
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně  

pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury 

Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na potencionální 

klienty se zájmem o vycestování do exotických krajin. Kromě samotného návrhu 

kampaně je i doporučení pro zhodnocení efektivnosti sdělení. 

Abstrakt 

Bachelor‘s thesis si focused on create a real advertising campaign for the Dominican 

Republic within the marketing department of the travel agency Invia.cz. Campaign  

is based on analysis of competition‘s activities and focuses on potential clients with  

an interest i treveling to exotic landscapes. In addition to designing the campaign, there 

are also recommendations for evaluating the effectiveness of the communication. 
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ÚVOD 

V dnešní době vysoké konkurence je marketing pilířem pro zviditelnění společnosti  

na trhu. Primární podvědomí o firmě je dána právě aktivní činností marketingu. Jeho 

kvalita a schopnosti činí firmu konkurenceschopnou a umožňuje se firmě kvalitně 

reprezentovat pro širokou veřejnost. Mnoho firem marketing zanedbává, nebo  

jej dokonce úplně postrádají kvůli investování pouze do výkonů, které generují zisk. 

Díky správnému použití marketingových nástrojů lze zvyšovat dobré jméno firmy a její 

popularitu. Vhodně cílené reklamy a způsob komunikace nastavené marketingovým 

oddělením je často důvod, proč se potencionální klienti obrací právě na danou firmu. 

Pro zaštiťující firmu bakalářské práce jsem si vybrala cestovní agenturu Invia.cz. 

Kromě povinné školní praxe jsem zde také jako brigádnice vykonávala práci asistentky 

prodejního oddělení. Můžu tedy říci, že jsem se seznámila s vizí a image agentury velmi 

dobře a mohla jsem tak načerpat potřebné informace pro vytvoření bakalářské práce. 

Cestovní agentura Invia.cz je jedním z největších zprostředkovatelem zájezdů a letenek 

v České republice. Oblast jejího působení se však rozrůstá i do okolních států jako  

je například Polsko, Maďarsko a Slovensko.  

Práce se bude věnovat návrhu marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku. 

Tato destinace oslovila nejen cestovní agenturu Invia.cz, ale také další velké cestovní 

kanceláře operující na českém trhu. Zástupci turismu pro Dominikánskou republiku 

oslovili tedy agenturu, zda by byla ochotná s nimi spolupracovat na společném projektu, 

jehož cílem je zvýšení návštěvnosti jejich země. Jedná se o spolupráci, kdy se podílejí 

na financování kampaně, kterou marketingové oddělení agentury navrhne. Agentura 

spolupráci přijala a již od tohoto roku 2017 připravují a navrhují marketingovou 

komunikaci pro potencionální klienty.  
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CÍLE PRÁCE A METODIKA 

Cílem práce je na základě určitého rozpočtu, aktuální situace a určitého vymezení 

vytvořit soubor marketingových nástrojů, se společnou myšlenkou a designem na rok 

2019/2020. 

 Pro dosažení cíle jsou nutné provést následující kroky: 

• analýza produktu  

• analyzovat konkurenci 

• segmentovat trh 

• pochopit přání potencionálního zákazníka  

První část práce je věnována teoretickému pojetí dané problematiky. Jsou zde jasné 

definice pojmů, které budou dále použity v analytické části.  

V druhé části můžete očekávat podrobnější popis společnosti Invia.cz a její historii. 

Dále budete obeznámeni se základními informacemi o dominikánské republice, které 

budou následně rozšířeny v dalších podkapitolách. Údaje o konkurenci budou rozebrány 

při analýze konkurence, pro zástupce konkurence byly vybráni tři  

představitelé, a to cestovní kanceláře EXIM TOURS.a.s., CK FISCHER.a.s. a CK 

Neckermann. V následující kapitole naleznete segmentaci trhu, popis kritérií  

pro vyhovující segment a určení cílových segmentů. Dále můžete zaznamenat důležitou 

analýzu marketingového mixu, kde jsou rozebrány 5P z pohledu na destinaci. 

V poslední podkapitole druhé analytické části bude vytvořeno zpracování informací 

přístupu SWOT analýzy, který zdůrazní všechny získané informace z provedených 

analýz a na jejich základech bude navrhnuta komunikační kampaň. 

Návrhová část se věnuje už pouze navrhování samotné kampaně. Můžete zde očekávat 

navržení jednotné vizualizace propagačních materiálů a jejich grafické ztvárnění. Dále 

budou rozebrány rizika realizace kampaně a mé doporučení pro kontrolu efektivnosti. 

Celá analytická část bude zakončena podkapitolou odhadu nákladů na realizaci, ve které 

bude hrubě nastíněny náklady na navrhnutou marketingovou kampaň.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST  

Tato část bude pojednávat o marketingových pojmech, které budou základem téhle 

bakalářské práce a budou také oporou pří vytváření marketingové kampaně. 

1.1.  Marketing 

Není jednoduché určit jasnou definici marketingu, kvůli jeho rozsáhlosti. Je mnoho úhlů 

pohledů na tuhle problematiku, a proto vzniklo velké množství definic. 

Podle definice Americké marketingové asociace marketing představuje proces, 

plánování a realizaci, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb 

s cílem uspokojit požadavky jednotlivců i organizací (FORET a kol., 2005). 

Marcela Zamazalová a kol. uvádí, že marketing lze definovat jako proces, v němž 

jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot  

to, co potřebují a požadují. Obsahem marketingu je tedy poznání, předvídání, 

stimulování, v konečné části uspokojení zákazníka a dosažení cílů organizace 

(ZAMAZALOVÁ, 2010). 

V knize Marketing pro začátečníky, Miroslav Foret vysvětluje marketing jako 

schopnosti vytvořit pro zákazníka z nabídky a spotřeby produktu nezapomenutelný  

a mimořádný zážitek-hodnotu (FORET, 2012). 

1.1.1. Marketingové prostředí 

Každá podnikatelská činnost probíhá v nějakém prostředí, které se časem mění. Proto 

by měl každý subjekt, který provozuje marketingovou činnost, vědět, jaké klíčové 

faktory doprovázejí jeho prostředí tzv. trh. Změny prostředí musí být vnímány 

pozitivně. Nutí subjekty se posunovat kupředu, inovovat a bojovat s konkurencí. 

Marketingové prostředí dělíme na:  

• Mikroprostředí  

• Makroprostředí 
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Mikroprostředí 

Do mikroprostředí patří subjekty, které jsou spjaty s každodenní činností podniku, jsou 

jimi ovlivňovány jak pozitivně, tak i negativně (JAKUBÍKOVÁ, 2013). 

Faktory mikroprostředí: 

• Podnik 

• Zákazníci 

• Dodavatelé 

• Distribuční články a prostředníci 

• Konkurence 

• Veřejnost 

Makroprostředí 

Makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami 

nemůže nebo jen velmi obtížně ovlivnit (JAKUBÍKOVÁ, 2013).  

Analýza makroprostředí – PEST analýza 

V případe analýzy makroprostředí se zaměřujeme na subjekty a síly, které ovlivňují 

jednotlivé subjekty mikroprostředí.  

Faktory, kterými se zabývá jsou:  

• Politicko-právní faktory, mezi které patří politická stabilita, stabilita vlády, vliv 

politických stran, členství země v různých politicko-hospodářských seskupeních. 

• K ekonomickým faktorům můžeme zařadit vývoj HDP, fáze ekonomického 

cyklu, stav platební bilance státu, nákupní zvyky spotřebitele. 

• Sociokulturní faktory jsou faktory spojené s chováním spotřebitelů, jakou jsou 

kulturní hodnoty, příjmy, vývoj životní úrovně, životní styl, sociálně 

ekonomické zázemí spotřebitel. 
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• Technologické faktory představují trendy ve vývoji a výzkumu, rychlost 

technologických změn a technologického prostředí. 

Při analýze PEST nemůžeme zapomenout na dva další faktory, které ji rozšiřují  

na analýzu PESTEL. 

• Demografické faktory se týkají lidí – velikost populace, hustota obydlení, 

porodnost, délka života, migrace a např. rasová a národnostní struktura 

• Přírodní faktory zahrnují přírodní zdroje, klimatické podmínky a počasí 

(JAKUBÍKOVÁ, 2013). 

Cílem analýzy makroprostředí je vybrat faktory, které jsou pro společnost nejzásadnější. 

Díky ní jsou schopny firmy identifikovat budoucí vývoj a jeho dopady na podnik 

(JAKUBÍKOVÁ, 2013). 

1.2.   Cestovní ruch 

Cestovní ruch je obecně definován jako činnost osob cestujících do destinací 

a pobývajících na místech mimo své bydliště více než 24 hodin, ale méně než jeden 

ucelený rok. Účelem cesty je většinou poznání dané destinace, relaxace nebo sportovní 

vyžití (PALATKOVÁ, 2014). 

Stejně jako je cestovní ruch závislý na přírodních a kulturně-historických atraktivitách, 

tak i atraktivity jsou závislé na turismu. Poptávka po destinacích je ovlivněna 

sezónností, která je na jedné straně daná klimatickými podmínkami a na druhé straně 

časovým rozpoložením volného času během roku každým jedincem (PALATKOVÁ, 

2014). 

Cestovní ruch můžeme rozdělit do jednotlivých sektorů: 

• Sektor ubytovacích služeb – poskytovatelé ubytovacích služeb od řetězců hotelů 

až po malé rodinné penziony 

• Sektor atrakcí – subjekty přitahující zájem veřejnosti např. národní parky, 

kulturní či historická místa, zajímavosti, sportovní centra 
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• Sektor dopravy – společnosti poskytující dopravu z místa A do místa B např. 

lodní doprava, letecká doprava, autobusová doprava, automobilová doprava, 

půjčovny a zprostředkovatelé vozidel 

• Sektor zprostředkovatelů – organizace zprostředkovávající služby např. cestovní 

kanceláře, agentury, organizátoři konferencí, rezervační systémy atd. 

• Sektor organizací – zahrnuje zde národní turistické centrály, regionální centra, 

turistické asociace apod. (PALATKOVÁ, 2014). 

1.2.1. Destinační marketing 

Jeho definici můžeme popsat jako optimalizace příjmů z turismu a příjmu  

na návštěvníka z klíčových zdrojových trhů, s ohledem na regionální a sezonní 

rozložení návštěvnosti, udržení potřebného širokého spektra zdrojových trhů, udržení  

a zvýšení podílu na novém či stávajícím trhu, a také zvýšení počtu pracovních míst 

vytvořených turismem (PLATKOVÁ, 2006). 

Marketing cestovního ruchu je uplatňován v rozmanitých sektorech turistického 

průmyslu. Předmětem mohou být cestovní kanceláře, stravovací a ubytovací zařízení, 

dopravní společnosti, návštěvnické atrakce, a především celé destinace. Tedy destinační 

marketing chápe destinaci jako produkt, který je nabízen na trhu (PLATKOVÁ, 2006). 

