích. Jakmile byla slečna označena na fotce, vidělo ji spoustu jejích přátel a virální
marketing se šířil sám.

Obrázek č. 8: Příklad virálního marketingu (Zdroj: www.facebook.com/salon.marion/, 2018)

61

3.5.6 Marketing na sociálních sítích
Půjčovna v současné situaci vyuţívá pouze sociální síť Facebook. Jsou tam umístěny
základní informace o podniku, čím se zabývá, adresa, kontakt, otevírací doba a odkaz
na internetové stránky. Dále je vytvořeno několik alb, kam se přidávají fotografie
nových šatů. Především se jedná o svatební a společenské šaty, ale také se na Facebook
dávají vlastní fotografie nevěst ze svateb, které slouţí jako recenze.
Prostřednictvím Facebooku se podnik snaţí udrţovat kontakt se stávajícími fanoušky
a získávat si nové. Pokud existují nějaké novinky, jako první se o nich doví právě
fanoušci Facebooku, protoţe pouţívání sociálních sítí je jak pro zákazníky, tak
pro podnik velmi snadné a rychlé.
I kdyţ má stránka 558 lidí, kterým se Salon líbí, zveřejňované příspěvky mají dosah
kolem 200-300 lidí. Podnik by měl proto vysledovat, v jaké dny a hodiny se uţivatelé
na sociálních sítích pohybují a přesně v ty doby a časy příspěvky vkládat.

Obrázek č. 9: Náhled facebookových stránek (Zdroj: www.facebook.com/salon.marion/, 2018)

Facebook nabízí tolik příleţitostí, jak šířit povědomí o značce a udrţovat si své
zákazníky. Nabízí funkci „Propagovat příspěvek“, coţ je placená sluţba. Lze přímo
nastavit, jakých výsledků chceme dosáhnout. Zda uţivatelé mají reagovat, komentovat
a sdílet, nebo chceme zaujmout potenciální zákazníky a chatovat s nimi. Dále můţeme
přidat tlačítko Koupit, Rezervovat, Další informace, Zaregistrovat se, Zobrazit trasu
a Poslat zprávu. Nejvyuţívanější je ale nastavení segmentu, kdy mohu zvolit jak
lokalitu, tak hlavně pohlaví a rozmezí věku. Nakonec je důleţité zadat rozpočet, který
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jsme ochotní zaplatit a k tomu nám Facebook rovnou vypočítá odhadovaný počet
oslovených lidí. K tomu je potřeba zvolit, do kdy se má reklama provozovat.
Salon dostatečně nevyuţívá příleţitostí, jaké Facebook nabízí. Salon se kaţdoročně
účastní několika veletrhů jako vystavovatel. Ale pokud tuto akci dostatečně
nepropaguje, nikdo se ani nemůţe dovědět, ţe se něco takového koná. To stejné platí
pro vše ostatní. Pokud přichází plesová či svatební sezona, nabízí se tolik moţností, jak
jednoduše a s nulovými náklady (pokud nepočítáme čas zaměstnance) dát vědět
širokému okolí.
Facebook nám téţ velmi usnadňuje komunikaci se zákazníky. Jelikoţ téměř kaţdý
vlastní účet na Facebooku a prohlíţí si na něm stránky Salonu Marion, má moţnost se
dotázat na cokoliv, co ho právě zajímá nebo reagovat na příspěvky. Šetří to náklady
obou stran. Salon Marion ale nedisponuje počítačovým ani jiným vybavením, a tak
nemá moţnost na dotaz odpovídat. Majitelka ani zaměstnanci bohuţel nepouţívají
sociální sítě (věková kategorie 40 a výše). Pokud tedy zákazník napíše svůj dotaz
do soukromých zpráv, správce Facebooku si ho přečte a pokud zná odpověď, odpoví.
Často se ale jedná o dotazy týkající se volného termínu na zkoušky, o informace
ke konkrétní smlouvě a k tomu je potřeba se nacházet přímo v prodejně. Takţe správce
přepošle dotaz majitelce, která si ho přečte po pracovní době na svém domácím
počítači. Odpověď můţe zjistit další den v salonu a opět po pracovní době odepíše
správci, aby odpověď mohl přeposlat zákazníkovi.

3.6

SWOT analýza

Jak bylo popsáno v teoretické části, SWOT analýza shrnuje veškeré analýzy provedené
výše. Silné a slabé stránky působí na společnost zevnitř a jdou proto i částečně ovlivnit.
Příleţitosti a hrozby působí zvenčí, a tak je důleţité umět vyuţít příleţitostí a hrozby
naopak potlačit.
Silné stránky
Mezi silné stránky patří hlavně velké mnoţství fotografií šatů, kterými salon
disponuje. Ze začátku podnikání nechtěli dodavatelé poskytovat své „katalogové“
fotografie, a tak si salon snaţil pořídit svoje. Posledních pár let má ale kaţdý dodavatel
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vlastní internetové stránky a tak si lze fotografie se svolením stáhnout a pouţívat je.
Salon klade důraz na zveřejňování fotografií všech nově pořízených šatů, aby nabídka
byla kompletní i prostřednictvím internetových stránek.
Aby byly internetové stránky pro běţného uţivatele co nejjednodušší a nabídly něco
více, neţ konkurence, vytvořila se funkce „filtrace“. Fotografie šatů lze filtrovat dle
barvy, střihu a velikosti či čísla šatů (pokud ho zákaznice zná). Tato funkce se hodí
hlavně pro ty zákaznice, které mají například nestandardní velikost nebo poţadují pouze
určitou barvu šatů. Celkové vyhledávání se pro ně stává rychlejší, efektivnější
a pohodlnější.
Po analýze konkurence bylo zjištěno, ţe jediný salon Marion má na svých internetových
stránkách odkaz na facebookové stránky. Kaţdý se tak jednoduše můţe přesměrovat
a prohlídnout si Facebook, kde vidí skutečnou aktivitu salonu a lépe pochopit vizi
společnosti.
Na facebookových stránkách jsou zveřejňovány fotografie, které salon dostává
od svých zákaznic/nevěst pořízených ze svateb. Je to ta nejlepší recenze hlavně pro
potenciální zákaznice. Protoţe vidí dané šaty na svých vrstevnicích a jak skutečně
vypadají, místo katalogových fotografií focených na modelkách. Salon Marion jich má
zveřejněno aţ 161.
Salon Marion nenabízí jen sluţbu půjčování šatů, ale i jejich prodej. Na prodej jsou
společenské i svatební šaty minulých kolekcí, o které například nebyl zájem, jsou
poškozeny nebo se trend pohybuje uţ jinde. Dále pak nabízí k prodeji krátké
společenské šaty vhodné na slavnostní příleţitosti, jako svatby, promoce a další. Je
důleţité tyto informace s fotografiemi uvádět na webu či facebooku, aby se tato nabídka
dostala k cílovému segmentu.
Slabé stránky
Mezi slabé stránky patří vlastní fotografie salonu, které se kvůli své kvalitě nedají
pouţít pro reklamní účely. Bohuţel katalogové fotografie obsahují logo dodavatele,
takţe ani ty se vţdy nedají pouţít pro propagaci salonu nebo pro tvorbu marketingové
kampaně. Vlastní fotografie šatů jsou pouţity na internetových stránkách a facebooku

64

v kategoriích společenské a svatební šaty. Jelikoţ ostatní salony mají profesionální
fotografie od fotografa a salon Marion pouze laicky nafocené, tvoří to velmi významnou
slabou stránku, kvůli které salon ztrácí na profesionalitě.
Další slabou stránkou jsou jiţ dlouho neinovované internetové stránky. Ostatní salony
v posledních dvou letech mají nový vzhled a funkčnost svých stránek, ale salon Marion
stále disponuje starým rozvrţením s velkým mnoţstvím textu, které můţe návštěvníka
odradit od návštěvy.
Aktivita na facebookových stránkách je velmi nepravidelná a ne moc častá. Salon se
tedy prostřednictvím Facebooku nesnaţí udrţet povědomí o značce, i kdyţ jde o tak
snadnou a levnou formu marketingové komunikace.
Dle průzkumu bylo zjištěno, ţe spoustu internetových katalogů obsahuje neaktuální
informace o salonu, jako adresa a hlavně špatný (starý) odkaz na internetové stránky,
které se jiţ nepouţívají a ani nedokáţí přesměrovat na aktuální web.
Další slabou stránkou, kterou by měl podnik minimalizovat, je interní komunikace.
Týká se komunikace se zákazníky skrz e-mail a Facebook. Jelikoţ v salonu není přístup
k účtu e-mailu ani Facebooku, musí se veškerá komunikace se zákazníky vyřizovat
po pracovní době. Celý proces komunikace se tedy můţe protáhnout aţ na několik dní.
Příleţitosti
Významnou příleţitost tvoří malá konkurence. Ve stejném městě se totiţ nenachází
ţádná jiná půjčovna. Ve stejném okrese jsou pouze 3 a všechny jsou ve vzdálenosti
přibliţně 20 km.
Ţádný z konkurenčních salonů nemá zaloţený účet na sociální síti Instagram, coţ
vytváří další příleţitost, jak si udrţovat stálé zákazníky, získávat si nové a udrţovat tak
povědomí o značce v širokém okolí. Tím, ţe ţádný z ostatních salonu nevlastní účet
na této sociální síti, můţe to vytvořit významnou konkurenční výhodu.
Dle Českého statistického úřadu kaţdým rokem počet svateb roste. Pro salon to
znamená příleţitost získání více zákazníků a tím i větší trţby.
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Je důleţité si také uvědomit, ţe většina populace (hlavně náš cílový segment) tráví
veliké mnoţství svého volného času na sociálních sítích. Opět to tvoří příleţitost, jak
sociální sítě vhodně vyuţít.
Významnou příleţitost tvoří také vhodné vyuţití marketingové komunikace, díky
které podnik můţe získat spoustu nových zákazníků a tím tak dosáhne vyšších trţeb.
Hrozby
Vznik nové konkurence tvoří pro podnik hrozbu, protoţe pro vstup na trh neexistují
příliš veliké bariéry a tak začít podnikat v tomto odvětví můţe téměř kaţdý. Význam by
to mělo i vzhledem k počtu obyvatel města.
Ohrozit podnik můţe výrazně špatná recenze od zákazníků, protoţe špatné recenze se
šíří rychleji a intenzivněji, neţ ty dobré. Opět se musí zmínit velikost města, kde špatné
recenze mají veliký vliv na nové/potenciální zákazníky.
V posledních letech se rozmáhá trend v podobě šití šatů na míru od švadleny nebo
objednávání šatů z čínských e-shopů. Nevěsty chtějí být zřejmě originální nebo se
bojí roztrhání šatů, a tak si je radši zakoupí. Ve většině případů pak nastává situace, kdy
tyto nevěsty kontaktují půjčovny, zda si nechtějí od nich šaty odkoupit.
Salon Marion je umístěn ve vlastních prostorách, ale nemovitost je stále zatíţena
hypotékou. Tempo růstu úrokových sazeb se zvyšuje, a tak je moţné, ţe po uplynutí
fixace se opravdu úrok zvýší, coţ ovlivní fixní náklady podniku.
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Tabulka č. 10: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Silné stránky

