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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE SPORTAS
Český výrobce sportovní obuvi SPORTAS má záměr změnit svou marketingovou
strategii, uvést na trhu inovovanou výrobkovou řadu sportovních bot a zároveň oslovit nové
cílové segmenty. Hlavním důvodem je rapidně klesající prodej – což je zapříčiněno zastaralým
designem, nízkým počtem prodejních míst, omezenými aktivitami v oblasti marketingové
komunikace a progresivní strategií a atraktivní nabídkou konkurence.
Podle výzkumu si lidé spojují se značkou SPORTAS nízkou kvalitu a zastaralý design
(již 10 let se stále prodává ve stejném designovém provedení). Obecně je tento produkt kupován
spíše staršími věrnými zákazníky, kteří apelují na nízkou cenu (50 a více let). Dále z výsledků
marketingového výzkumu vyplývá, že známost značky SPORTAS je u české populace velmi
vysoká i přesto, že nemá nejlepší image. Za dobrým povědomím stojí skutečnost, že je jediným
dlouhodobým českým výrobcem sportovních bot, které lze pohodlně použít i pro běžné nošení.
V rámci počátečních snah o oživení značky se díky filmu Rafťáci dostala nová kolekce na
filmové plátno s cílem oslovit také mladou generaci.
Představte si, že pracujte v oddělení marketingu firmy SPORTAS a dostali jste za
úkol připravit marketingovou kampaň s cílem uvést na trh inovovanou výrobkovou řadu
sportovních bot. Váš finanční rozpočet není omezen, můžete utrácet, kolik chcete!
Jelikož máte již základní marketingové vědomosti po přečtení tohoto studijního
materiálu, nebude mít určitě problém si zahrát na „fiktivního marketéra“ a zodpovědět
následující otázky.
1.

Kdo je současným zákazníkem (cílová skupina) firmy SPORTAS?

2.

Jaké zákazníky by mohla firma SPORTAS oslovit do budoucnosti?

3.

Jak jsou produkty firmy SPORTAS vnímány veřejností v současné době?

4.

V které fázi životního cyklu se nyní nová produktová řada nachází?

5.

Jaké faktory by měla firma SPORTAS zvážit při tvorbě cenové strategie?

6.

Jaké typy distribučních kanálů může firma SPORTAS využívat?

7.

Jak by podle Vás měl vypadat marketingový komunikační mix firmy SPORTAS?

8.

Jaký byste navrhli slogan (text použitý v reklamě), aby zaujal zákazníky?

9.

Jaké doporučovatele (osoby v reklamě) byste navrhli?

10. Který z nových trendů firma SPORTAS již využila ve své marketingové komunikaci?