Marketing destinace stojí podle Seatona a Bennetta na pěti pilířích 

1. Filozofie orientace na zákazníka 

2. Analytické postupy 

3. Technika sběru dat 

4. Plánování a strategické rozhodování 

5. Organizační struktura pro uskutečnění plánů (PLATKOVÁ, 2006) 

1.2.2. Cestovní agentura 

Agentury jsou maloobchodní distribuční články v systému marketingu cestovního 

ruchu. Cestovní agentura je zprostředkovatel, který provádí rezervace pro cestovní 

kanceláře, aerolinie a hotely. Obvykle její služby neplatí zákazník, ale samotná firma 
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jejichž služby agentura nabízí. Provize pro cestovní agenturu se pohybuje  

kolem 7 % až 15 % z podílu prodejní ceny produktu (HORNER a SWARBROOKE, 

2003). 

Propagace cestovních agentur 

Metody propagace se u agentur liší podle velikosti organizace. Velké řetězce agentur 

obvykle využívají reklamu v televizi a v tisku, zejména v období před sezónou. Menší 

agentury musí ovšem spoléhat na inzerci v místním tisku. Většina malých agentur  

také láká své potenciální klienty na výkladní skříň, ve které mají vystavené 

nejvýhodnější nabídky (HORNER a SWARBROOKE, 2003). 

Pro agenturu je důležitým bodem osobní prodej. Zkušení prodejci, kteří dokážou 

zákazníka od stavu nezávazné poptávky až do podepsání cestovní smlouvy  

(HORNER a SWARBROOKE, 2003). 

1.3. Konkurence  

Každá firma má své konkurenty. I kdyby existovala sama jako monopol, vždy musí brát 

jako konkurenty i substituty, kteří ji mohou nahradit. Jako příklad uvedu vlakovou 

společnost, i kdyby existovala jako jediná, jako konkurenci by měla brát autobusovou 

dopravu, lodní dopravu, leteckou dopravu, a dokonce dopravu na kole (KOTLER, 

2003).  

Čím více je firma úspěšná, tím více konkurentů přitahuje. Kvalitní konkurence  

je, ale základ dobrého produktu/služby, který se díky konkurenčnímu boji  

inovuje, je obohacován o stéle nové příslušenství či doplňující služby (KOTLER, 2003). 

1.3.1. Analýza konkurence 

Marketingovou strategii nelze dobře navrhnout bez důkladné analýzy aktivit 

konkurence. Zatímco některé informace o konkurentech jsou poměrně jednoduše 

dosažitelné, jiné nikoli. Při téhle analýze firma definuje své přímé konkurenty, nepřímé 

konkurenty, a dokonce i potencionální (BLAŽKOVÁ, 2007). 
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Analýza konkurentů může firmě sloužit k pochopení jejich konkurenčních  

výhod, nebo nedostatkům oproti konkurentům. Informace mohou sloužit k pochopení 

minulých, přítomných a budoucích strategií konkurence (BLAŽKOVÁ, 2007). 

Analyzovat konkurenci můžeme z pohledu odvětví nebo trhu. Odvětví je skupina firem 

nabízející výrobek nebo třídu výrobků, které jsou si navzájem substituty (KOTLER, 

2013). 

Odvětví se klasifikuje podle počtu prodávajících, stupně diferenciace produktu, 

přítomnost a absence bariér vstupu, přesunu nebo výstupu z odvětví, nákladové 

struktury, stupeň vertikální integrace a stupně globalizace (KOTLER, 2013). 

Pomocí tržního přístupu se konkurence definuje jako společnost uspokojující stejnou 

potřebu zákazníků. Tržní pojetí konkurence vede k širšímu pojetí konkurentů, než když 

je pojata pouze z pohledu výrobkové řady (KOTLER, 2013). 

1.3.2. Konkurenční výhoda 

Většina konkurenčních výhod nezůstává dlouho relativní a jen málo která je udržitelná. 

Výhody jsou pomíjivé, proto stále více platí fakt, že podnik si neudržuje úspěch jednou 

výhodou, ale spíše jejich postupným vrstvením. Podniky se snaží získat výhodu 

v oblastech jako jsou např. rychlost poskytování služeb, bezpečnost, mimořádná jakost, 

design, nižší náklady na provoz, nižší cenou atd. Avšak mnohem účinnější je kombinace 

více výhod z různých prvků produktu/služby (BLAŽKOVÁ, 2007). 

1.4.  Segmentace  

 Každý zákazník je jedinečný, což se mimo jiné projevuje i v jeho osobitých potřebách, 

přáních, ale i možnostech. Nejideálnějším rozdělení trhu je „totální segmentace trhu“ 

jedná se o vnímání každého jednoho zákazníka jako samostatný segment. 

V průmyslovém marketingu (B2B) je tenhle přístup samozřejmostí, u spotřebitelského 

zboží (B2C) se začíná tahle myšlenka také pomalu více vracet, ale vzhledem 

k ekonomické náročnosti je tento přístup spíše výjimečný (FORET, 2011). 

Právě obvyklý způsob hromadné výroby vyžaduje postupné agregování zákazníků  

do skupin neboli segmentů, které jsou od sebe navzájem odlišné. Tento proces 

agregované segmentace využívá většinou geografických, demografických, 
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sociologických a sociálních znaků. Také chování při určitých situacích  

jako jsou Vánoce či Velikonoce (FORET, 2011). 

1.4.1. Trh 

Z hlediska ekonomického můžeme trh definovat jako oblast ekonomiky, ve které 

dochází ke směně výsledné činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. 

Vzájemným působením poptávky a nabídky je poté na trhu formulována cena. Z jiného 

pohledu můžeme o trhu mluvit jako o určité formě vztahů mezi výrobcem  

a spotřebitelem (PALATKOVÁ, 2014). 

V obecné rovině je možné trh dělit dle: 

• teritoriálního vymezení (místní, národní a světový trh) 

• druhu zboží (dílčí a agregátní trh) 

• předmětu směny (trh výrobních faktorů, peněz a produktů) (PALATKOVÁ, 

2014) 

Na tyhle vymezené trhy pak vstupují tržní subjekty, domácnosti, firmy a stát, které mají 

různé cíle (PALATKOVÁ, 2014). 

1.4.2. Segmentace trhu a výběr cílového trhu 

Po vymezení trhu je třeba trh segmentovat do menších skupin, jelikož tenhle pojem  

je příliš široký (BLAŽKOVÁ, 2007).  

Postup při segmentaci: 

• specifikace segmentačních kritérií  

• segmentace trhu podle těchto kritérií 

• definice jednotlivých segmentů 

• vyhodnocení atraktivity a vhodnosti vybraných segmentů 

• výběr vhodného segmentu, tzn. cílového segmentu 

• začít směřovat strategii na vybraný segment (BLAŽKOVÁ, 2007) 
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Atraktivitu segmentu můžeme hodnotit z hlediska jednoduchosti vstupu na trh, úroveň 

ziskovosti, velikost a stabilita segmentu nebo počtem konkurentů. 

Pro přesné hodnocení segmentů je potřeba získat konkrétní informace. Neplatí  

vždy, že větší segment se rovná větší zisky. Proto se doporučuje vybrat více menších 

segmentů s menším počtem konkurentů (BLAŽKOVÁ, 2007). 

1.5. Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je spjatá s pojmem komunikační proces, jehož funkcí  

je přenos sdělení od jeho odesilatele k příjemci. Tenhle proces probíhá převážně  

mezi prodávajícím a kupujícím, ale také mezi organizací a jejími zainteresovanými 

stranami. K těm patří subjekty, které firmu ovlivňují, nebo jsou jí ovlivněny např. 

obchodní partneři, akcionáři, média, občanské sdružení, dodavatelé, zaměstnanci, místní 

komunita atd. (PŘIKRYLOVÁ,2010). 

Cíle marketingové komunikace musí vycházet ze strategických cílů organizace a jasně 

směřovat k upevňování dobrého jména a pověsti firmy. Musí být směřovány 

k potencionálnímu, nebo současnému zákazníkovi (PŘIKRYLOVÁ,2010). 

Mezi dva soubory nástrojů marketingové komunikace řadíme: 

• Marketingový mix  

• Komunikační mix 

1.5.1. Marketingový mix 

Marketingový mix je charakterizován jako sbírka nástrojů, jejichž prostřednictvím může 

marketing ovlivňovat tržby. Tradiční nástroje se označují jako 4P. - PRODUCT – 

PRICE – PLACE – PROMOTION 

Nástroje v podobě „P“ mohou vyvolat pocit, že jde o vnitřní podnikový  

přístup, a že postrádají zaměření na trh, nebo na konečného zákazníka. Proto někteří 

autoři doporučují se zaměřit i na vnější, zákaznický pohled a pro zviditelnění jejich 

potřeb nahradit, či doplnit 4P o 4 C (ZAMAZALOVA, 2009). 
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Tab 1 Marketingový mix 4P x 4C (zdroj: ZLAMALOVA, 2009) 

Nástroje 4P Nástroje 4 C 

Product/ produkt Customer solution / řešení potřeb zákazníka 

Price/ cena Customer cost / náklady pro zákazníka 

Place/ místo prodeje Convenience/ dostupnost řešení 

Promotion/ propagace Communication/ komunikace 

V oblasti služeb se těchto 4P rozšiřuje na 5P nebo až 7P. Použití dalších P je důležité 

z toho důvodu, že na tvorbě služeb se podílejí z velké části lidský faktor. Dalším 

důvodem je fakt, že služby jsou většinou poskytovány v určitém komplexním balíčku 

tak, aby uspokojily klientovi požadavky (JAKUBÍKOVÁ, 2013). 

P na kterém se většina autorů odborné literatury shodne jsou lidé/people. Neshody  

poté přinášejí další P. Philip Kotler pohlíží na dva další prvky spíše z externího 

prostředí firmy. Jedná se o politickou moc/political power a formování veřejného 

mínění/public opinion formation (JAKUBÍKOVÁ, 2013).  

Produkt se v marketingovém prostředí považuje vše, co je na trhu nabízeno k vyvolání 

zájmu, pozornosti a potřeby u potencionálního klienta. Mezi produkt řadíme jak fyzické 

předměty, tak i služby, osoby, místa, organizace, myšlenky a mnohé další atributy, které 

mají schopnost uspokojit přání a potřeby klientů. Produkt by měl být stále  

vylepšován, obohacován a rozšiřován tak, aby naplňoval potřeby zákazníků  

a vylepšoval pozici firmy v konkurenčním boji (FORET, 2011). 

Cena představuje momentální hodnotu produktu nebo služby na trhu. Je velmi  

pružná, což znamená že se sní dá libovolně manipulovat ku prospěchu poptávajícího  

nebo poskytujícího produkt či službu. Můžeme ji tedy považovat za oblíbený nástroj 

firem, jejíž funkcí je nejen komunikace s klienty, ale také k vytyčování příjmů  

(FORET, 2011). 
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Místo v marketingovém mixu chápeme jako distribuci produktu z místa jeho vzniku  

do místa prodeje ke konečnému spotřebiteli, lokalita prodeje, doprava nebo například 

skladování. Tedy aktivity, které přibližují produkt a nabídku k zákazníkovy  

nebo spotřebiteli (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Propagaci můžeme chápat jako komunikaci, nebo cílené oslovení  

kupujícího, ke kterému je směřované určité sdělení. Hlavní funkcí propagace  

je zvyšování povědomí o něčem, co chce firma poskytovat svým potencionálním 

zákazníkům nebo jiným stekeholderům. K realizaci cílů kampaně či celé společnosti  

je zapotřebí použít komunikační marketingové nástroje, které jsou komplexně zahrnuty 

v tzv. komunikačním mixu (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

1.5.2. Komunikační mix 

Marketingový mix tvoří výrobková politika, tvorba cen, distribuce a komunikace, proto 

můžeme komunikační mix považovat za podsystém mixu marketingového. 