Slabé stránky

Příleţitosti

Hrozby

S1

Velké
mnoţství
W1
fotografií šatů

Nekvalitní
fotografie pro
reklamu

O1 Malá konkurence T1

Vznik nové
konkurence

S2

Moţnost
filtrování
W2
šatů na webu

Neinovované
internetové
stránky

O2

Konkurence
nemá Instagram

T2

Špatná
reputace/recenze

S3

Snadná
dostupnost z
webu na FB

Malá aktivita
na
W3
O3
Facebookových
stránkách

Rostoucí počet
svateb

T3

Trend v podobě
šití šatů na míru

S4

Velká
Neaktualizované
mnoţství
Vyuţívání
informace
referencí
W4
O4 sociálních sítí
T4
v internetových
(fotografie od
cílovou skupinou
katalozích
nevěst)

Trend v podobě
objednávání šatů
z čínských eshopů

S5

Sekce "na
prodej"

Sloţitá, časově
náročná
komunikace
W5
mezi
zákazníkem a
salonem

O5

Získání nových
zákazníků díky
lepšímu vyuţití
marketingové
komunikace

T5

Zvýšení
úrokových sazeb
(hypotéka)

Níţe jsou v tabulkách stanoveny jednotlivé váhy zvlášť pro silné a slabé stránky,
pro příleţitosti a hrozby. Váhy jednotlivých znaků jsou porovnávány navzájem tím
způsobem, kdy:


1 znamená, ţe znak je důleţitější neţ porovnávaný,



0,5 znamená, ţe znaky mají stejnou váhu,



0 znamená, ţe znak je méně důleţití neţ porovnávaný.
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Tabulka č. 11: Stanovení vah u silných stránek (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Znak / porovnávaný
znak

S1

S2

S3

S4

S5

Suma

Váhy
(%)

S1

Velké mnoţství
fotografií šatů

x

1

1

1

1

4

40

S2

Moţnost filtrování
šatů na webu

0

x

0

0

0,5

0,5

5

S3

Snadná dostupnost z
webu na FB

0

1

x

0,5

0,5

2

20

Velké mnoţství
S4 referencí (fotografie
od nevěst)

0

1

0,5

x

0,5

2

20

S5

0

0,5

0,5

0,5

x

1,5

15

-

-

-

-

-

10

100

Sekce "na prodej"
Suma
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Tabulka č. 12: Stanovení vah u příleţitostí (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Znak / porovnávaný
znak

O1

O2

O3

O4

O5

Suma

Váhy
(%)

O1

Malá konkurence

x

1

0,5

0,5

0,5

2,5

25

O2

Konkurence nemá
Instagram

0

x

0

0,5

0,5

1

10

O3

Rostoucí počet
svateb

0,5

1

x

0,5

0,5

2,5

25

O4

Vyuţívání
sociálních sítí
cílovou skupinou

0,5

0,5

0,5

x

0,5

2

20

O5

Získání nových
zákazníků díky
lepţímu vyuţití
marketingové
komunikace

0,5

0,5

0,5

0,5

x

2

20

-

-

-

-

-

10

100

Suma

Tabulka č. 13: Stanovení vah u hrozeb (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Znak / porovnávaný
znak

T1

T2

T3

T4

T5

Suma

Váhy
(%)

T1

Vznik nové
konkurence

x

0,5

0,5

0,5

1

2,5

25

T2

Špatná
reputace/recenze

0,5

x

1

1

0,5

3

30

T3

Trend v podobě šití
šatů na míru

0,5

0

x

0,5

1

2

20

T4

Trend v podobě
objednávání šatů z
čínských e-shopů

0,5

0

0,5

x

1

2

20

69

Zvýšení úrokových
sazeb (hypotéka)

T5

0

0,5

0

0

x

Suma

0,5

5

10

100

Tabulka č. 14: Stanovení vah u slabých stránek (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Znak / porovnávaný
znak

W1

W2

W3

W4

W5

Suma

Váhy
(%)

W1

Nekvalitní fotografie
pro reklamu

x

0,5

1

0,5

0,5

2,5

25

W2

Zastaralé internetové
stránky

0,5

x

0,5

0,5

1

2,5

25

W3

Malá aktivita
na Facebookových
stránkách

0

0,5

x

0

1

1,5

15

Neaktualizované
informace na
W4
ostatních webových
portálech

0,5

0,5

1

x

1

3

30

Sloţitá,časově
náročná komunikace
W5
mezi zákazníkem a
salonem

0,5

0

0

0

x

0,5

5

Suma

-

-

-

-

-

10

100

Při hodnocení intenzity vzájemných vztahů mezi S-O, S-T, W-O a W-T byla dána
vícestupňová škála, kdy:


0 značí ţádný vztah,



5 značí velmi úzký vztah.

Při pozitivním vztahu se volí kladné znaménko a při negativním záporné.
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Tabulka č. 15: Hodnocení vzájemných vztahů SWOT (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

S1 S2
4 4
2 0
5 1
5 2
3 4
1 0
0 0
-5 0
-5 0
0 0

Silné stránky
S3 S4 S5 Suma
1 3 3
15
0 3 0
5
3 5 3
17
5 5 0
17
5 2 3
17
0 2 1
4
0 -2 0
-2
0 -5 -2
-12
0 1 0
-4
0 0 0
0

O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5
Suma
10 11 14 14 8
S,W
Váha
40 5 20 20 15
S,W

57
-

W1
0
-1
-1
-5
-5
-2
-5
-5
-5
0

Slabé stránky
Váha
Suma
O, T
W2 W3 W4 W5 Suma
1
1 -1 -1
0
15
25
0
0
0
3
2
7
10
-3 -5 -5 -3
-17
0
25
0 -5 0 -3
-13
4
20
-1 -3 -5 0
-14
3
20
-1 -3 -2 -5
-13
-9
25
-5 -2 -5 -5
-22
-24
30
-1 -1 -4 -1
-12
-24
20
0
0 -1 -1
-7
-11
20
0
0
0
0
0
0
5

-29 -10 -18 -23 -16
25

25

15

30

5

-96

-39

-

-

-

-

Dle výsledných hodnot se dá soudit, ţe bychom měli co nejvíce vyuţít příleţitostí a
silných stránek (strategie S-O), které dosahují nejvyšších hodnot. Zároveň by si salon
měl dát pozor na strategii T-W, kterou by měl eliminovat. I strategie W-O dosahuje
vysokých hodnot, na kterou by se měl salon zaměřit lepším vyuţitím příleţitostí.
Tabulka č. 16: Výsledek vzájemných vztahů SWOT (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

O
T

3.7

S
71
-14

W
-42
-54

Shrnutí analytické části

V této části práce byly teoretické analýzy provedeny prakticky na svatebním
a společenském salonu Marion. Jako první byla provedena analýza makro prostředí,
konkrétně SLEPT analýza, ze které byl vyřazen politický faktor, jelikoţ neovlivňuje
společnost. Velmi zajímavé jsou sociální faktory, kde bylo zjištěno, ţe počet svateb se
kaţdým rokem sniţuje, a jakého průměrného věku dosahují novomanţelé. Zajímavým
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údajem je i přehled s počtem uţivatelů sociálních sítí roztříděných dle různých
sociálních faktorů. Další analýzou makroprostředí je Porterova analýza, kde jsou
pro podnik nejdůleţitější informace o stávající konkurenci. Konkurence je hodnocena
na základě faktorů shrnutých v Tabulce č. 8 a podrobnější informace o konkurenci jsou
uvedeny v Příloze č. 1.
Dále je provedena analýza mikroprostředí pomocí analýzy McKinsey 7S faktorů
vzájemně na sebe působících.
Marketingový mix analyzuje rozšířených 5P na 7P, jelikoţ se jedná o podnik
poskytující sluţby. Díky marketingovému mixu čtenář pochopí, čím vším se podnik
zabývá a jak funguje.
Poslední komunikační mix analyzuje stávající situaci podniku. Analýza je zaměřena
hlavně na komunikaci přes internet, na coţ je tato diplomová práce zaměřena. Salon
Marion má internetové stránky, které uţ nesplňují trendy a funkčnost dnešní doby. Dále
vlastní účet na sociální síti Facebook, i kdyţ ho nepouţívá natolik, aby vyuţil jeho
výhod.
Všechny provedené analýzy a jejich nejvýznamnější faktory jsou shrnuty ve SWOT
analýze. Jednotlivé faktory jsou v ní hodnoceny dle stanovených vah a je zkoumán
jejich vliv. Nejvíce by se mělo vyuţít strategie S-O, kdy se vyuţije příleţitostí a zvýší se
silné stránky. Naopak se musí dát pozor na strategii W-T a W-O, které mohou podnik
ohrozit.
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4

VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ

Z provedených analýz vyšlo, ţe by se mělo co nejvíce vyuţít silných stránek
a příleţitostí k eliminaci slabých stránek a na působení hrozeb. Ke všem slabým
stránkám ve SWOT analýze byly stanoveny návrhy, které by měly tyto slabé stránky
odstranit. Jedná se o propagaci příspěvků na sociální síti, zapojení potenciálních
zákazníků do výběru šatů pomocí hlasování, jednorázové slevové akce, akce „sdílej
a označ všechny“, propagační video, zaloţení účtu na sociální síti Instagram, změna
a inovace internetových stránek a rezervační systém. Podrobnosti k jednotlivým
návrhům jsou od kapitoly 4.1 a níţe. Nesmí chybět ani stanovení časového plánu,
finančního plánu, přínosy pro podnik a analýzy rizik.

4.1

Propagace příspěvků na sociální síti

Salon Marion nedisponuje vlastními profesionálními fotografiemi, které by pouţíval
pro reklamní účely, a které by dokázaly upoutat potenciálního zákazníka a budit v něm
pocit profesionality salonu. Takového fotografie se poté dají pouţít na různé formy
propagace a komunikace se zákazníkem.
Pořízení takových fotografií se dá vyřešit různými způsoby. Nejjednodušší, časově
nejméně náročné a finančně nejlevnější je varianta, kdy salon má vhodné zařízení
a dovednosti k tomu potřebné. Ve většině případů tomu tak není, a proto je zapotřebí si
pozvat odborníky. Ale i touto cestou se dají výdaje sníţit na minimum.
Jedná se o focení formou TFP (time for print), coţ znamená „čas za tištěné fotografie“.
Do projektu se většinou zapojuje fotograf a modelka, potřeba je ale i vizáţistka
na make-up a účes, v našem případě tedy zapůjčení svatebních či společenských šatů.
Všichni do společného focení investují svůj čas, nikoli peníze. Samozřejmě mohou
nastat situace, kdy se musí zaplatit za pronájem určitých prostor a podobně, takţe
na tyto výdaje se všichni skládají. Mohou se ale vybrat takové prostory, které by
focením přispěli k propagaci a zviditelnění, takţe i majitel prostorů se téţ můţe zapojit
do TFP, vše je na domluvě. Subjekty se tak obohatí zkušenostmi a doplní si svá
portfolia.
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Takové focení by mělo probíhat minimálně dvakrát do roka, protoţe v lednu přicházejí
nové kolekce svatebních šatů a v srpnu/září společenské šaty.
Je tedy potřeba zajistit fotografa, modelku a vizáţistku, která se postará jak o make-up,
tak o vlasy. Existuje internetová stránka www.fotopatracka.cz, kde si kaţdý můţe
zaloţit účet a vyplnit, čím z těchto kategorií se věnuje a do jakého typu je ochotný se
zapojit. Web nabízí také filtrování, takţe si jednoduchým způsobem můţeme najít
vhodné kandidáty, kteří splňují naše poţadavky – focení formou TFP, okres Ústí nad
Orlicí, svatební a společenské šaty. Hlavně u fotografa se lze podívat na jeho tvorbu,
jestli se na tento styl focení hodí.
Je potom na kaţdém, jak s takovými fotografiemi naloţí dále. Domluva je taková,
ţe kaţdý můţe tyto fotografie pouţívat ke svému podnikání, ale musí uvést, kdo
všechno do projektu byl zapojen. To znamená jméno fotografa, vizáţistky, modelky,
případně zmínit prostory, ve kterých se fotografovalo.
Salonu Marion se nabízí tyto fotografie (svatební a společenské) zveřejňovat na
Facebooku. Aby byl dosah větší, neţ dosahují průměrné příspěvky nyní, dá se takový
příspěvek propagovat. Jedná se o placenou sluţbu Facebooku. Je důleţité nastavit
Pohlaví, Věk (rozmězí) a Lokalitu. Aby velikost okruhu uţivatelů byl (podle
Facebooku) dobře definovaný, zvolí se město Letohrad a okolí do 47 km. Hned se
přepočítá potenciální okruh uţivatelů na 36 000.
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Obrázek č. 10: Nastavení okruhu uţivatelů dle lokality (Zdroj: vlastní zpracování dle:
facebook.com/salon.marion, 2018)

Okruh uţivatelů se dá více specifikovat dle kategorií níţe. Lze nastavit demografické
údaje, u kterých se přímo nabízí kategorie „zasnoubený/á“ a „ve vztahu“. Dle zájmů
například „nakupování a móda“.

Obrázek č. 11: Nastavení okruhu uţivatelů dle podrobného cílení (Zdroj: vlastní zpracování dle:
facebook.com/salon.marion, 2018)
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Nebo mohu tento výběr uţivatelů vynechat a zaškrtnout pouze moţnost, aby se
příspěvek zobrazoval pouze jiţ získaným fanouškům nebo fanouškům a jejich přátelům.
V dalším kroku je důleţité si nastavit rozpočet a čas trvání, viz Obrázek č. 12. Tyto dva
údaje lze podle vlastních poţadavků nastavit a nabízí to různou kombinaci. Při rozpočtu
500 Kč, začátku propagace dne 2. 4. 2018 a konce 16. 4. 2018 uvidí příspěvek zhruba
240 aţ 1 300 lidí denně. Pokud bych nastavila konec propagace na 30. 4. 2018,
příspěvek by vidělo 120 aţ 650 lidí denně. Odhadovaný počet oslovených uţivatelů se
tedy odvíjí hlavně od stanoveného rozpočtu a poté od doby trvání.

Obrázek č. 12: Nastavení rozpočtu pro propagaci (Zdroj: vlastní zpracování dle:
facebook.com/salon.marion, 2018)

Pro pořízení vhodných fotografií je třeba vybrat a pořídit šaty, které mají být nafoceny.
Dále navázat spolupráci s danými subjekty, ochotnými poskytovat své sluţby formou
TFP a dohodnout s nimi konkrétní podmínky (termín uskutečnění). I kdyţ se tato forma
jeví jako bez potřeby finančních prostředků, nesmí se zapomínat na čas potřebný
k přípravě a realizaci.

Dalším, jiţ viditelným výdajem, je rozpočet potřebný

pro propagaci daného příspěvku.
Navrhuji tedy zveřejňovat kaţdý týden po dobu 3 měsíců (únor aţ duben pro svatební
šaty, září aţ listopad pro společenské šaty) propagované příspěvky s rozpočtem 150
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Kč/týdně pro ţeny (18-35 let v období únor aţ duben, 15-35 let v období září aţ
listopad), v oblasti Letohrad do okolí 49 km (podmínka Facebooku). Při těchto
podmínkách sociální síť slibuje dosah příspěvku aţ k 170-600 uţivatelům denně.
V Tabulce č. 17 jsou vyjmenovány činnosti, které je potřeba zaměstnancem zajistit
s počtem hodin a hrubou mzdou. Poloţka „Tvorba příspěvků na Facebooku únorduben“ je stanovena tak, ţe zaměstnanec daný příspěvek bude na Facebooku tvořit 0,5
hodiny týdně při 4 týdnech v měsíci a doba trvání propagace je stanovena na 3 měsíce.
Tabulka č. 17: Náklady za zaměstnance - propagace příspěvku (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Výběr šatů
Zajištění partnerů
Realizace (fotografování)
Předání fotografií, zpětná vazba
Tvorba příspěvků na Facebooku únor-duben
Celkem výdaje za zaměstnance za sezonu

Počet hodin Mzda v Kč
1
150
10
1 500
8
1 200
3
450
6
900
28
4 200

Rozpočet pro propagaci příspěvku na Facebooku je stanoven tak, ţe částka 150 Kč bude
na týdenní propagaci, při 4 týdnech za měsíc a dobou trvání propagace 3 měsíce.
Tabulka č. 18: Rozpočet pro propagaci příspěvku na Facebooku (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţka
Rozpočet pro propagaci na Facebooku únor-duben

Cena v Kč
1 800

Po sumarizace jsou náklady na propagaci ať uţ svatebních či společenských šatů
stanoveny na 6 000 Kč, ročně musí společnosti vynaloţit 12 000 Kč.
Tabulka č. 19: Součet nákladů za propagaci příspěvků na Facebooku (Zdroj: vlastní zpracování,
2018)

Poloţky
Celkem náklad za sezonu
Celkem náklad za rok

Součet jednotlivých nákladů v Kč
6 000
12 000
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4.2