Marketingovým komunikačním mixem se marketingový manažer snaží pomocí 

optimální komunikace různých nástrojů dosáhnout marketingových a firemních cílů. 

Součástí mixu je osobní a neosobní formy komunikace (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Osobní komunikace: 

• Osobní prodej 

Neosobní komunikace: 

• Advertising (reklama) 

• Sales promotion (podpora prodeje) 

• Direct marketing (přímý marketing) 

• Public relations (vztahy s veřejností) 

• Sponzoring 

Kombinací osobní a neosobní komunikace jsou veletrhy a výstavy. Každý z nástrojů 

plní svou funkci a navzájem se doplňují (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 
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Osobní prodej lze definovat jako prezentaci výrobku nebo služby při osobní 

komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Jedná se tedy o přímou formu, 

oboustrannou komunikaci, která má za cíl nejen prodat produkt  

nebo službu, ale i vytvářet pouto mezi zákazníkem a prodejcem. Další její výhoda  

je rychlá zpětná vazba a podpora pozitivní image firmy i produktu (PŘIKRYLOVÁ, 

2010). 

Reklamu definujeme jako placenou, neosobní masovou formu komunikace, 

předávanou prostřednictvím různých médií, zadávanou či realizovanou podnikatelským 

subjektem nebo neziskovou organizací. Reklama je chápána jako veřejný stimul  

ke koupi určitého produktu/služby či propagovat určitou filozofii organizace. 

Reklamním nosičem pak rozumíme prostředky pro přenos sdělení jako jsou např. 

tiskoviny, inzeráty, televizní a rádiové spoty, inzerce v časopisech, billboardy atd. 

Výhodou, ale i nevýhodou je její obrovský rozptyl. Dobře cílená reklama dokáže 

zasáhnout velké množství potencionálních zákazníků, ovšem špatně umístěná reklama 

nemusí oslovit nikoho ve svém okolí. Reklamě se budu poté více věnovat v další 

kapitole (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Podporou prodeje jsou chápány krátké stimuly, zaměřeny na zvýšení prodeje určitého 

produktu v určitý časový úsek. Jde o formu krátkodobé výhody, které ho nutí rychle 

jednat a zakoupit daný produkt/službu. Zahrnuje se zde cenové zvýhodnění, kupóny, 

ochutnávky, vzorky zdarma a další nepravidelné činnosti. Podpora prodeje se většinou 

kombinuje s určitou formou reklamy, s prvotním cílem zdůraznit, doplnit  

nebo jinak podpořit cíle komunikačního programu. Výhoda téhle formy komunikace je 

rychlý nárůst tržeb, ale poté zase velký pokles. Cyklus se tím pádem musí opakovat pro 

dostání se do povědomí zákazníků (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Za přímý marketing lze nyní označit všechny aktivity spojené adresním i neadresním 

kontaktem se spotřebiteli. Základní předností tohoto nástroje je možnost efektivně 

zacílit na ten správný segment trhu. Tohle je možné zejména díky databázovému 

marketingu (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Vztahy s veřejností (PR) můžeme nazvat komunikací, ve které jde o vytváření 

vztahů nejen se zákazníkem, ale s tzv. veřejností. Mezi veřejnost můžeme zařadit 
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dodavatele, akcionáře, zaměstnance současné i bývalé, celou společnost, ve které firma 

prosperuje, média, vláda i správní orgány. Velmi důležitou částí PR je publicita.  

Lze ji vyjádřit jako neosobní stimulaci poptávky díky příznivé prezentaci firmy či 

produktu v rozhlasových nebo v tištěných médiích (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Sponzoring můžeme brát jako samostatnou formu komunikace, anebo jako nástroj PR. 

Jedná se o podporu převážně neziskových akcí, osob nebo organizací formou 

finančního či nefinančního daru (PŘIKRYLOVÁ, 2010). 

Obr 1 Vlastnosti nástrojů osobní a neosobní masové komunikace (zdroj: HANZELKOVÁ, 2009) 

1.6.  Reklama jako nástroj komunikace 

Reklama, jak už bylo zmiňováno patří k nejpoužívanějším a nejznámějším 

marketingovým nástrojům. Ale samotná reklama není účinná, pokud není propojena 

s ostatními stejně důležitými prvky komunikačního mixu. Můžeme tedy reklamu 

definovat jako prostředek pro vytváření a posilování značky. Dokáže efektivně zvyšovat 

úroveň povědomí o značce a ovlivňovat asociace, které daná značka vyvolává 

(KARLÍČEK, 2013). 

1.6.1. Rozdělení reklamy podle přenosového média 

Tenhle nástroj můžeme rozdělit podle média, který pro svůj přenos využívá. Každé 

reklamní médium má své výhody a nevýhody, které musí být při plánování reklamní 

kampaně zhodnoceny a zvažovány (KARLÍČEK, 2013). 
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Jeden z nejnákladnějších nosičů reklamy je televize neboli televizní spot. Televize  

je masové médium, nespornou výhodou je tedy poměrně snadné oslovení téměř celého 

trhu. Nevýhodou pro tohle médium je jeho přesycenost reklamou, což vede k důsledku, 

že diváci mezi reklamními přestávkami přepínají program, odcházejí od obrazovek, 

nebo jim jednoduše nevěnují pozornost (KARLÍČEK, 2013). 

Rozhlasová reklama umožňuje cílení na jasně vyhraněné segmenty. Rozhlasové 

stanice oslovují lidi s podobným hudebním vkusem, životním stylem nebo se stejnou 

demografickou charakteristikou. Nevýhodou rozhlasového média je, že jej lidé často 

používají jako kulisu při vykonávání každodenní či pracovní činnosti.  

Což vede k nulovému efektu (KARLÍČEK, 2013). 

Tisková reklama zahrnuje reklamu v novinách a časopisech. Výhodou tohohle typu 

média je schopnost předávat rozsáhlejší a složitější informace. Zde je také možnost cílit 

na reklamu na konkrétní trh. Nevýhodou je, že většina novin a časopisů přijímají 

inzerce od spousty firem, které nesouvisejí s jejich tématikou.  Proto 

čtenář/potencionální zákazník inzerci ignoruje a přelistuje v domnění,  

že jde o zbytečnou informaci (KARLÍČEK, 2013). 

Venkovní reklama je velké spektrum zahrnující billboardy, bigboardy, prosvětlené 

vitríny-citylighty, plakáty, letáčky a celou řadu dalších médií se kterými se lidé 

setkávají mimo svůj domov. Venkovní reklama na kolemjdoucí působí 24 hodin denně, 

a to i opakovaně. Negativní vlastnost tohoto typu reklamy je např. to, že musí obsahovat 

opravdu velmi stručné, ale jasné marketingové sdělení na billboardech. Sdělení musí být 

tak jasné, aby kolemjedoucí zaznamenali i při vysoké rychlosti zprávu, kterou chceme 

sdělit o produktu, službě nebo značce (KARLÍČEK, 2013). 

Product placementem se rozumí umístění dané značky do děje filmů, televizních 

pořadů a seriálů. Velkou výhodou je možnost spojit značku s vhodnou postavou,  

a tím posilovat požadované asociace značky. Umístění značky do děje by nemělo být 

rušivé, jinak by mohlo nastat negativní smýšlení o značce (KARLÍČEK, 2013). 

On-line reklama zahrnuje zejména nejrůznější druhy bannerů. Oproti ostatním 

nosičům se internetová reklama označuje jako nejpřesnějším médiem pro zacílení. 
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Bannery jsou interaktivní nástroje, mohou obsahovat obrázky, texty, animace, 

fotografie, zvuky atd. Na druhou stranu se ji uživatelé internetu naučili přehlížet. 

Hovoříme v tohle případě o tzv. bannerové slepotě. K nejméně oblíbeným internetovým 

reklamám patří „vyskakující“ reklamy (pop-up okna) a reklamy překrývající původní 

hledaný obsah (KARLÍČEK, 2013). 

1.6.2. Nové trendy v reklamě 

Marketing se stále vyvíjí, spotřebitele v současné době jen tak něco neosloví, proto  

se v průběhu 20. století postupně formovaly více či méně ucelené koncepce vedoucí 

k modernímu marketingu a marketingové komunikace.  

Jeden z nevíce šokujících a nejefektivnějších strategií se nazývá guerillová 

komunikace. Tahle komunikace se nejčastěji definuje jako nekonvenční marketingová 

kampaň, jejímž cílem je dosáhnout s minimálním využití zdrojů co nejvíce efektu. 

Guerilla marketing využívá originální a netradiční marketingové řešení místo 

klasických, ověřených postupů. Tahle komunikace je ideální pro firmy, které  

jsou ochotné do kampaně vložit množství energie a času místo velké finanční investici. 

Díky jeho nízké nákladovosti se stal guerilla marketing nástrojem malých a středních 

firem. Tuhle komunikaci můžeme nazvat také jako „útočnou“ kvůli jeho častému 

používání agresivní reklamní kampaně (JURÁŠKOVÁ, 2012). 

Další zajímavá moderní koncept se nazývá viral marketing. Virální marketing využívá 

internet, sociální sítě, média a různé mobilní technologie jako nástroj pro propagaci 

produktů/služeb. Jeho cílem může být i zvýšení povědomí o značce nebo firmě. Virální 

marketing využívá lidské tendence sdílet zajímavé věci se svým okolím. Subjekt vytvoří 

zábavnou, poutavou a kreativní prezentaci svého cíle ve formě virální zprávy, kterou 

lidé mezi sebou začnou sdílet. Virální zpráva má většinou podobu e-mailu, obrázku, 

videa, hudebního souboru, multimediálního souboru, hry, odkazu na webovou stránku 

atd. Výhodou virálního marketingu je opět v jeho finanční nenáročnosti, avšak velkou 

hrozbou zůstává fakt, že obsah musí být natolik silný, aby motivoval příjemce odeslat 

ono sdělení dál (JURÁŠKOVÁ, 2012). 

Zajímavým marketingovým nástrojem můžeme považovat i event marketing, někdy 

také nazývaný jako zážitkový marketing. Tenhle název vymezuje aktivitu firmy,  
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ve které zprostředkovává cílové skupině nějaký emocionální zážitek spojený  

se svou značkou. Event marketing má primárně vzbudit pozitivní pocity a projevit  

se tak ve zvýšené náklonosti ke značce. Zážitkový marketing může firma aplikovat  

i interně na své zaměstnance formou např. vánočních večírků, firemních večerů, 

firemních turnajů atd. Výsledkem je spokojenost zaměstnanců a opět zlepšení image 

firmy (KARLÍČEK, 2016).  