Akce na sociální síti Facebook

Tyto návrhy se skládají z akcí, kdy se samy zákaznice budou podílet na výběru šatů
do budoucích kolekcí s určitou odměnou, dále se jedná o různé příleţitostné akce nebo
akce typu „sdílej a označ“.
Zapojení potenciálních zákazníků do výběru šatů pomocí hlasování
Při pořizování nových kolekcí, ať uţ svatebních či společenských, je velmi obtíţné
odhadnout vkus potenciálních zákazníků. Dodavatelé přichází s novými trendy, které se
ve velkých/krajských městech „ujmou“, ale do těch menších měst, jako je Letohrad,
přichází aţ později. Jedním z důvodů můţe být, ţe zákaznice na maloměstech jsou
konzervativnější a musí si na dané trendy nejdříve zvyknout. Často se proto stává,
ţe určité typy šatů se začínají půjčovat aţ po dvou letech, kdy je salon pořídí a nabízí.
Nabízí se tedy vyuţít samotné zákaznice, ať si vyberou samy, co se jim líbí. Pokud
dodavatel poskytne fotografie své kolekce ještě před zakoupením šatů, můţe salon
fotografie zveřejnit na sociální síti s podrobným vysvětlením, a které šaty budou mít
nejvíc „like“, ty salon zakoupí k půjčování. Aby salon podpořil zákaznice k hlasování,
můţe slosovat zákaznice, které hlasovaly právě pro vítězné šaty. Ty si je poté mohou
zapůjčit s například 50% slevou.
Tyto podmínky mohou platit pouze v tom případě, ţe zákaznice, která hlasovala
pro vítězné šaty a byla slosována pro zapůjčení s 50% slevou, disponuje konfekční
velikostí 36 nebo 38. Protoţe pokud by daná vítězka poţadovala jinou velikost,
netvořilo by to pro salon výhodnou investici a mohlo by se stát, ţe se dané šaty uţ nikdy
nepůjčí.
Ohled by se měl brát i na ostatní fotografie šatů s velkým počtem hlasů, jelikoţ se jedná
o průzkum trhu, díky kterému se v pravý čas majitelka doví, kterým střihem a barvou
šatů nejlépe uspokojí potřeby svých zákaznic.
Realizace tohoto hlasování musí proběhnout ještě před objednáním nových kolekcí
od dodavatelů, coţ je leden pro svatební a srpen pro společenskou sezonu (čas
potřebný pro dodání šatů se liší z hlediska počtu objednaných šatů). Hlasování tedy
proběhne 2krát do roka v lednu a srpnu. Zaměstnanec tedy musí kontaktovat své
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dodavatele kvůli výběru vhodných šatů, vybrat a umístit je na Facebook a po měsíci
hlasování ukončit s vylosováním výherkyně.
Tabulka č. 20: Náklady na realizaci hlasování (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Počet hodin

Poloţky
Kontaktování dodavatelů
Výběr šatů

Mzda v Kč
2
2

300
300

Umístění fotografií
na Facebook a spuštění hlasování

0,5

75

Ukončení hlasování
s vylosováním výherkyně

0,5

75

5

750

10

1500

Celkem za sezonu
Celkem za rok

Jednorázové slevové akce
Tento druh podpory prodeje můţe podpořit v návštěvě salonu ty zákaznice, které si stále
nejsou jisté, do jakého svatebního či společenského salonu se pojedou podívat.
Také tato sleva můţe „vyplnit“ měsíce mezi sezonami, kdy nejsou tak veliké trţby.
Jednotlivé slevy by se lišily v závislosti na sezoně. Například pokud se bude jednat
o svatého Valentýna nebo první máj, lásky čas, sleva se bude týkat svatební sezony
(například 30% sleva na svatební šaty nebo zdarma jakékoliv doplňky ke svatebním
šatům). Další se nabízí měsíc září, kdy se slečny z tanečních či maturantky začínají
ohlíţet po společenských šatech. Jelikoţ se jedná o studentky, které nemají vlastní
příjmy, jakákoliv sleva by je mohla oslovit.
Půjčovna svatebních a společenských šatů obecně je svým způsobem specifická. Ostatní
druhy podniků se snaţí udrţet si stálé zákazníky a získávat nové. Ale u půjčoven stálí
zákazníci nejsou. Samozřejmě mohou být, ale v rozmezí deseti let, kdy si půjčí šaty 3x
(věneček v tanečních, maturitní ples a vlastní svatba). Takţe ve velké většině případů se
jedná o „jednorázové“ zákazníky. Proto tyto slevové akce mohou být kaţdý rok stejné,
protoţe zákaznice si nemají jak zvyknout - nebudou slevy očekávat.
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Pro podnik to tak tvoří určitý systém slevových akcí, který je třeba vhodně zavést a vše
bude připravené uţ na příští rok. Technologie a trendy v marketingu se ale rychle mění,
coţ by podnik měl brát v potaz.
Tabulka č. 21: Náklady na realizaci jednorázových slev (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Realizace akce
Celkem za rok

Počet hodin

Mzda v Kč
3
9

450
1350

Akce sdílej a označ všechny
Jedná se o slevu, která má za úkol podpořit prodej prostřednictvím příspěvku
na Facebooku. U daného příspěvku by pro „soutěţící“ byly stanoveny následující
podmínky. Pokud na vybraný příspěvek potenciální zákaznice zareaguje tlačítkem
„sdílet“ a označí do poznámky všechny své přítelkyně, o kterých si myslí, ţe by je
příspěvek mohl zajímat - dostane se do slosování o výraznou slevu buď na společenské
či svatební šaty (podle toho, o jakou se jedná sezonu). Aby příspěvek byl dostatečně
„poutavý“ a podpořil potenciální zákaznice ve sdílení, musí být sleva významná.
Například 50 % z ceny půjčovného. U svatebních šatů to můţe tvořit aţ 4000 Kč.
Termín realizace je vhodný v době, kdy se potenciální zákaznice začínají zajímat
o výpůjčku šatů. A aby se vyplnily měsíce, ve kterých ještě neproběhla ţádná akce,
a zároveň to souviselo s danou sezonou, jsou stanoveny měsíce březen a říjen. Náklady
jsou uvedeny za celý rok, kdy sleva poběţí dvakrát do roka a časová náročnost je
dohromady 4 hodiny. K příspěvku se vloţí fotografie ze sérií fotografií pořízených
v prvním návrhu této práce.
Pokud se tento druh propagace provede správně a jeho působení půjde dle plánu, podaří
se vytvořit virální marketing, kdy samy zákaznice šíří příspěvek kolem svého okruhu
přátel a pro salon Marion nevzniká ţádný náklad.
Tabulka č. 22: Náklady na realizaci akce "sdílej a označ" (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Realizace akce
Celkem za rok

Počet hodin

Mzda v Kč
3
6

80

450
900

4.3

Propagační video

Vytvoření propagačního videa je další nástroj pro komunikaci se zákazníkem a dá se
vloţit na kanál Youtube, sociální síť Facebook a internetové stránky. Reklamní video
by mělo být natolik poutavé, aby z diváka vytvořilo zákazníka.
Před tvorbou takového videa je důleţité si uvědomit, ţe návštěvník stránek zřejmě hledá
řešení svého problému a radši si pustí video, které mu představí výrobky či sluţby, neţ
si číst velké mnoţství textu, u kterého musí zapojit svou představivost (Clipsan, 2017).
Při tvorbě je vhodné začít s otázkami typu, co je cílem videa, pro koho je určeno, či co
má divák po zhlédnutí udělat. Dále je nezbytná příprava scénáře také pro utřídění
myšlenek a stanovení bodů, které by měly ve videu zaznít. Pro potřeby salonu není
potřeba video, kde se slovně popisuje produkt a další informace o podniku,
ale vhodnější je upoutat pozornost krásnými prostory salonu a nádhernými šaty. Video
by mělo také ukázat „střípky“ z průběhu zkoušení šatů jak ve svatební části, tak
ve společenské s nabídkou ostatních výrobků a sluţeb (Clipsan, 2017).
Účinkovat ve videu by měly asistentky nebo majitelky věnující se zákaznicím, kde
v jedné části si zkouší šaty budoucí nevěsta a v druhé části prostor mladá maturantka
společenské šaty. Další záběry by mohly zachycovat okamţiky při výběru svatebního
oznámení, svatebních vývazků, šperků a přehled ostatních doplňků ke svatbám či
společenským událostem. Celé video by měla doprovázet příjemná hudba, která by
v divácích vzbudila pocit jedinečnosti, půvabu, významné události a luxusu. Konkrétní
podobu je nutné konzultovat se společností zabývající se tvorbou reklamních videí
a nechat si doporučit vhodné zpracování.
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Obrázek č. 13: Náhled videa olomouckého salonu (Zdroj: vlastní zpracování dle: Youtube, 2018)

Natočení propagačního videa je naplánováno na měsíc únor 2019, kdy je po
společenské sezoně a salon má dostatek finančních prostředků. K natočení
propagačního videa je potřeba kontaktovat podnik, který se propagačními videi zabývá,
aby upoutávka působila profesionálně a splnila tak svůj účel. Dle veřejných ceníků na
internetu se ceny těchto sluţeb pohybují průměrně kolem 10 000 Kč. Závisí na spoustě
faktorů, jako zda zákazník má vymyšlený scénář, prostory, koncept, jak chce video
dlouhé a další. Potřeba bude konzultace majitelky a při samotném focení se plánuje
účast všech (3) zaměstnanců salonu a dva herci v podobě jedné zákaznice svatebních a
jedné zákaznice společenských šatů. Zaměstnanci mají určenou mzdu 150 Kč/h, ale
herci pouze 100 Kč/h.
Tabulka č. 23: Rozpočet propagačního videa (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Natočení videa agenturou
Konzultace majitelky s agenturou
Zaměstnanci
Herci (zákazníci)
Celkem

4.4

Počet hodin
5
8
8
21

Mzda v Kč
10000
750
3600
1600
15950

Zaloţení účtu na sociální síti Instagram

Dle statistik v analytické části této práce je Českým statistickým úřadem spočítán počet
obyvatel vlastnící účet na sociálních sítích (Facebook, Instagram a Twitter). V poslední
době sociální síť Facebook slouţí spíše pro komunikaci mezi přáteli a Instagram slouţí
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pro sdílení svých fotografií a sledování ostatních. Tato sociální síť nabízí moţnosti
úprav fotografií prostřednictvím různých filtrů, ale pouze v případě, ţe si uţivatel
nainstaluje jejich stejnojmennou aplikaci do svého mobilního telefonu či tabletu.