1.6.3. Zhodnocení efektivity reklamního sdělení 

Zhodnocení efektivní reklamy probíhá na mnoha úrovních. Nejsnazší to bývá u zboží 

s krátkodobou spotřebou, kde závislost na reklamě a prodeji je velmi silná. Zde  

je efektivita patrná ze změny v prodeji kusů produktu (KARLÍČEK, 2016). 

Efektivita reklamy je dobře zhodnotitelná v digitálním prostředí, to vytváří širokou 

škálu dat od údajů o proklik, návštěvnosti a další parametry. Pomocná informace  

je zjištění, zda si cílová skupina danou reklamu pamatuje, rozpoznává ji a chápe,  

co tím mělo být sděleno (KUMAR, 2016). 

Složitější je to u reklam, které měly podpořit image značky a navázat nebo posílit pouto 

s konečným spotřebovatelem. Dopad těchhle sdělení není okamžitý, ale pomáhají 

značce/firmě v dlouhodobém časovém horizontu (KARLÍČEK, 2016). 

1.6.4. Riziko 

Riziko je vždy spojené s určitou akcí, aktivitou či projektem s výsledkem, který  

je nepředpověditelný, tedy nejistý. Často tyhle výsledky ovlivňují různé faktory  

a subjekty, se kterým přijde do styku (HNILICA, 2009). 

Identifikace rizika a stanovení jejich významností patří mezi nejdůležitější fáze analýzy 

rizik, neboť úspěch projektu, akce či aktivity závisí na včasné identifikaci a správnosti 

rizikových faktorů (HNILICA, 2009). 

V rámci řízení rizik můžeme mluvit i o negativním dopadu. Dopad je výsledek 

uskutečnění se rizika, který se snaží firma minimalizovat, nebo dokonce eliminovat 

všemi možnými nástroji (HNILICA, 2009). 
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1.7. SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejpoužívanějších a nejznámějších analýz prostředí. Jejím 

cílem je identifikovat to, do jaké míry je firma schopna se vypořádat se svými slabými  

a silnými stránkami v měnícím se prostředí kolem ní (JAKUBÍKOVÁ, 2013). 

Silné a slabé stránky (strenghts, weaknesses) 

Tyhle atributy se zaměřují na vnitřní prostředí společnosti. Silné stránky jsou faktory, 

díky kterým má firma silnou pozici na trhu. Představují oblasti, ve kterých firma vyniká 

nad konkurencí. Jedná se například o podnikové schopnosti, dovednosti, potencionál  

a zdrojové možnosti. Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku mohou být 

např. patenty, speciální marketingové analýzy, umístění podniku, jedinečné know-how, 

nová technologie, silná reputace značky atd. (BLAŽKOVÁ, 2007). 

 Slabé stránky jsou naopak faktory, ve kterých firma zaostává nejen mezi konkurencí, 

ale i v přání zákazníka. Slabými stránkami obvykle bývá špatná marketingová strategie, 

nediferencované produkty a služby, špatná kvalita produktů/služeb, slabá reputace, 

vysoké náklady a nízká produktivita, umístění podniku atd. (BLAŽKOVÁ, 2007). 

Příležitosti a hrozby 

Příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na účinnější 

splnění cílů. Zvýhodňují podnik oproti konkurenci. Aby podnik byl schopen tyhle 

příležitosti využít, musí je nejprve identifikovat. Jako příležitost můžeme považovat 

přiblížení se přání zákazníka, rozvoj a využití nových trendů, oslovení nového segmentu 

spotřebitelů, expanze do zahraničí atd. (BLAŽKOVÁ, 2007). 

Hrozby jsou nepříznivé situace, nebo změna v podnikovém okolí znamenající překážku 

pro jeho činnost. Firma musí rychle reagovat odpovídajícím způsobem, aby hrozbu 

eliminovala nebo z minimalizovala její dopad. Jako typickou hrozbu můžeme uvést 

vstup nových konkurentů na trh, nové regulační opatření, zavedení obchodní bariéry 

atd. (BLAŽKOVÁ, 2007). 
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1.8.  Shrnutí teoretické části 

První část práce byla zaměřena na hlavní pojmy v oblasti marketingu a cestovního 

ruchu. Kromě analýz, které budou provedeny v následující kapitole, jsou v textu 

charakterizovány problematiky jednotlivých marketingových disciplín. Teoretické 

východiska budou také podkladem a vodítkem k tvorbě konečného návrhu  

na marketingovou kampaň společnosti. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

Tahle část se bude zaměřovat na informace potřebné k sestavení a realizaci cíle 

bakalářské práce. Bude se snažit o co nejvěrnější obraz aktuální pozici firmy na trhu,  

a také o zaznamenání budoucích faktorů ovlivňující efektivnost navrhnuté kampaně. 

2.1. Základní informace o podniku 

Cestovní agentura Invia.cz a.s. je internetová firma poskytující pestrou paletu služeb 

v oblasti cestovního ruchu. Společnost spolupracuje s více než 300 cestovními 

kancelářemi. Firma kromě zájezdů, které se dělí do skupin letní, zimní a poznávací, 

nabízí pro své zákazníky i možnost koupi pojištění, parkování na letišti, zapůjčení 

automobilu v místě dovolené, samostatnou dopravu autobusem, nebo letenky. 

Nyní má společnost 130 franšízových poboček a dceřiné společnosti na Slovensku, 

Polsku a Maďarsku. Samotná agentura vlastní přes 60 poboček po celé české republice. 

V roce 2016 i přes negativní faktory, jako jsou imigrační krize, teroristické útoky, pády 

a únosy letadel, hodnota prodaných služeb vzrostla meziročně o 4 %, ze 4,26 mil. Kč 

v roce 2015 na 4,44 mld. Kč v roce 2016 (Interní materiály firmy). 

Počet zaměstnanců se pohybuje někde mezi 500 až 800, tohle číslo není stabilní kvůli 

náporům objednávek v sezóně. Agentura proto spolupracuje s dalšími internetovými 

firmami, kterým začíná sezóna, když její končí a nabízí zaměstnancům pracovat mimo 

sezónu v partnerských firmách. Nejznámější příklad partnerských firem je Notino, 

s.r.o., nebo Mall, a.s. (Interní materiály firmy). 

2.1.1. Historie společnosti 

V roce 2000 společnost zahájila práci na projektu MojeDovolená.cz a již o rok později 

spustila první verze svých internetových stránek. V červenci roku 2002 byla založena 

společnost MojeDovolená.cz, s.r.o. a v roce 2004 se firma zařadila mezi partnery 

významných českých kanceláří.  Rok 2004 byl pro společnost zlomový z několika 

důvodů např. do její organizační struktury vstoupil významný švýcarský investor 

Centralway Holding AG, expanze na slovenský trh, změna jména na INVIA.CZ, s.r.o. a 

v tomhle roce se společnost stala největším online prodejcem zájezdů na českém 
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internetu s obratem přes 321 milionů Kč. V roce 2006 se stává Invia.cz řádným členem 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a spolku Asociace  

pro elektronickou komerci (APEK). V roce 2007 firma zahájila prodej na polském trhu 

a o rok později také na maďarském i rumunském trhu. Rok 2013 byl velký milník  

pro firemní image, jednalo se o změnu loga a vizuální komunikace společnosti. Rok 

2016 přinesl opět změnu pro strukturu firmy, když většinu podílu skoupily Rockaway 

Capiral a čínská CEFC (Interní materiály firmy). 

 

 

 

 

 

Obr 2 Staré logo společnosti-nové stávající logo společnosti (zdroj: INVIA.CZ, 2000) 

V současné době cestovní agentura nabízí zájezdy do 166 zemí. Mezi ně patří typické 

dovolenkové země jako například Řecko, Egypt, Chorvatsko, Kypr nebo Slovensko,  

ale také i kuriózní země, které byste nečekali jako jsou Ázerbájdžán, Botswana, 

Estonsko, Kosovo, Mikronésie nebo třeba Senegal. 

2.2. Informace o destinaci Dominikánská republika 

Dominikánská republika je prezidentský stát v Karibském moři, který se rozkládá  

na východní části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily. Jediným sousedem 

státu je Haiti. Dominikánská republika má necelých 11 milionů obyvatel, samotné 

hlavní město Santo Domingo se může chlubit 3 miliony obyvatel. Hlavním jazykem  

od objevení Kryštofem Kolumbem v roce 1492 je španělština a 99 % obyvatel jsou 

křesťané. Vznik samostatné republiky nastal v roce 1844, kdy se odpojila od Haiti,  

její měnou je dominikánské peso (NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD 

DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY, 2018).  
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Obr 3 poloha Dominikánské republika (zdroj: BRATRŠOVSKÁ, 2015) 

2.2.1. Spolupráce agentury s destinací 

Turistická centra různých destinací vytvářejí spolupráce s cestovními kancelářemi  

a agenturami, kvůli zvýšení povědomí o dané destinaci pro potencionální klienty 

vybrané země. Destinace si vyhradí část financí pro sponzorování určité části nákladů 

na její propagaci vybranými společnostmi. Pro oslovené firmy je to zajímavá nabídka, 

díky menším nákladům na marketingovou komunikaci, ale přitom 100 % příjmu 

z prodeje zájezdů. 

V roce 2017 se dominikánské turistické centrum rozhodlo navázat spolupráci nejen 

s cestovní agenturou Invia.cz, ale také s dalšími cestovními agenturami a kancelářemi. 

Předmětem spolupráce je vytvoření marketingové kampaně, která je hrazená z poloviny 

Dominikánskou republikou. Jejím cílem je zvýšit počet turistů z České republiky  

a dostat se do povědomí pro potencionální klienty, kteří stále váhají nad výběrem 

destinace pro své cesty. 

Tenhle tah se očividně Dominikánské republice vyplatil. Od ledna 2017 zavítalo  

do země celkem 6 831 883 turistů, což je o 4,16 % více než v předchozím roce. 

Rekordní zájem byl také ze strany českých návštěvníků, ten vzrostl o 9,24 % 

(ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, 2016). 
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2.3. Analýza konkurence 

Kapitola analýza konkurence bude vycházet z veřejně dostupných údajů. Jako tři hlavní 

konkurenti byly zvoleny cestovní kanceláře Exim tours, Fischer a Neckermann. 

Cestovní kancelář EXIM tours, a.s. 

Firma EXIM tours je členem Asociace cestovních kanceláří a svou činnost zahájila 

v letní sezóně v roce 1993. V roce 2007 se společnost stala nejlepším českým tour 

operátorem, když na žebříčku úspěšnosti sesadila společnost Čedok z první pozice. 

S obratem osmi miliard korun ročně se stále drží na špičce českého trhu. 

Cestovní kancelář má značně omezený výběr zájezdů do Dominikánské republiky. 

Jejich počet se pohybuje pouze kolem 20 nabídek hotelů a částky  

od 38 590 Kč až po 57 890 Kč za dospělou osobu. Díky spolupráci s Exime tours  

a s Invia.cz, jsou tyhle nabídky poskytovány i na webových stránkách agentury Invia 

(EXIM TOURS, 2018). 

Od roku 2017 vycítil Exim tours potenciál ve vzdálenějších exotických zemí, proto  

se zaměřil na propagaci nejen klasických destinací jako je Řecko, Egypt, Itálie, Tunisko 

či Bulharsko, ale také na více nevšedních destinací. Do svých webových stránek přidal 

novou kolonku exotika, ve které se nachází Bali, Ekvádor, Kapverdské ostrovy, Keňa, 

Kuba, Mauricius, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Vietnam, 

Zanzibar a samozřejmě Dominikánská republika. V rámci aktuálních katalogů, které 

vycházejí pro rok 2017/2018 zvolili obličeje žen. Jedná se o 4 katalogy. 

Obr 4 Přední stránky katalogů Exim tours (zdroj: EXIM TOURS, 2018) 
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První 3 katalogy se nesou v duchu požitků, uvolněnosti a spokojenosti. Jsou  

zde vyobrazeny ženy, nejspíše spokojené klientky užívající si slunce a dovolené.  

Pro titulní stránku exotické sekce zvolil Exim tours ženu tmavé barvy pleti. Design 

titulní stránky tohohle katalogu se nese v temných smutných barvách, které by měly 

navozovat to tajemno neprozkoumaných exotických zemí, ale spíše to působí smutně  

a temně. Výraz modelky vypadá také velmi strhaně a nešťastně. Tvůrci se zde odklonili 

úplně od myšlenky návštěvnice spíše k domorodé ženě či dokonce i zaměstnankyni 

rezortu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5 Plakát společnosti Exim tours (zdroj: EXIM TOURS, 2018) 

Myšlenka a motiv celé téhle kampaně je velmi vkusná a propracovaná, nemyslím  

si však, že u katalogu s exotickými zeměmi je dobře zvolená. Motiv, který se objevuje 

na titulní straně můžeme nalézt také na webových stránkách společnosti a na dalších 

propagačních tiskovinách. Obsah katalogu se už nese ve čistém světlém designu, který 

je přehledný a příjemný.  
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Obr 6 Obsahová stránka katalogu (zdroj: EXIM TOURS, 2018) 

Exim tours dbá také na velkou aktivitu na Facebooku, denně zde přidává nové nabídky 

a zajímavé události, které se v destinaci budou dít. Na téhle sociální síti má více  

než 40 000 sledujících.  

Cestovní kancelář Fisher, a.s.  

Cestovní kancelář Fisher se specializuje zejména na letecké dovolené u moře, 

spolupracuje více než s 600 prověřenými hotely a mezi její portfolio můžeme zařadit  

i takové zájezdy jako jsou golfové zájezdy na míru nebo luxusní zaoceánské plavby. 

Díky obchodní značce Fischer, Nev-Dama, eTravel a Privileq reprezentují největší 

skupinu s téměř 350 000 klienty ročně a obratem přesahující 5,3 miliardy korun. 

Společnost Fischer nabízí svým klientům výběr ze 40 hotelů a cena za dospělou osobu 

začíná na 29 990 Kč. Nejdražší zájezd poskytovaný kanceláří se vyšplhá  

až na 82 790 Kč (FISHER, 2018). 

I přes spolupráci Dominikánské republiky s kanceláří Fischer stále není viděna žádná 

více cílenější kampaň nebo propagace téhle destinace. Pro sezónu 2017/2018 Fischer 

zvolil jednoduchý design, který je minimalistický a funkční. V horní části letáku vidíme 

spokojené klienty na dovolené a v dolní části krásnou přírodu zvolené destinace. Systém 

uspořádání se opakuje na všech letácích, které pro rok 2018 Fischer má. 
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Obr 7 Letáky cestovní kanceláře Fischer na rok 2018 (zdroj: FISHER,2004) 

Na svých webových stránkách se soustředí hlavně na zájezdy charakterizované jako 

first minuty. Jeho podání téhle věci je velmi nenásilné, jen malou ikonkou červené 

barvy s nápisem „1. moment“ naznačuje, že zrovna dnes je ta nejlepší doba koupit  

váš vybraný zájezd. Reklama je mířena na rodiny s malými dětmi, kteří potřebují mít 

přesné prázdninové datum dlouho dopředu zamluvené. 

 

 

 

 

 

 

Na sociálních sítí, přesněji na Facebooku cestovní kancelář sleduje skoro 38 000 lidí, 

zde sdílí skoro každý den výhodné nabídky zájezdů na firts i last minute.  

 

Obr 8 Webové stránky cestovní kanceláře Fischer (zdroj: FISHER, 2004) 
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Obr 9 Příspěvek cestovní kanceláře na Facebook (zdroj: FACEBOOK,2018) 

Cestovní kancelář Neckermann 

Cestovní kancelář je součástí koncernu Thomas Cook Group plc., který je druhý 

největší koncern v Evropě. Společnost operuje na českém trhu od roku 2007. Dnes  

je kancelář známá jako specialista na Německo. Zaměření cestovní kanceláře  

je převážně na rodinnou dovolenou u moře, ale nechybí u něj na výběr i hory, 

eurovíkendy, nebo také zájezdy do zábavních parků. 

V nabídce společnosti nalezneme 63 hotelů situovaných do 4 hlavních oblastí,  

ta nejoblíbenější se nazývá Punca Cana, která se nachází na východním pobřeží. Ceny 

zájezdů se pohybují od 32 000 Kč až po 75 173 Kč (NECKERMANN, 2004). 

Dominikánská republika jako samostatná destinace propagována není, ale stejně jako 

většina cestovních kanceláří i Neckermann vycítil potenciál v exotických zemí  

a zvýrazňuje je na svých webových stránkách.  

Jako motiv zvolil fotku moře s bazénem hotelu, písmo je vhodné a navozuje 

neformálnost a uvolněnost.  

Ani na sociálních sítí společnost nezaostává, se svými 20 000 sledujícími sdílí soutěže, 

svou aktuální nabídku i pracovní pozice v jeho řadách. 
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Obr 10 Webová stránka cestovní kanceláře Neckermann (zdroj: NECKERMANN, 2004) 

2.4. Segmentace 

Pro vytvoření správně cílené komunikace je potřeba přesně určit potencionální klienty 

a zaměřit se na jejich potřeby. 

Dominikánská republika je charakteristická destinace, která nebude oslovovat všechny. 

Segmentační kritéria nám pomůžou definovat, jakou skupinu lidí hledáme. Díky  

své exotičnosti a vzdálenosti hledáme skupinu lidí, která se nebojí cestovat a chce 

poznávat i jiné kontinenty. Dalším důležitým kritériem jsou finanční možnosti klienta. 

Destinaci můžeme nazvat jako luxusní, a ne pro každého je dostupná. Díky svému 

klidnému prostředí je vhodná pro odpočinek, ale také může lákat i dobrodruhy pro svou 

krásnou přírodu a kulturu. Společnost Invia nabízí téměř 30 000 zájezdů vhodné  

pro děti a skoro 1 500 zájezdů, kde je pobyt omezen věkovou hranicí. 

Souhrn kritérií 

• Klienti hledající odpočinek a krásy exotické destinace 

• Klienti s určitou finanční stabilitou 

• Klienti hledající luxus  

• Klienti s dětmi 

• Klienti bez dětí 
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Popis jednotlivých segmentů dle věku 

Skupinové dovolené – Přátelé či rodinní příbuzní, kteří se chtějí pobavit, zažít 

dobrodružství v exotické zemi. Jejich požadavky jsou aktivní vyžití, bohatý sportovní 

nebo zábavný program, možnost navštívení památek nebo přírodních krás i divoké 

večírky. 

Bezdětné mladé páry a páry cestující bez dětí – Segment cestuje za účelem odpočinout 

si od stereotypu běžného života, užít si romantickou dovolenou a zažít společné zážitky. 

Pro tenhle typ klientů se lépe hodí hotely orientující se na dospělé osoby s velkým 

množstvím poskytujících aktivit a výletů. 

Rodiny s dětmi – Tenhle specifický segment má dvě důležitá kritéria, a to, aby se děti 

nenudily a bavily se, ale také aby si rodiče odpočinuli a relaxovali. To vše nabízí většina 

hotelů díky svým animátorským programům a dětským klubům, ve kterých se děti 

zabaví. Další požadavky jako snížená cena za dítě či jedno dítě zdarma jsou 

samozřejmostí. Důležitým kritériem je i bezpečnost pláže a bazénu. 

Starší páry – Klienti, kteří chtějí zavítat na neobvyklá místa, odpočinout si a nalézt 

rozptýlení v stereotypním životě. Požadavky jsou relaxace, různé párové aktivity  

a výlety. Kvůli většímu pohodlí by byl vhodný bezbariérový hotel nebo hotel 

s přízemními apartmány. 

Díky své jedinečnosti a přizpůsobivosti Dominikánská republika splňuje většinu kritérií 

všech segmentů.  

Následný návrh kampaně se bude ovšem orientovat pouze na rodiny s dětmi a bezdětné 

páry.  

2.5.  Analýza stávajícího marketingového mixu 

Analýza marketingového mixu se bude snažit přiblížit 5 hlavních proměnných 

nabízeného produktu společností Invia.cz. 

2.5.1. Produkt 

Klient má dvě možnosti, jak si produkt, v tomhle případě zájezd, vybrat. 

Nejpoužívanější způsob výběru je online na webových stránkách společnosti Invia,  
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zde si zákazník projde nabídky od různých hotelů v různých cenových relacích. Může 

také specifikovat svůj výběr podle filtrů například podle vybavení hotelu, vzdálenosti 

od moře, hodnocení hotelu nebo podle slev a akcí. Při konečném výběru klient zadává 

nezávaznou rezervaci a od téhle chvíle už je v rukou školeného prodejce, který  

vše zařídí.  

Druhá možnost, která je výhodná pro klienty, kteří chtějí urychlit čas výběru a ihned 

hotově zaplatit je osobní dojednání na pobočce. Na místě se mu věnuje osobně zkušený 

prodejce, který navrhne klientovi hotely přesně podle jeho požadavků.  

Agentura nabízí přesně 72 859 zájezdů do Dominikánské republiky. Délka zájezdů  

se pohybuje mezi 8 až 16 dny a kvalita hotelů je velmi vysoká 3 až 5 hvězd. Pro tyhle 

exotické destinace je charakteristická strava all inclusive nebo ultra all inclusive. Lety 

jsou do Dominikánské republiky přímé a klienti si mohou vybrat odlet z Prahy, Vídně  

či Budapeště.  

2.5.2. Cena 

Cena je hodně individuální věc pro každého klienta, ale kvůli tomu, že destinace 

nenabízí žádné seniorské slevy nebo výhody za nákup, jedinou možnost, jak hýbat 

s cenou jsou akce First Minute nebo Last Minute, což znamená výhodnější cena  

na zájezd při koupi s předstihem anebo koupě na poslední chvíli. 

Částka nejlevnějšího zájezdu se pohybuje kolem 23 000 Kč na 8 dní pro dospělou 

osobu, avšak ten nejdražší zájezd se vyšplhá až na 85 000 Kč na 8 dní.  