Obrázek č. 14: Návrh příspěvku na Instagram (Zdroj: vlastní zpracování dle: Pinterest, 2018)

Velká obliba u populace je sledování takzvaných bloggerů, kteří své fotografie
zveřejňují právě na sociální síti Instagram. Podstatou tohoto návrhu je fotografovat
běţným mobilním telefonem momenty ze ţivota u svatebních a společenských šatů
(Obrázek č. 14).
Minimálně jednou týdně by zaměstnanci měli zveřejňovat příspěvky na Instagramu
v podobě fotografií. Buď samotnou fotografii, nebo koláţ fotografií. Vkládat se mohou
na „zeď“, kde zůstanou do doby, kdy je správce účtu nebude chtít smazat nebo se nabízí
moţnost vytvořit tzv. „stories“, které se zobrazují pouze 24 hodin a pak zmizí. Vše se
dá propojit se sociální sítí Facebook. Fotografovat mohou různé části prostorů salonu,
kde jsou vidět šaty nebo momentky a záţitky ze zkoušení, kde zákaznice má na sobě
svatební či společenské šaty, protoţe na postavě nejlépe vyniknou. Pokud by se fotili
zákaznice, samozřejmě pouze v případě jejich svolení se zveřejněním na sociálních
sítích. Sledující na sociální síti tak uvidí, ţe se v salonu děje spousta věcí, má spoustu
potenciálních zákaznic, je „oblíbený“, čímţ si vytváří pozitivní recenzi a přiláká tak
nové zákazníky.
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Touto cestou lze „ţivot ve svatebním salonu“ více přiblíţit ostatním, coţ pomůţe
odbourat určité bariéry hlavně u potenciálních zákazníků. Díky příspěvkům se budou
cítit příjemněji, protoţe prostředí jiţ budou dobře znát z Instagramu. Dalším přínosem
Instagramu je udrţení pozornosti zákazníka neboli také udrţování povědomí o značce
širokou veřejností.
Pro tvorbu kvalitních fotografií, které jsou pro zaujetí potenciálních zákazníků tak
důleţité, je potřeba kvalitní chytrý telefon s výkonným fotoaparátem. Díky němu budou
fotografie vypadat profesionálně a v aplikaci Instagram se rovnou mohou upravit
a vloţit na sociální síť. Příspěvky by měly být vkládány nejméně 1x týdně.
Tabulka č. 24: Rozpočet pro zaloţení a správu účtu na Instagramu (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky

Počet hodin

Mobilní telefon

Náklad v Kč

-

Zaloţení Instagramu

10000
1

150

Správa Instagramu

24

3600

Celkem

25

13750

4.5

Změna a inovace internetových stránek

Tento návrh byl konzultován s programátorem nynějších internetových stránek a bylo
by vhodné, kdyby se redesign snaţil přiblíţit směrem k příkladu (Příloha č. 2).
Po technické stránce by byl pouţit nějaký PHP framework 2, protoţe v tuto chvíli web
nestojí na ţádném frameworku. Pouţití frameworku zrychlí vývoj, a cena za redesign
klesne. I pro vzhled a design prvky se pouţije framework, tím bude knihovna Bootstrap
(https://getbootstrap.com/). Dále je potřeba změnit základní menu, dát jej do jednoho
pásku širokého na celou stránku. Menu bude pevně přichyceno (ukotveno) na začátku
stránky, aby při pohybu i dlouhou stránkou bylo vţdy viditelné. Zrušilo by se
dvousloupcové rozdělení stránek, kdy v pravém sloupci je nejčastěji Facebook iframe.
Tím stránky získají více prostoru pro důleţitější obsah (Kvapil, 2018).

2

Aplikační rámec, softwarová struktura slouţící jako podpora při programování, vývoji a organizaci
softwarových projektů.
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Další změna se bude týkat samotného designu, ten by se zadal autorizovanému
grafikovi, který by ve spolupráci s paní majitelkou zajistil profesionální a moderní
vzhled (i oficiální logo). Jelikoţ je úvodní stránka výkladní skříní kaţdého webu, další
změny by se měly zaměřit právě na tuto oblast. V dnešní době je moderní mít
(minimálně na úvodní stránce) velký obrázek, buď samostatně stojící, na pozadí nebo
formou slideshow. Ta je na stránkách i nyní. Návštěvník si tak lépe dokáţe představit
nejnovější a nejdůleţitější informace. Nově by ale byla větší a pokrývala by celou šířku
stránky. Za touto slideshow by následovala část, ve které by se prezentovaly
nejzásadnější výhody salonu před konkurencí (přednosti přesvědčující potenciální
zákazníky k výběru právě této půjčovny). Ukázka tohoto přístupu lze vidět na obrázku
v Příloze č. 2 (horní část označená číslem 1), kde si lze všimnout vhodně vybraného
piktogramu tak, aby hned evokoval příslušnou asociaci. Dále by následoval nadpis
a velice krátký popis společnosti, volitelně pak s odkazem na stránku s více
informacemi. Tato část by mohla prezentovat například moţnost parkování
pro zákaznice salonu, sluţby v ceně zapůjčení šatů, akce apod. Skrz tuto sekci se hodí
zdůraznit například i nějaká zajímavá statistika jako XY šťastných nevěst nebo
podnikáme v oboru uţ 15 let apod. Úvodní stránka by také zaslouţila zpřehlednění,
větší řazení do stručnějších ale prostorově větších bloků (Příloha č. 2, dolní část obrázku
označená číslem 2). Vizuálně méně ale trefnějšího textu - pro zaujmutí pozornosti
a pro předání samotného sdělení (Kvapil, 2018).
Na konci kaţdé stránky bude umístěna patička s kontakty, adresou, odkazy na sociální
sítě (prostřednictvím piktogramů) pro lepší uţivatelskou orientaci.
Při pohledu na podstránky, jako jsou například „svatební šaty“, je potřeba
minimalizovat text. Pokud je dané sdělení nutné, můţe se zobrazit pouze nutný "nadpis"
a zbytek textu skrýt pod příslušné "více" tlačítko.
Aktualizace webových katalogů
Jak je uvedeno v analýze této práce, webové katalogy informující návštěvníky webu
o salonu Marion obsahují zastaralé informace. Potřeba je kontaktovat správce těchto
katalogů a sdělit jim aktuální údaje a kontakty o salonu. V budoucnu, pokud se naváţe
spolupráce s webovým katalogem, je vhodné si vytvořit evidenci s informacemi o ceně,
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datu, jaké informace tam jsou uvedeny, na jakém internetovém katalogu a kontakt
na správce. V případě jakékoliv změny v informacích je vhodné všechny odkazy
ve webových katalozích aktualizovat.
Tvorba internetových stránek vzhledem k několikaleté spolupráci s programátorem
vyjde na 20 000 v čemţ je zahrnuta cena i za grafický návrh, dále je potřeba přičíst čas
věnovaný paní majitelkou do změny.
Tabulka č. 25: Rozpočet inovace internetových stránek (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Tvorba softwarovým ingeneerem
Investovaný čas majitelky do konzultace poţadavků
Celkem

4.6

Počet hodin Mzda v Kč
20000
5
750
5
20750

Rezervační systém

Tento návrh vychází hlavně z problému v interní komunikaci se zákazníky.
Při správném provedení by vytvořil významnou konkurenční výhodu, jelikoţ ţádný
z konkurenčních půjčoven rezervační systém nenabízí.
V současné situaci se nevěsty objednávají telefonicky, e-mailem nebo skrz soukromé
zprávy na Facebooku. Další variantou by mohl být rezervační systém na internetových
stránkách salonu. Slouţil by nejen pro zákazníky, ale i pro plánování a time
management zaměstnancům a majitelce. Tento rezervační systém by se v budoucnu dal
dále rozšiřovat o další funkce zlepšující procesy v podniku, ale to by se jiţ netýkalo
komunikace se zákazníky, ani s komunikačním mixem.
Na webu v záhlaví by se vytvořila další kategorie s názvem „Rezervační systém“,
kde by byl stručný popis, jak systém vhodně vyuţít a přesvědčit zákazníka o jeho
pouţití. Pod popisem (návodem k pouţití) je vhodné umístit kalendář, kde všichni uvidí
jiţ zarezervované hodiny u příslušných dní v rámci otevírací doby salonu.
Pokud se tedy zákaznice rozhodne zarezervovat konkrétní den a čas, stačí kliknout
na příslušnou buňku a vyplnit poţadované údaje. Mezi povinné údaje patří, zda se jedná
o svatební či společenské šaty, jméno a příjmení zákaznice a telefonní číslo. Tyto
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údaje uvidí pouze zaměstnanci, majitelka a programátor rezervačního systému.
Rezervaci by bylo moţné kdykoliv zrušit jakoukoliv stranou.

Obrázek č. 15: Ilustrační obrázek rezervačního systému (Zdroj: Ferramenta de Agendamento Online,
2016)

Zaměstnanci či majitelka by ale tento systém mohli vyuţívat i pro svoje potřeby. Přímo
by určovali zákaznicím, do kterých termínů se mohou rezervovat a do kterých ne.
Například pokud je svatební sezona, vybírají se dovolené a musí si na daný víkend
připravit spousta šatů na výpůjčku, mohou si zaměstnanci „blokovat“ určité hodiny
a dny, kdy potřebují čas na čištění a úpravy šatů. Zákaznice tak nemá moţnost si tento
čas rezervovat.
Pokud si ale zákaznice vybere jiný způsob rezervace, je na personálu, aby daný termín
sám zanesl do systému. Nahradil by tak stolní kalendář a majitelka i zaměstnanci by se
mohli podívat odkudkoliv na plánované směny a průběţně kalendář upravovat dle
potřeb. Pokud by se v salonu nacházeli všichni zaměstnanci, je moţno rezervovat i 2
zákaznice na jeden termín. Tento systém by usnadnil komunikaci mezi zákazníkem
a zaměstnanci, všem stranám by také ušetřil čas a náklady s rezervováním spojené.
Webová stránka by byla responzivní. To znamená, ţe rezervační systém se optimalizuje
na všechna moţná zařízení, jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony. Cena
za naprogramování rezervačního systému by zahrnovala konzultace poţadavků
a následné zaškolení. A protoţe jsou to další výdaje, lze tento návrh realizovat
v libovolnou dobu, kdy nejsou potřeba ţádné jiné výdaje. Jedná se tedy o období
po sezoně (únor nebo září/říjen), můţe být realizovatelný i další rok 2020.
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I zde je cena stanovena vzhledem k dlouholeté spolupráci, kdy takový rezervační
systém je „šitý na míru“ poţadavkům. Do ostatních nákladů patří i čas majitelky na
komunikaci daných poţadavků na systém a čas zaměstnanců, které je potřeba naučit
s rezervačním systémem pracovat.
Tabulka č. 26: Rozpočet na tvorbu rezervačního systému (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Tvorba softwarovým ingeneerem
Investovaný čas majitelky do konzultace poţadavků
Zaškolení 3 zaměstnanců
Celkem

4.7

Počet hodin Mzda v Kč
40000
5
750
2
900
7
41650

Časový plán

Níţe v tabulce je souhrnně znázorněn časový plán dle jednotlivých návrhů. Bylo
přihlíţeno k tomu, aby se jednotlivé akce nepřekrývaly a byly rovnoměrně rozloţeny
do celého roku. V letních měsících je záměrně „volněji“, jelikoţ probíhají svatby, takţe
pravděpodobnost nového zákazníka je velmi nízká a většina domácností netráví tolik
času na internetu a tráví svůj volný čas spíše na dovolených. I zaměstnanci salonu jsou
vytíţenější přípravou svatebních šatů, kdy se vzájemně chtějí prostřídat a také čerpat
své dny volna.
Změna a inovace internetových stránek a tvorba rezervačního systému nejsou vázány
na sezonu, proto jejich realizace můţe proběhnout kdykoliv. Jediným omezením jsou
finance. Rezervační systém je ze všech návrhů nejnákladnější a proto je ke zváţení, zda
ho nezrealizovat aţ v roce 2020.
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Tabulka č. 27: Časový plán (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Měsíce
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Návrhy

10

11

Propagace příspěvku na Facebooku
Zapojení potenciálních zákazníků
do výběru šatů pomocí hlasování
Jednorázové slevové akce
Akce sdílej a označ všechny
Propagační video
Zaloţení Instagramu
Změna a inovace internetových
stránek
Rezervační systém

Finanční plán

4.8

Pro zrealizování návrhů je nutné znát vývoj zisku za uplynulé roky a dle toho
predikovat jeho další případné změny, ideálně růst. V roce 2017 zisk dosahoval výše
34 208 Kč, coţ se můţe zdát velmi málo. Ale tato částka je pro účetní účely
a pro finanční úřad optimalizovaná.
Tabulka č. 28: Přehled příjmů, výdajů a zisků 2015-2017 (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Poloţky
Příjmy
Výdaje
Zisk

2015
723 196
667 669
55 527

Rok
2016
644 742
592 888
51 854

2017
848 045
813 837
34 208

Tabulka č. 29 ukazuje přehled výdajů za jednotlivé návrhy. Na první pohled je patrné,
ţe třikrát přesahuje zisk za rok 2017. Ale jak bylo řečeno, zisk je optimalizovaný
a pokud by se salon rozhodl pro zrealizování veškerých návrhů, lze finanční prostředky
ušetřit tím, ţe se nebude pořizovat takové mnoţství nových šatů (pořizovací cena
svatebních šatů se pohybuje od 10 000 Kč). Dále aby nemuselo být vyuţito cizích
zdrojů financování, lze nejnákladnější z návrhů (rezervační systém) přeloţit
na následující rok.

89

12

Tabulka č. 29: Přehled výdajů za jednotlivé návrhy (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Návrh
Propagace příspěvků na sociální síti
Akce na sociální síti Facebook
Propagační video
Zaloţení účtu na sociální síti Instagram
Změna a inovace internetových stránek
Rezervační systém
Celkem

Rozpočet v Kč
12 000
3 750
15 950
13 750
20 750
41 650
107 850

Velmi sloţité bylo stanovit budoucí příjmy, výdaje a zisk. Společnost si nepřála
zveřejňovat

počet

půjčených

šatů

a

podrobnější

evidence

v podobě

trţeb

za společenské a svatební šaty není prováděna. Proto se pracuje s celkovými příjmy
a výdaji, kdy výdaje zahrnují veškeré poloţky potřebné pro provoz prodejny včetně
placení zaměstnanců.
Příjmy pro rok 2019 jsou predikovány tak, ţe k průměrným příjmům (2015-2017) se
připočetly výdaje potřebné pro návrhy (107 850 Kč). Salon se bude snaţit o tuto částku
příjmy navýšit, aby měl vlastní finanční prostředky na realizaci návrhů. Tím vznikla
reálná varianta, od níţ se odvíjí pesimistická s optimistickou ve výši 5 %.
Stejným způsobem jsou stanoveny výdaje. K průměrným výdajům za předchozí roky se
přičetly plánované výdaje a tím vznikla reálná varianta. Od té se stanovila pesimistická
a optimistická varianta ve výši 5 %.
Odečtením výdajů od příjmů vznikl zisk, kdy pouze v pesimistické variantě je ztráta
ve výši 35 094,95 Kč. Návratnost investice poté byla určena podílem zisku
a investovaného kapitálu (plánovanými výdaji na návrhy), (Janouch, 2014, s. 353).
V roce 2020 jsou všechny výdaje niţší kvůli odečtení výdajů na propagační video,
na inovace internetových stránek a rezervační systém. Nepředpokládá se, ţe by se tyto
výdaje opakovaly kaţdý rok. Pesimistická a optimistická varianta je opět stanovena jako
rozdíl 5 %. Příjmy na rok 2020 jsou stanoveny jako 5% nárůst od reálné varianty z roku
2019 a od toho opět pokles a nárůst o 5 % k pesimistické a optimistické variantě.
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Tabulka č. 30: Jednotlivé varianty finančního plánu pro rok 2019-2020 (Zdroj: vlastní zpracování,
2018)