V uvedených cenách není zahrnuto pojištění, které pro dospělého vyjde na 1 550 Kč  

a pro dítě do 14 let na 1 050 Kč. Na druhou stranu v ceně zájezdu jsou započítané 

letenky tam i zpět, doprava do hotelu a poté z hotelu, služby delegáta a podle typu 

hotelu i pokojové vybavení (lednička, varná konvice, fén, župany, WiFi atd.). 

2.5.3.  Místo  

Dominikánská republika je tropický ráj, pro její krásu se nazývá „perla Karibiku“. 

Lákadlem je nejen křišťálové moře, ale také úrodné údolí, stepní oblasti, národní parky 

a nejdelší palmové pláže celého Karibiku.  
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Podnebí v destinaci je tropického klimatu, teplota je celkem neměnná, celý rok  

se zde udržuje 26-34 °C, což by mělo řadit Dominikánskou republiku do skupiny 

destinací vhodné pro celoroční návštěvnost, bohužel to tak úplně není. Během roku  

se zde vystřídají dvě období dešťů, a to od května do června a od října do listopadu. 

Velmi nevyzpytatelné jsou i měsíce červen, srpen a září je zde totiž velká 

pravděpodobnost vzniku hurikánů. Tím pádem nejideálnější doba pro navštívení 

destinace jsou měsíce od prosince do dubna. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 11 Měsíční teploty v Dominikánské republice (zdroj: INVIA.CZ, 2000) 

Nezbytné pomůcky bývají repelenty kvůli zvýšenému počtu komárů v letních měsících, 

kteří přenášejí horečnaté onemocnění dengue. V pohraniční oblasti s Haiti je možný 

výskyt i malárie. Kromě komárů se po Dominikánské republice pohybují  

také 112 druhů ptáků, dva druhy vzácných želv a nespočet hmyzu a motýlů. 

Nejzajímavějším savcem je Štětinatec podivný neboli Solenodon paradoxus. 

Infrastruktura je zde velmi rozvinutá, proto není problém se dostat do všech místních 

měst či turistických destinací. Při svých cestách můžete použít autobusy carros publicos, 

guaguas, taxi, metro nebo třeba motoconchos. Mimo hotely by si měli turisté dávat 

pozor na zvýšenou kriminalitu. 

2.5.4. Propagace 

Díky propagaci dominikánské vlády, zejména zásluhou úspěšných turistických kampaní 

ministerstva cestovního ruchu na zahraničních trzích, se zvyšuje zájem nejen  
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o ubytování v rezortech, ale také nabývají letecké spoje mezi Dominikánskou 

republikou a hlavními zdrojovými trhy (BRATRŠOVSKÁ, 2015).  

Národní turistický úřad, který působí i na českém trhu propaguje zemi klasickou formou 

reklamy v magazínech a marketingových tiskovinách. Méně častou formu propagace 

také zvolili reklamní potisk tramvaje. V rámci osobního setkávání s klienty se účastní 

každoroční mezinárodní výstavy cestovního ruchu a hotelnictví MADI. Ani v sociálních 

sítí ministerstvo nezaostává, kromě typických sítí jako je Facebook a Twitter se může 

pochlubit i kanálem na YouTube. 

 

 

 

 

 

Obr 12 Přední strana brožury národního turistického úřadu Dominikánské republiky (zdroj: 

NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY, 2018) 

2.5.5. Lidé 

V Dominikánské republice žije 10,5 miliónu obyvatel. Z nich je 16 % bělochů, což jsou 

potomci španělských dobyvatelů, 12 % černochů, potomci afrických otroků a nakonec 

70 % mulatů. Zbývajících pár procent tvoří pozdější imigranti (zdroj: NÁRODNÍ 

TURISTICKÝ ÚŘAD DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY, 2018). 

Dominikánci jsou sice temperamentní, ale zároveň jsou laskaví, ochotní a mají velký 

smysl pro humor. Jejich vstřícné a milé chování k návštěvníkům země vychází nejen 

z jejich vrozených vlastností, ale také protože si uvědomují důležitost turismu. 

Jak už bylo zmíněno 95 % obyvatelstva se hlásí k římskokatolické církvi, tohle vysoké 

procento vychází z historie, kdy evropští kolonisté nutili původní obyvatele masově  

a násilně konvertovat. Zbylých 5 % obyvatelstva vyznává původní afro-americký 

mystický kult voodoo (zdroj: NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD DOMINIKÁNSKÉ 

REPUBLIKY, 2018). 
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2.6. Výběr propagačního média 

Důležitým krokem, pro definování budoucí kampaně je určit si hlavní propagační 

média, na které bude kampaň v další části práce napasována.  

Primární poslání kampaně by mělo být přesvědčit klienta, který dovolenou hledá,  

že Dominikánská republika je přesně to, co potřebuje. Sekundární cíl bude směřován  

na širokou veřejnost pro zvýšení povědomí o destinaci.  

Propagace na prodejně 

Proškolení personálu – při osobním setkání klienta a prodejce je důležité sdělit zájemci 

o zájezd hlavní klady a výhody Dominikánské republiky před konkurenčními 

destinacemi, proto je nezbytné, aby prodejce znal kvality zájezdů, které tahle země 

nabízí. 

Letáčky a brožurky – malé tiskoviny, které můžou poskytnout klientovi základní 

informace o zájezdech, klient si je může odnést domů a poradit se o destinaci 

s ostatními cestujícími. 

Online reklama 

Internetové vyhledávače – oslovení potencionálního klienta hned při vstupu na internet 

je velmi důležité, umístit zpoplatněný odkaz na hlavní internetové prohlížeče jako jsou 

Seznam.cz a Google je výhodné nejen pro prodej, ale i pro zaznamenávání počtu 

návštěvnosti.  

Sociální sítě – sociální sítě jako Facebook a Instagram dnes zažívají největší popularitu 

a díky němu destinace může ukázat své vizuální kouzlo, důležité je také zveřejňovat  

na oficiálním profilu Invia výhodné nabídky zájezdů do destinace. 

Venkovní reklama 

Plakáty – jsou klasickým a nejznámějším médiem pro propagaci. Pro efektivitu reklamy 

je důležité jejích umístění k frekventované silnici či centru města. 

Inzerce v časopisech – díky zaštítění reklamy kvalitním časopisem bude brána destinace 

jako zajímavá, lákavá a atraktivní, lze zde uvést i nejdůležitější informace. 
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2.7. SWOT analýza 

V následném zpracování informací přístupu SWOT analýzy budou uvedeny důležité 

informace, které vychází z doposud vykonaných analýz, díky nimž bude jasné, jakou 

cestou se kampaň bude ubírat. 

2.7.1. Silné stránky 

Silná stránka destinace je, že je v rámci možností nová a neokoukaná. Destinace láká 

své návštěvníky na bílé pláže, průzračné moře a rozmanitou faunu a flóru. 

Neobyčejným zážitkem je i otevřenost a vlídnost domorodců. Velké plus je její 

bezpečnost, která se v téhle době velmi cení, díky ní se můžou turisté po ostrově 

pohybovat bez větších potíží na vlastní pěst.  Cenová bilance se pohybuje asi stejně jako 

v české republice. 

2.7.2. Slabé stránky 

Mezi slabé stránky patří určitě vzdálenost. Jedenáctihodinový let je náročný nejen  

pro kuřáky, ale hlavně pro rodiče s dětmi. Další nevýhoda destinace je vyšší cenová 

hladina samotných zájezdů. Neinformovanost lidí můžeme považovat také za slabou 

stránku a díky mnoha desinformacím může působit Dominikánská republika 

nebezpečně nejen z kulturního, ale i zdravotnického hlediska.  

2.7.3. Příležitosti 

V současné době zaznamenává Dominikánská republika vůbec největší počet 

zahraničních turistů v rámci karibského regionu. Díky nárůstu turistiky destinace 

ekonomicky roste a pociťují to i turisté. Otvírání nových přístavů, rozšiřování silničních 

tahů a zvyšování počtu letů láká do země i nové investory v oboru hotelnictví, což vede 

k rostoucí konkurenci, díky níž vznikají různé akce a slevy na pobyty. Dominikánská 

republika je čím dál tím více oblíbeným místem pro svatby nebo líbánky. Na své si také 

přijdou milovníci golfu, Dominikánská republika se může chlubit jedním 

z nejkrásnějších golfových hřišť na světě. 
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2.7.4. Hrozby 

Hrozba a vždy velké riziko hraje u těchto destinací počasí. Po nedávném hurikánu Irma 

turisté raději volí klidnější místa s menším nebezpečí i přes to, že na Dominikánské 

republice nezpůsobil žádné škody. Obavy o zdravotní stav jsou také na místě, proto 

očkování proti žloutence typu B a C je před cestou nutností. Malárie, kterou přenášejí 

komáři, se vyskytuje v méně obydlených částech destinace, ale odborníci doporučují  

si brát na dovolenou minimálně repelent.  

 

 

 

 

 

 

Obr 13 Grafické shrnutí zpracování informací přístupu SWOT analýzy (zdroj: vlastní tvorba) 

Celkové shrnutí zpracovaných informací přístupu SWOT analýzy 

Na základě analýzy vyplývá, že Dominikánská republika má velký potencionál stát  

se jednou z hlavních navštěvovaných zemí turisty v kategorii exotické země.  

Při správném zdůraznění jejích silných stránek a příležitostí v rámci marketingové 

kampaně zvýšíme povědomí a kladné vnímání destinace.  

Na druhou stranu se budeme snažit eliminovat milné smýšlení o téhle zemi. Toho však 

nepůjde dosáhnout tiskovými materiály, proto bude osobní nebo telefonický kontakt 

prodejců s potencionálními klienty. Kvůli pravdivým a ověřeným informacím, bude  

pro prodejce připraveno školení. 
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Slabým stránkám a hrozbám jako vzdálenost, cenová hladina zájezdů a přírodní 

katastrofy nejde bohužel nijak předcházet či změnit. Dá se jen informovat klienty  

o různých výhodnějších alternativách jako jsou např. noční přímé lety nebo je ujistit,  

že přírodní katastrofy jsou pouze anomálie a meteorologové jsou schopni zaznamenat 

blížící se nebezpečí spoustu dní dopředu. 

2.8. Shrnutí analytické části 

V analytické části bakalářské práce byly uvedeny základní informace o vybrané firmě  

a spolupracující destinaci. Dále následovala analýza marketingového mixu, která byla 

zaměřena přímo na poskytování nabídky zájezdů společnosti do Dominikánské 

republiky. Po analýze tří velkých konkurenčních kanceláři následovala segmentace,  

ve které bylo rozhodnuto o cílových segmentech. Nakonec bylo vytvořeno zpracování 

informací přístupu SWOT analýzy, které shrnulo hlavní informace o exotické destinaci.  
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Na základě analytické části bakalářské práce byly zmapovány hlavní informace  

o marketingovém mixu, ale i o firmě samotné a její konkurenci. Byly také určeny hlavní 

cílové segmenty, na které bude směřována kampaň přes přenosná média. Z těchhle 

zachycených údajů bude návrhová část vycházet. 

Návrhová část práce se bude snažit vytvořit komplexní marketingovou kampaň, kterou 

bude moct firma Invia.cz využít ke sdílené propagaci Dominikánské republiky.  