Ukazatel

Pesimistická

Varianty 2019

Varianty 2020

Reálná

Reálná

Optimistická Pesimistická

Optimistická

Příjmy v Kč

804 185,45 846 511,00

888 836,55

844 394,72 888 836,55

933 278,38

Výdaje v Kč

839 280,40 799 314,67

759 348,93

757 012,90 720 964,67

684 916,43

Zisk/ztráta v Kč

- 35 094,95

47 196,33

129 487,62

87 381,82 167 871,88

248 361,94

-32,54%

43,76%

120,06%

ROI v %

4.9

296,21%

569,06%

841,90%

Přínosy návrhů

Návrhy a jejich úspěšná realizace přinesou zlepšení komunikačního mixu společnosti.
Salon bude disponovat kvalitními fotografiemi prezentující kvalitu a profesionalitu
nabízených sluţeb. První návrh uvádí, jak se takové fotografie pořídí a vloţí
na Facebook. Tento příspěvek se dále bude propagovat (placená sluţba Facebooku), coţ
dle sociální sítě osloví určité mnoţství uţivatelů, podle předem stanovených kritérií.
Další návrh spadá do kategorie podpory prodeje, kdy různými slevovými akcemi
(zapojení potenciálních zákazníků do výběru šatů pomocí hlasování, akce sdílej a označ
všechny, jednorázové slevové akce) vytvoříme z potenciálních zákazníků skutečné.
Konkrétně u návrhu, kdy potenciální zákaznice hlasují o výběru šatů, se salon doví
poţadavky zákazníků a můţe tak upravovat svoje nabízené sluţby.
Propagační video umístěné na sociálních sítích, Youtube a internetových stránkách
ukáţe potenciálnímu zákazníkovi krásné prostory salonu s ukázkou šatů, doplňků
a střípky ze zkoušení se zákazníkem. Video bude podkresleno příjemnou hudbou
vzbuzující u potenciálního zákazníka pozitivní a slavnostní pocity přesvědčující ho
o návštěvě.
Zaloţení sociální sítě Instagram nabídne zákazníkům něco více, neţ konkurence. Nikdo
z vyjmenovaných konkurentů tuto síť nemá. Instagram vybízí uţivatele ke vkládání
fotografií, krátkých videí nebo tzv. stories. Tento návrh má opět udrţet zákazníkovu
pozornost a skrz vkládané fotky a videa přiblíţit „ţivot ze salonu“ potenciálním
zákaznicím, aby při osobní návštěvě měly pocit známosti a cítily se díky tomu příjemně
(nebudou tak vstupovat do neznámého prostředí.
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Inovace internetových stránek umoţní lehčí orientaci návštěvníka, který tak snadno
nalezne přesně ty informace, které právě hledá. Webové stránky budou navrţeny podle
aktuálních trendů, jak ve vzhledu, tak ve funkčnosti a opět to můţe potenciálního
zákazníka přesvědčit o profesionalitě podniku, coţ ho jen utvrdí v osobní návštěvě.
S tím souvisí i navrţení rezervačního systému, kdy zákaznice se na zkoušení mohou
zarezervovat pomocí internetu a velmi to tak usnadní vzájemnou komunikaci (jak
z hlediska času, tak financí). Rezervační systém by tvořil další konkurenční výhodu.
Tyto návrhy přinesou salonu zlepšení marketingové komunikace, díky které mají
moţnost získat větší počet zákazníků a v konečném důsledku se jim i zvýší trţby.

4.10 Kontrola
Některé návrhy je potřeba a vhodné průběţně kontrolovat. Například zda jsou správně
provedeny, jaký měly úspěch v počtu „like“ na sociálních sítích nebo přímo v počtu
nových zákazníků, či kolik byly skutečné výdaje od plánovaných. A samozřejmě, pokud
to jde, zda se návrh z hlediska výdajů vrátil. Pro takovou kontrolu by měla slouţit
evidence, kde se všechny tyto údaje budou zaznamenávat. Evidence tak bude slouţit
jako podklad pro další roky, kdy se dané návrhy mohou ročně opakovat. Na základě
poznamenaných informací o jednotlivých výsledcích, se návrhy mohou vylepšovat
a jejich koncept měnit.
Při placené propagaci na Facebooku se můţou zaznamenávat skutečné výdaje
s plánovanými, skutečný dosah příspěvku od slíbeného Facebookem. Nabízí se
kontrolovat statistiky tvořené sociální sítí, kde je vidět, jaký den lidé nejvíce reagují na
příspěvky, a tím se dá jednoduše zjistit, kdy tráví nejvíce času u internetu. Také je
vhodné se při osobní návštěvě salonu zákazníků ptát, odkud se o salonu dověděli,
případně na základě jaké akce (z výše popsaných návrhů) aby šlo vidět, jaký měl
největší úspěch/dosah.
U akcí tvořených na sociální sítí Facebook je to velmi podobné. Aktuální náklady se
musí porovnávat s plánovanými, u zákazníků zjišťovat, odkud se o salonu dozvěděli
a k jednotlivým akcím zaznamenat její úspěšnost.
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Inovace internetových stránek se dá kontrolovat pomocí Google analytics. Tato
sluţba od společnosti Google dokáţe získávat statistická data o návštěvnících stránek
a rozpoznat jejich chování. Díky tomu se dá rozpoznat, zda jsou stránky správně
navrţeny, co návštěvníky nejvíce zajímá, na základě jakých klíčových slov svůj cíl
nacházejí a jak dlouho se na daných internetových stránkách zdrţí. Tyto data dávají
zpětnou vazbu a příleţitost k vylepšení stávajících webových stránek.
Završit proces kontrolování můţe vytvoření dotazníku umístěného na sociální síti
Facebook, který by zjišťoval spokojenost zákazníků a jejich zpětnou vazbu
na marketingovou komunikaci a poskytované sluţby. Pokud se majitelce nebude chtít
tvořit dotazník, sám Facebook nabízí moţnost vytvoření ankety.

4.11 Rizika
V této části práce jsou identifikovaná rizika, která by s sebou navrhovaná změna mohla
přinést. Níţe je vypracovaná tabulka znázorňující pravděpodobnost výskytu rizika
a velikost moţného dopadu, k tomu jsou přiděleny váhy od 1 do 5. Kdy váha 1 znamená
nejmenší a 5 největší moţnou pravděpodobnost výskytu či dopadu na změnu.
Tabulka č. 31: Stanovení hodnot pravděpodobnosti a dopadu rizika (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Hodnota
1
2
3
4
5

Pravděpodobnost výskytu
Téměř vyloučené
Nepravděpodobné
Moţné
Pravděpodobné
Téměř jisté

Velikost dopadu
Bezvýznamné
Málo významné
Významné
Velmi významné
Kritické

Dále je pro kaţdé riziko a dopad stanovena konkrétní váha a dle toho spočítána hodnota
RPN. Pro další posuzování rizika byla hodnota RPN rozdělena do 3 kategorií:


běţné riziko (1-6) – je přijatelné,



závaţné riziko (7-15) – je potřeba zvýšit pozornost a naplánovat protiopatření,



kritické riziko (16-25) – projekt v ohroţení, vyţaduje řešení.
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Tabulka č. 32: Stanovení hodnoty rizik a vhodná opatření (Zdroj: vlastní zpracování, 2018)

Riziko
Nevynaloţení času
R1 potřebného pro
realizaci
R2

Nejistá záruka
úspěchu

Vynaloţení
R3 finančních
prostředků

R4

Rostoucí síla
konkurence

R5

Sniţování počtu
zákazníků

Opatření

Pravděpodobnost Dopad RPN

Uvědomění si
moţných přínosů

3

4

12

Profesionální přístup
a pečlivé zpracování
návrhů

2

3

6

Vytváření si rezerv

5

4

20

3

3

9

3

5

15

Vytvoření si
konkurenčních
výhod,
neustálé analyzování
konkurence
Zjišťování potřeb
zákazníků

Nejvyšší hodnotu rizika má vynaloţení finančních prostředků a sniţování počtu
zákazníků. Abychom tato rizika eliminovali, stanovilo se i vhodné opatření.
Nejvýznamnější riziko se dá odstranit pomocí tvorby finančních rezerv, které by
v případě potřeby pokryly ztrátu nebo potřebnou investici. A to způsobem, kdy se
budou sledovat výdaje na pořízeních nových šatů, a můţe být kladen důraz
na prodávání výprodejových šatů. Sniţování počtu zákazníků se dá eliminovat
neustálým zjišťováním jejich potřeb nebo analyzováním konkurence a následnou
úpravu nabídky šatů a sluţeb.