3.1.  Hlavní specifika kampaně 

Dominikánská republika je destinace, do které může klient vycestovat celoročně,  

ale nejtepleji a nejméně deštivo je tam v období naší zimy a jara. Za těchhle podmínek 

je nevhodnější situovat kampaň od listopadu do dubna. Trvání kampaně bude teda šest 

měsíců v roce 2019/2020. 

Díky sdíleným nákladům cestovní agentury Invia.cz a Dominikánské republiky, byla 

pro tenhle projekt stanovena přibližná částka 900 000 Kč. V téhle cenové relaci  

by se marketingová kampaň měla pohybovat. 

Kampaň bude mířena primárně na potencionální zákazníky s touhou vycestovat  

do exotické země. Sekundárně bude kampaň mířena na širokou veřejnost, u které 

chceme zvýšit pozitivní vnímání o destinaci. 

Ze začátku bude určena hlavní vizualizace kampaně, která dodá jednotný vzhled 

jednotlivým propagačním materiálům a bude ji provázet po celou dobu jejího působení. 

Nástroje a propagační materiály budou poté rozděleny do tří sektorů, a to dle místa 

propagace. Prvním sektorem je propagace na prodejně, který se bude věnovat osobnímu 

setkávání klientů s pověřenými pracovníky. Druhý sektor je sektor propagace  

na internetu, který oslovuje lidi, kteří prvotně přemýšlejí o zájezdu do neurčité 

destinace. Poslední sektor je venkovní propagace, která je zaměřená na širokou 

veřejnost, která zatím ani nepřemýšlí nad koupí zájezdu. 
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3.2.  Grafická vizualizace 

Grafická vizualizace bude pro všechny navrhnuté materiály společná. Díky tomu bude 

mít kampaň ucelenou myšlenku a působit propojeně. Design propagačních materiálů  

by měl korespondovat s charakterem místa, které se snaží propagovat. 

3.2.1. Motiv 

To, co na Dominikánské republice klienty láká jsou její nekonečné písečné pláže 

s tyrkysovým mořem a nekončícím západem slunce. Někteří chtějí objevovat její 

kulturní charakter, starobylé památky nebo neprobádanou přírodu. Kampaň se bude 

vizuálně snažit upoutat a nalákat potencionální klienty na její přednosti, proto se motiv 

bude točit kolem tří hlavních proudů. 

• Pláž, moře 

• Kultura, architektura 

• Příroda 

Všechny použité fotografie budou použity z internetové fotobanky Pixabay. 

(PIXABAY, 2018) 

3.2.2. Text 

Hlavním textem bude nápis „Dominikánská republika“ pod ním bude slogan pro tuhle 

kampaň „Odměňte se nevšedními zážitky!“, který má v lidech vytvářet pocit, že pouze 

oni si jsou vlastní překážkou. A nakonec je zde přidán hashatag „#vysitozaslouzite“, 

který se snaží ujistit zákazníka o tom, že jeho volba je správná. Tohle seskupení 

hashtagu, názvu a sloganu bude provázet příjemce celou kampaní.  

 

 

 

 

 

 

Odměňte se nevšedními zážitky! 

#vysitozaslouzite 

Dominikánská  
republika 

Obr 14 Text na propagační materiály (zdroj: vlastní tvorba) 
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Tab 2 Hlavní specifikace textu (zdroj: vlastní tvorba) 

Název Text Styl Velikost Barva 

Hashtag #vysitozaslouzite Impact 14 b bíla, pozadí1, 

velmi tmavá  

5 % 

Název Dominikánská Impact 36 b bílá, pozadí 1 

Název republika Impact 22 b bílá, pozadí 1 

Slogan Odměňte se nevšedními 

zážitky! 

Impact 14 b bíla, pozadí1, 

velmi tmavá 

15 % 

3.3. Propagace na prodejně 

Proškolení personálu 

První dojem na prodejně je jeden z nejdůležitějších mezikroků pro koupi zájezdu 

klientem. Při vstupu do pobočky by jej měl uvítat milý personál, ve většině případů 

recepční, která klienta usadí a zkontaktuje se s pověřeným prodejcem. Prodejce  

by měl být řádně upraven a mít zdvořilé vystupování.  

Pro správný odhad destinace, kterou klientovi doporučí na základě jeho požadavků,  

se musí prodejce orientovat v destinacích, které nabízí. Aby byly jeho informace 

aktuální, rozmanité a hlavně pravdivé, bude pro všechny prodejce orientující  

se na exotické pobyty zařízeno školení, kde se dozví od speciálních školitelů informace 

o Dominikánské republice jako jsou např. specializace jednotlivých letovisek,  

o hlavních rezortech, sportovních a rekreačních aktivitách, o flóře a fauně, o kulturním 

vyžití a kultuře samé, nebo také o bezpečnosti, nemocech a přírodních pohromách. 

Školení se bude konat na začátku kampaně, tedy na začátku listopadu. Souhrn informací 

obdrží prodejce také v tištěné formě, každý nově přijatý zaměstnanec na pozici prodejce 
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exotických zájezdu pak dostane pouze tyhle informativní tiskoviny. Odhadovaná cena 

na jednoho prodejce se odhaduje na 500 Kč. 

Letáky a brožury 

Brožury a letáky jsou malé informační marketingové tiskoviny, které se hodí pro zaujetí 

klienta. Dávají se většinou jako dar potencionálnímu zákazníkovi, který ještě není 

rozhodnut a vrací se domů promyslet alternativy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr 15 Návrh na přední stranu brožury (zdroj: vlastní tvorba dle: 

PIXABAY, 2018) 

Obr 16 Návrh na zadní stranu brožury (zdroj: vlastní tvorba dle: 

PIXABAY, 2018) 
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Tiskoviny se drží v motivech, které byly na začátku určeny. Ukazují klientům krásu  

a eleganci destinace. Na brožuře bude uvedeno více textu než na letáku, ten obsahuje 

pouze hashtag, název, slogan a názvy hlavních letovisek země. Naopak na brožuře  

se můžeme dočíst zajímavé informace o přírodě, kultuře a hotelech. 

Brožura má velikost A4 a je natisknutá na křídový papír. Bude skládána vějířovitě  

tak, aby byl název s logem na přední části. Leták je také vyroben z fotopapíru  

ve velikosti A5 a nese se v podobném duchu jako brožura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brožury i letáky budou k dispozici na prodejnách. Samotné letáky budou vkládány  

do katalogů společnosti. Tiskoviny budou k dispozici celou dobu trvání kampaně. 

3.4.  Propagace přes internet 

Internetové vyhledávače 

Co se týká obyčejného vyhledávání, je na tom společnost Invia.cz velmi dobře.  

Při vyhledání slov „Dominikánská republika zájezd“ se ve vyhledávači objevila jako 

první. Nemůžeme však ignorovat důležitý faktor jako je personalizované vyhledávání, 

Obr 17 Návrh přední a zadní strany letáku, dvě verze (zdroj: vlastní tvorba dle: PIXABAY, 

2018) 
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což znamená, že to, co se zobrazí na prvním místě jedné osobě se nemusí zobrazit 

druhé. Vyhledávač sám hodnotí podle určitých faktorů atraktivnost stránky a nejlépe 

hodnocené weby jsou zobrazovány na prvních příčkách. Tohle však má cestovní 

agentura skvěle zabezpečené. Vždy se objeví na prvních pozicích, když ne na první, tak 

jistě na druhém či třetím. 

Na druhou stranu, i když Invia může mít první místo, první 4 místa patří pro placenou 

reklamu, kdy určitému vyhledávači platíte paušální částku, aby odkaz na stránku byl 

zobrazen jak první odkaz. Otázkou potom zůstává, jestli lidem záleží na tom,  

že je to reklama a přeskočí je, nebo nezáleží a otevřou si první odkaz. 

Pro kampaň bych zvolila pouze držení se na předních příčkách vyhledávání a placenou 

reklamu bych zavedla až při případném stále se snižujícím počtu shlédnutí webové 

stránky. 

Sociální sítě 

Marketingové oddělení, které spravuje účty Instagramu a Facebooku společnosti, začne 

být více aktivní. Začne více informovat uživatele o různých výhodných nabídkách,  

o aktuálním dění v destinaci a např. sdílet články o Dominikánské republice. Příspěvky 

by měly působit spíše informativně a budou vydávány maximálně jednou za týden,  

aby nepůsobila reklama moc násilně a spíše neodrazovala případné klienty. 

Co se týká samotných webových stránek cestovní agentury, bude zde umístěna reklama. 

Při kliknutí na objekt bude prohlížející přesměrován automaticky na výběr hotelů 

v destinaci. 

Obr 18 Návrh reklamy na webové stránce Invia.cz (zdroj: vlastní tvorba dle: INVIA, 2010) 
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3.5.  Venkovní propagace 

Plakáty 

Plakát by měl upoutat kolemjdoucího či projíždějícího potencionálního zájemce,  

ale i člověka, co o dovolené ani nepřemýšlí. Pro tenhle propagační matriál jsem vybrala 

netradiční rozměr polovinu A2 papíru. Motivem bude foto tanečnic v pestrých oděvech 

při tradičním karnevalu. Opět stejně jako na menších tiskovinách se zde nachází logo 

společnosti Invia a základní kompozice hastagu, názvu státu a sloganu. 

Díky své barevnosti plakát zcela jistě zaujme. Plakát může být umístěn kdekoliv,  

ale doporučuji rušné ulice, jeli možnost poblíž samotné pobočky cestovní agentury 

Invia. 

Pro vylepení plakátů byla vybrána firma RENGL s.r.o., která operuje na českém trhu  

již několik let. Společnost nabízí své služby pro více jak 80 měst po celé České 

republice. Plakáty budou vylepeny na celou dobu trvání marketingové kampaně. 

Obr 19 Návrh na plakát (zdroj: vlastní tvorba dle: PIXABAY, 2018) 
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Inzerce v časopisech 

Inzerce v časopise bude mít velikost jedné celé strany. Motivem je použita příroda 

destinace. Hlavní dominantou je zde již známá kompozice hastagu, názvu a sloganu. 

Nesmí chybět ani logo společnosti a názvy letovisek Dominikánské republiky.  

Inzeráty se budou nacházet v magazínu Země a lidé, který se věnuje cestování  

a objevování nových míst a v prestižním Forbes, který je světově uznávaný 

měsíčníkem. Magazín Země a lidé vychází každou druhou středu a inzerce bude 

zasazena do časopisu na tři měsíce – šest vydání a to listopad, prosinec a leden.  

Pro Forbes kvůli vysokým cenám za inzerci bude umístěna reklama pouze dva  

měsíce – dvě vydání prosincové a lednové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Odhad nákladů na realizaci kampaně 

Agentura dlouhodobě spolupracuje se společností SELA DTP studio, která pro  

ni zajišťuje tisk propagačních materiálů. 

Ceny uvedené pro výpočet tisku byly získány z interních dokumentů společnosti Invia. 

(Interní materiály firmy Invia.cz a.s.). 

Obr 20 Návrh na inzerci v časopisu (zdroj: vlastní tvorba dle: 

PIXABAY, 2018) 
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Výpočet ceny vylepení plakátu (RENGL, 2018) 

• denní sazba * počet dní = částka za jeden plakát 

• suma za jeden plakát * počet ks vylepených plakátů = celková částka za všechny 

vylepené plakáty 

2,35*180 = 423 Kč 

423*500 = 211 500 Kč 

Tab 3 Cenová kalkulace (zdroj: vlastní tvorba) 

Druh 

reklamního 

předmětu 

Rozměr 
Množství 

(ks) 

Cena za 

ks (Kč) 

Cena 

celkem 

(Kč) 

Leták 
A4, křídový papír, 

oboustranně 
2 500  4,00 10 000,00 

Brožura 
A4, křídový papír, 

oboustranně 
2 000  4,00 8 000,00 

Plakát 

A2, křídový papír, 

jednostranně 
500 16,00 8 000,00 

Polep jedné poloviny A2 (RENGL, 2018) 211 500,00 

Školení  

Proškolení zaměstnanců 

(Interní materiály firmy 

Invia.cz a.s.) 

200 500 100 000 

Inzerce v 

časopise 

Země a lidé, každou sudou 

středu, jedna strana (LIDÉ A 

ZEMĚ, 2018) 

6 21 000,00 126 000 

Magazín Forbes, jednou 

měsíčně, jedna strana 

(FORBES, 2018) 

2 209 000,00 418 000 

Cena kampaně celkem 872 500 
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3.7. Časový harmonogram kampaně 

Pro přehlednější orientaci je v tabulce číslo tři uveden souhrn nástrojů použitých  

při marketingové kampani a jejich dobu trvání od měsíce listopadu do měsíce dubna. 

Tab 4 Časový harmonogram kampaně (zdroj: vlastní tvorba) 

Nástroje 

marketingové 

kampaně 

Měsíce 

 Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Školení personálu x      

Letáky a brožura x x x x x x 

Sociální sítě x x x x x x 

Plakáty x x x x x x 

Inzerce v časopise 

Země a lidé 
x x x    

Inzerce v časopise 

Forbes 
 x x    

3.8. Doporučení pro kontrolu efektivnosti kampaně 

Hlavní ukazatel efektivnosti reklamní kampaně můžeme vnímat počet zakoupených 

dovolených. Zjištění a porovnání s počtem zájezdů za posledních např. 5 let, může 

spolehlivě ověřit růst poptávky po destinaci. 

Druhým směrodatným ukazatelem může být počet návštěvníků, kteří shlédli  

na webových stránkách společnosti kategorii Dominikánská republika. Tenhle ukazatel 

může potvrdit, jak moc veřejnost kampaň oslovila a dostala se jim destinace  

do podvědomí, i když nevykonali nákup zájezdu. 

Pokud se čísla prodaných zájezdů nebudou zvyšovat, bude poté potřeba zvolit 

agresivnější přístup ke kampani. 
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3.8.1. Zhodnocení přínosů kampaně 

Přínosy kampaně můžeme hodnotit ze dvou rozdílných úhlů pohledu i když jeden 

s druhým se vzájemně doplňují.  

Finanční přínosy 

Tohle zhodnocení budeme brát jako hlavním strůjcem přínosů, můžeme jej lehce 

zaznamenat a označili jsme ho také jako hlavním ukazatelem efektivnosti. Jedná  

se o počet prodaných zájezdů do Dominikánské republiky. Pro agenturu jsou přínosy  

ve formě zisku z poskytnutých zájezdů, zatím co pro destinaci jsou to příjmy 

z nabývajícího turismu, od kterého se dále odvíjejí její ekonomický růst, stavba nových 

rekreačních komplexů, zvyšování životní úrovně domorodců a např. příchod 

zajímavých investorů. 

Aby byla kampaň efektivní ze ziskového hlediska z pohledu společnosti, musí být 

kampaň tak výdělečná, aby pokryla vynaložené náklady agenturou Invia, což je 450 000 

Kč. 

Kvůli ochraně údajů není tahle práce oprávněna uvádět přesná čísla prodaných zájezdů 

či tržeb za ně, proto v následném grafu budou tržby vyjádřeny jako procenta. Výchozí 

hodnotu 100 % představují tržby za rok 2015. 

V grafu jsou zachyceny tři pohledy na potencionální vývoj tržeb.  

• Optimistický pohled vyjadřuje vývoj tržeb, na které působí úspěšnost kampaně, 

dobrá ekonomická situace v České republice a ostatní příznivé  

faktory – politické, meteorologické a např. ekologické. Pro rok 2019 bude nárůst 

tržeb o 13 % než v roku 2018 a v roku 2020 tržby vzrostou o dalších  

5 %. Náklady na kampaň se společnosti vrátí i s vysokým ziskem. 

• Pesimistický pohled znázorňuje nepříliš příznivý vývoj tržeb. Počet prodaných 

se rapidně nezvyšuje, spíše stagnuje i po šestiměsíční marketingové kampani. 

Kampaň tedy nebude efektivní, budou se zde vyskytovat nepříznivé faktory 

k cestování do destinace jako např. zvýšení cen zájezdů, změna klimatu, špatná 

politická situace nebo nepříznivá ekonomická situace. Rok 2019 a 2020 byly 

tržby jen o procento vyšší než v roce 2018. Náklady na kampaň byly uhrazeny, 

ale bez většího zisku pro společnost. 
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• Realistický pohled vychází z pohledů optimistického a pesimistického. Jedná  

se o vývoj uspokojující, kdy se v roce 2019 zvýší tržby o 3 % než v roce 2018  

a v roce 2020 o dalších 5 %. Kampaň může být prohlášena za úspěšnou, jelikož 

pokryje své vstupní náklady a poskytne společnosti uspokojivý zisk. 

 Obr 21 Graf potenciálního očekávání vývinu tržeb v čase (zdroj: vlastní tvorba na základě interních 

materiálů společnosti Invia) 

Nefinanční přínosy 

Vedlejším výnosem, ale téměř stejně důležitým je, jak už bylo několikrát zmíněno, 

zvyšování povědomí o téhle exotické destinaci. Tímhle přínosem je spíše podněcování 

klienta k budoucímu finančnímu přínosu. Což znamená, že aktuálně vytváří povědomí, 

které se časem vyvine v potencionální zájem o destinaci. Není natolik měřitelný  

jako přínos finanční. Z nefinančních výnosů těží spíše destinace. 
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3.9.  Rizika realizace 

Rizika můžeme rozdělit podle fáze tvorby kampaně. Každá fáze má své rizika,  

ze kterých mohou, ale nemusí, vzniknout bezpečnostní incidenty. 

Tabulka níže popisuje bezpečnostní incidenty každé ze tří fází a jejich dopad  

na kampaň. 

Tab 5 Přehled incidentů a jejich dopadů na kampaň (zdroj: vlastní tvorba) 

Fáze tvorby 

kampaně 
Incident Dopad 

Návrhová 

fáze 

kampaně 

Špatně zvolený segment Snížení efektivnosti kampaně 

Nepochopitelné sdělení pro 

příjemce 
Snížení efektivnosti kampaně 

Nesouhlas s návrhem  
Přepracování kampaně, 

nedodržení časového plánu 

Realizační 

fáze 

kampaně 

Technické problémy  Nedodržení časového plánu 

Pozdě nalezená chyba 

Přepracování kampaně, 

nedodržení časového plánu, 

překročení rozpočtu 

Překročení rozpočtu Neúplnost kampaně 

Průběhová 

fáze 

kampaně 

Nesprávné umístnění tiskovin Snížení efektivnosti kampaně 

Nezajímavě sdělené informace Snížení efektivnosti kampaně 

Vědomé poškozování materiálů Snížení efektivnosti kampaně 
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3.10. Shrnutí návrhové části 

V konečné návrhové části byla definována grafická vizualizace kampaně, která provází 

všechny tištěné i online propagační materiály. Pro každý propagační materiál byly 

určeny jeho rozměr od A4 až po A2. Pro reálnou představu designového celku kampaně 

byla vytvořena vizualizace materiálů v programech Microsoft Publisher a CorelDRAW. 

Byla popsána důležitost sdělení správných a aktuálních informací prodejcem klientovi  

a významnost aktivního užívání sociálních médií. 

Za jeden z nejdůležitějších bodů můžeme považovat podkapitolu „Odhad nákladů  

na realizaci kampaně“, ve které je definovaný hrubý odhad počtu kusů tiskovin  

a celkové náklady na uskutečnění kampaně. Strop kampaně byl vymezen na 900 000,- 

Kč, který bude dodržen i s rezervou pro neočekávané události. 

Nakonec zde můžeme nalézt dva ukazatele, které hodnotí efektivnost marketingové 

komunikace a rizika realizace, které byly rozděleny do tří fází dle průběhu kampaně. 
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ZÁVĚR 

Dominikánská republika je nádherná destinace s velkolepým kulturním i přírodním 

dědictvím, které vypovídá o unikátnosti její existence. Na neštěstí není destinace  

u českých turistů zatím tolik známá, nebo ji vnímají jako ne příliš bezpečnou. Proto  

se národní turistický úřad rozhodl posledních pár let investovat do její propagace hlavně 

v Evropě. Jako jednu z mnoha spoluprací si vybral i agenturu Invia, aby společně 

vzbudili zájem u českých turistů o tuhle exotickou destinaci. 

Cestovní agentura je společnost s velmi dobrým postavením na trhu  

a s již vybudovaným dobrým jménem u stálých klientů a obchodních partnerů.  

Její úspěchy na poli cestovního ruchu značí nejen skvělá reputace, ale i počty prodaných 

zájezdů, které za poslední roky rapidně vzrostly. Bylo tedy moudré ze strany 

turistického úřadu oslovit i tuhle zkušenou agenturu.  

Mé působení na půdě agentury jako brigádníka a praktikanta mi dodalo potřebný 

rozhled a inspiraci, pro tvorbu závěrečné práce v turistickém odvětví. Posláním práce 

bylo tedy navržení komunikační kampaně v rámci cestovní agentury Invia.cz, která  

má vyzdvihnout krásu a rozmanitost dominikánské kultury a přírody. Díky analýzám, 

které byly provedeny v analytické části jsem byla schopna navrhnout odpovídající 

kampaň, která bude oslovovat nejen potencionální klienty, ale i širokou veřejnost.  

Jako hlavní nástroje kampaně byly využity osobní prodej, malé i velké propagační 

materiály, online marketing a inzerce v časopisech. Pro všechny tiskoviny byla 

vytvořena společná identita, která bude doprovázet celou šestiměsíční kampaň, jejíž 

završení je zhodnocení efektivnosti jejich výnosů pro agenturu a Dominikánskou 

republiku. Před tvorbou kampaně byl určen maximální rozpočet pro realizaci, který  

byl dodržen. Na konec byly identifikovány rizika a jejich dopady, které mohou ohrozit 

úspěšnost průběhu a výsledek kampaně. 

Kampaň bude realizována od měsíce listopadu až do měsíce dubna v roce 2019/2020. 

Realizaci a kontrolu průběhu kampaně bude mít na starost marketingové oddělení 

společnosti Invia se sídlem v hlavním městě Praze.  
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Bakalářská%20práce.doc#_Toc513976584
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