4.12 Shrnutí vlastních návrhů řešení
Z výsledků provedených analýz byly stanoveny návrhy, jako propagaci příspěvků
na sociální síti, zapojení potenciálních zákazníků do výběru šatů pomocí hlasování,
jednorázové slevové akce, akce „sdílej a označ všechny“, propagační video, zaloţení
účtu na sociální síti Instagram, změna a inovace internetových stránek a rezervační
systém. Protoţe se v půjčovnách ve velké míře jedná o jednorázové zákazníky, mohou
se tyto slevové akce a všechny návrhy výše kaţdý rok opakovat. Takţe navrhuji tuto
změnu marketingové komunikace zavést do podniku. Vhodné je si zaznamenávat
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poznámky, jaké byly skutečné náklady oproti plánu, kolik potenciálních zákazníků se
zúčastnilo akcí nebo vyuţilo slevu. Průběţně se ptát zákazníků, odkud se o salonu
dozvěděli a vše si k jednotlivým návrhům zaznamenávat. Poté se můţe udělat
vyhodnocení ke kaţdému návrhu, zda byl úspěšný a případně si poznamenat typy, co by
se dalo pro příště zlepšit.
Kaţdý návrh má stanoven termín realizace a rozpočet, coţ je poté v jednotlivých
kapitolách zobrazeno souhrnně pro lepší přehlednost a orientaci. Důleţité bylo stanovit
přínosy návrhů. Hlavním přínosem je zlepšení marketingové komunikace salonu tvořící
konkurenční výhodu a získání nových zákazníků, coţ v konečném důsledku zvýší trţby,
které mohou přispět k dalšímu rozvoji společnosti. V poslední řadě byla stanovena
rizika, která mohou nastat. Kdy nejvyšším rizikem vyšlo vynaloţení finančních
prostředků. Opravdu to tvoří významné riziko i z důvodu vysokých fixních nákladů
podniku kvůli hypotéce na nemovitost, ve které prostory salonu nachází.
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ZÁVĚR
Jelikoţ svatební a společenský salon Marion vyuţívá minimálně nebo nevhodně
komunikační mix na internetu, je moţné, ţe ztrácí zákazníky, kteří uspokojují své
potřeby u konkurence. Snaha této práce tedy byla navrhnout takové změny, které by
vedly ke zlepšení marketingové komunikace na internetu.
Z počátku bylo důleţité popsat teoretická východiska pro lepší pochopení problematiky.
Mezi to patřilo rozdělení prostředí na makro a mikro. Kaţdá oblast obsahovala
vysvětlené analýzy (SLEPT, Porterova analýzy, Mc Kinsey 7S) zakončené SWOT
analýzou, ze které se později vycházelo.
Analytická část uvedla základní informace o salonu Marion, kde byly dále provedeny
výše vyjmenované analýzy. Pro lepší pochopení, jak podnik funguje a čím se zabývá,
byl stručně popsán marketingový mix rozšířený o další „P“ týkající se sluţeb.
Následovala analýza komunikačního mixu, která ukázala, jak v současné situaci podnik
vyuţívá jednotlivé faktory na internetu. SWOT analýza poté rozdělila výsledky
jednotlivých analýz na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby.
Návrhová část vyšla z výsledků SWOT analýzy, kde byly detailně navrţeny změny
týkající se zlepšení komunikačního mixu společnosti. Zahrnují propagaci příspěvků na
sociální síti, zapojení potenciálních zákazníků do výběru šatů pomocí hlasování,
jednorázové slevové akce, akce sdílej a označ všechny, vytvoření propagačního videa,
zaloţení účtu na sociální síti Instagram, změna a inovace internetových stránek a
rezervační systém.
Kaţdý návrh obsahoval informace týkající se přesného termínu realizace i stanovení
potřebných finančních prostředků. Kdy realizace návrhů byla rozprostřena do celého
roku a z hlediska finanční náročnosti představovala výdaje ve výši 107 850 Kč. Další
kapitola poté popisovala způsoby moţné kontroly. Důleţité, hlavně pro majitelku, byly
přínosy návrhů a moţná rizika s realizací spojená. Jako nejvýznamnější rizika vyšla
moţná vynaloţení finančních prostředků a úbytek zákazníků, coţ se dá vhodnými
opatřeními eliminovat, případně těmto rizikům i předcházet.
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Příloha č. 1: Podrobnosti o konkurenci
Svatební centrum Elegance
Svatební centrum Elegance se nachází ve městě Lanškroun. Je to přibliţně 22 km
od Letohradu a jedná se o přímého konkurenta. Jedná se především o jednoho
z hlavních konkurentů. To můţeme usuzovat ze skutečnosti, jelikoţ se salon Marion
často dovídá z okolí, ţe pokud si nevěsta nevybrala v salonu Marion, jede navštívit
Eleganci, kde si vybere a sepíše rovnou smlouvu.
Jejich půjčovna je stejně, jako salon Marion, ve vlastních dostatečně velikých
prostorách. I kdyţ zde nemají dostatečný prostor a komfort pro doprovod. Pokud si
zákaznice s sebou přivede rodinné příslušníky či přátele na pomoc s výběrem šatů,
nemají si kam sednout a celé zkoušení musejí stát. Šaty mají dost stísněné na stojanech
a často je na nich vidět opotřebení. Snaţí se je mít ale nafocené na internetových
stránkách od fotografa, coţ jim přidává na profesionalitě.
V nedávné době si modernizovali internetové stránky, které jsou jednoduché
a přehledné pro kaţdého uţivatele. Jako Salon Marion je mají stejně sestavené. Kdy
v hlavičce se nachází logo, které funguje i jako odkaz vracející na úvodní stránku a dále
jsou rozděleny jednotlivé kategorie poskytovaných sluţeb. Pod tím se nachází
slideshow pouze se svatební tematikou, která je stále stejná a půjčovna se jí nesnaţí
aktualizovat.

I

Otevírací doba: pondělí - pátek 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Co se týká marketingové aktivity, půjčovna si platila za zveřejnění reklamy
do regionální inzerce, která obyvatelům pošta roznáší zdarma. Ostatní cesty, jak se
zviditelnit (veletrhy, přehlídky, soutěţe), půjčovna nezorganizovala.
Sociální sítě
Svatební centrum Elegance si 23. 8. 2012 zaloţilo sociální síť Facebook, kde ale není
příliš aktivní. I kdyţ nese jméno půjčovny, kde je uvedena hlavní fotografie
z internetových stránek spolu s logem, jedná se zřejmě o soukromý účet paní majitelky.
Dále si roku 2016 zaloţilo další, stejnojmenný (jiţ podnikový) Facebook roku, kde byla
zveřejněna pouze 4 alba:


společenské šaty 2016,



svatební šaty 2016,



společenské šaty 2017,



svatební šaty 2017.

Dá se tedy konstatovat, ţe pro uţivatele je velmi matující, která sociální síť je aktuální,
protoţe ani jedna z nich není příliš aktivní, co se týká marketingové komunikace. Počet
fanoušků má pouze 127 a na druhém účtu 102.
Svatební studio Elisabeth
Tato půjčovna je nejmladší ze zmíněných konkurentů. Za to má ale „nejmodernější“
internetové stránky navrţené podle nejnovějších trendů. Pouţívá profesionální
fotografie, coţ jim přidává na atraktivitě, důvěryhodnosti a kvalitě poskytovaných
sluţeb celkově.

II

Fotografie šatů mají ale velmi staré. Stejné šaty půjčoval i Salon Marion a zakoupil je
od českého výrobce Romantica z kolekce roku 2011.
Na internetových stránkách nemají mnoho informací, tak se tento konkurent nedá tak
dopodrobna analyzovat a není jasné, jestli se věnují marketingové komunikaci.
Spolupracuje ale s místním květinářstvím a vizáţistkou, tak si touto cestou vzájemně
poskytují zákazníky.
Konkurenční výhodu oproti salonu Marion má v poskytování obřadu v přírodě, na něţ
je schopen jak zařídit kytky, tak vybavení vhodné pro venkovní svatbu. Nikde
ale nejsou konkrétní fotografie, co všechno je k zapůjčení.

Otevírací doba: pouze na objednání
Sociální sítě

III

Studio pracuje se sociální sítí Facebook od roku 2011 a věnuje se mu opravdu skvěle.
Tím, ţe se paní majitelka zabývá téţ výzdobou svateb, má spoustu fotografií od svých
zákazníků z jejich svateb s výzdobou, kterou sama připravovala. To jim zajišťuje
i vysokou sledovanost 783 lidí.
Na Facebook se Studio snaţí aspoň 1x do roka uspořádat soutěţ na slevu 1 500 Kč
na půjčovné svatebních šatů, 24. 9.2011 uspořádalo módní přehlídku svatebních
a společenských šatů, vkládá různé články z internetu se svatební tematikou, pouţívá
fotografie s Pinterestu a v roce 2016 se zúčastnil Svatebního dne na Tvrzi Orlice.
Svatební salon PARADA Choceň
Tento salon se nachází 24 km od Letohradu a jedná se o poslední konkurenci. Parada
netvoří výraznou konkurenci, jelikoţ se nikdy zaměstnanci nedoslýchají od zákaznic,
ţe by navštívily nebo se chystají navštívit choceňský salon. Z informací na jejich
internetových stránkách se lze dočíst, ţe na trhu působí od roku 2002. Jejich salon se
nachází v rodinném domě v přízemí, kde není tolik prostoru jako v Letohradě nebo
Lanškrouně. Ale určitě to hlavně ze začátku podnikání tvoří významnou konkurenční
výhodu, protoţe takovému podnikání to šetří významné fixní náklady za pronájem či
hypotéku.
Poskytují jak zapůjčení svatebních a společenských šatů, tak se zaměřují i na prodej
a ušití na míru dané zákaznici. Jelikoţ nabízí šaty jak k zapůjčení, tak na prodej
a to prostřednictvím velkoobchodu, dá se říci, ţe se částečně nachází i na B2B trzích.
Otevírací doba je psaná pondělí – pátek, 13.00 - 18.00 hodin. Na zkoušku šatů je nutno
se objednat a účtují si za kaţdou započatou hodinu zkoušení 100 Kč. Tento poplatek se
odečte v případě, kdyţ si zákaznice šaty vypůjčí.
Mají ze všech ostatních konkurentů nejnovější internetové stránky, na kterých aţ nyní
vyzdvihují spolupráci s Miss earth 2013 Monikou Leovou. Monika pro tento salon fotila
šaty ještě před tím, neţ zvítězila v soutěţi. A jelikoţ pochází z Chocně, kde její rodiče
podnikají, stále se vrací do rodného města a fotí pro salon nové kolekce.

IV

Salon se zúčastňuje veletrhu v ČSOB v Pardubicích a Hradci Králové, kde se se
salonem Marion měly moţnost střetnout. Na internetových stránkách v menu mají
„módní přehlídky“, ve kterých zatím ale chybí obsah. Takţe zřejmě přehlídky pořádá
v rámci svatebních veletrhů.
Sociální sítě
Svatební salon Parada si zaloţil sociální síť Facebook dne 21. 10. 2012. Ze začátku tam
zveřejňoval pouze fotografie nových šatů a aktivně začal vyuţívat marketingovou
komunikaci aţ v minulém roce 2017. Propaguje tam stále nové fotografie, oznamuje
svou účast na svatebních veletrzích, módních přehlídkách a pořádá soutěţe o zapůjčení
šatů, kterých se zúčastnilo průměrně 90 zájemců.
Nefotí pouze s Monikou Leovou nové kolekce, ale i propagační fotografie, které
přidávají na Facebook z podzimní přírody nebo z místního penzionu. To jim zajistilo
327 fanoušků.

V

Příloha č. 2: Ilustrační návrh redesignu webových stránek

Obrázek č. 16: Ilustrační návrh redesignu webových stránek (Zdroj: CSSSlider.com, c2018)
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