Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

ZÁKLADY MARKETINGU
MODERNĚ A PRAKTICKY

Kateřina Matušínská
Karviná 2014

Vytvořeno v rámci institucionálního rozvojového plánu SU na rok 2014
Poradenství
Prohloubení spolupráce s vybranými partnerskými středními školami
v Moravskoslezském kraji

Obor:

Marketing

Anotace:

Cílem studijního materiálu je poskytnout základní marketingové znalosti
v oblasti marketingového mixu 4P (produkt, cena, distribuce, marketingová
komunikace). Převážná část textu je věnována zejména problematice
marketingové komunikace, kterou lze považovat za nejdynamičtěji se
rozvíjející a pro studenty – čtenáře za nejzajímavější. Text je uspořádán do tří
kapitol. Do celého textu jsou zařazovány konkrétní příklady z praxe. První
kapitola představuje úvod do problematiky marketingu. Druhá kapitola již
blíže seznamuje s charakteristikou jednotlivých prvků marketingového mixu,
tedy produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace. Detailněji je
rozpracován prvek marketingové komunikace, kdy jsou popsány specifika
marketingového komunikačního mixu. Třetí kapitola se zabývá vybranými
novými trendy v oblasti marketingové komunikace, jedná se o Guerilla
marketing, Virální marketing, Product Placement a Mobilní marketing.
Specifikace nových trendů je doplněna aktuálními a praktickými případovými
studiemi.

Klíčová slova: marketing, zákaznická orientace, marketingový mix, strategie, produkt, cena,
distribuce, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix, nové
trendy v marketingové komunikaci, guerilla marketing, virální marketing,
product placement, mobilní marketing

©
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Autor:

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

OBSAH
ÚVOD ........................................................................................................................................ 1
1

ZÁKLADY MARKETINGOVÉ PROBLEMATIKY................................................. 2

2

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ MARKETINGOVÉHO MIXU.............................. 5
2.1

PRODUKT.................................................................................................................................. 5
2.1.1
2.1.2

2.2

CENA ........................................................................................................................................ 8
2.2.1
2.2.2

2.3

TYPY DISTRIBUČNÍCH CEST....................................................................................... 10
DISTRIBUČNÍ STRATEGIE .......................................................................................... 11

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ............................................................................................. 11
2.4.1
2.4.2

3

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TVORBU CENY ......................................................................... 8
METODY TVORBY CENY............................................................................................... 9

DISTRIBUCE .............................................................................................................................. 9
2.3.1
2.3.2

2.4

KLASIFIKACE PRODUKTŮ ........................................................................................... 6
ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU ...................................................................................... 7

PRVKY MARKETINGOVÉHO KOMUNIKAČNÍHO MIXU .................................................. 12
REKLAMA A ČESKÁ SPOLEČNOST V ROCE 2014 ......................................................... 18

VYBRANÉ NOVÉ TRENDY V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI .................. 30
3.1
3.2
3.3
3.4

GUERILLA MARKETING .......................................................................................................... 30
VIRÁLNÍ MARKETING ............................................................................................................. 33
PRODUCT PLACEMENT ........................................................................................................... 35
MOBILNÍ MARKETING ............................................................................................................ 36

4

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPORTAS ............................................................................. 39

5

VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE SPORTAS ...................................................... 40

ZÁVĚR.................................................................................................................................... 44
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................. 45

1

ÚVOD
Termín marketing se stal samozřejmou součástí naší slovní zásoby. Všichni mu nějak
rozumí a většina z nás ho běžně používá, ale jen málokomu je opravdu jasné, co všechno se za
tímto pojmem skrývá. Většinou se velice silně prosazuje pojetí, kdy marketing je chápan pouze
jako reklama, komunikace a prodej.
Pro správnou aplikaci a pochopení úlohy této vědní disciplíny je zapotřebí definovat
marketing v širších souvislostech jako systém znalostí o trhu, na kterém se podnik snaží
realizovat své produkty, o produktech a vývojových trendech, ať už v technologiích nebo
preferencích zájmových skupin, o chování konkurence a spotřebitelů. Současně je marketing
činností, kterou se tyto znalosti získávají.
V dnešním silném konkurenčním prostředí se klíčovým problémem stává boj o loajalitu
zákazníků. Díky tvrdé konkurenci se nyní lze jen stěží prosadit pouze nízkými cenami, důležité
je proto intenzivněji realizovat marketingové aktivity v oblasti marketingové komunikace.
Úspěšné budou pouze ty firmy, které dokonale poznají své zákazníky a nabídnou jim více než
konkurenti, a to srozumitelným, věrohodným a nenapodobitelným způsobem. Stále více při tom
bude platit, že se prosadí pouze ty firmy, které neprodávají jen výrobky, ale i s nimi spojené
pozitivní pocity a představy. Kromě prostého uspokojování primárních „materiálních“ potřeb
je třeba zákazníkům nabídnout plnohodnotný nákupní prožitek, pohodlí a příjemnou atmosféru.
K posílení konkurenční pozice firmy a k zabezpečení jejího efektivního chování na trhu,
musí firma vycházet z podstaty marketingu a to takové, že marketing není o prodeji produktů,
ale o uspokojování a vyvolávání potřeb zákazníků. Firmy by neměly nabízet svou produkci jen
proto, že umí vyrábět nebo poskytovat právě takové výrobky nebo služby, ale proto, že jejich
zákazníci tyto produkty žádají a potřebují.
První kapitola představuje úvod do problematiky marketingu. Druhá kapitola již blíže
seznamuje s charakteristikou jednotlivých prvků marketingového mixu, tedy produktu, ceny,
distribuce a marketingové komunikace. Detailněji je rozpracován prvek marketingové
komunikace, kdy jsou popsány specifika marketingového komunikačního mixu. Třetí kapitola
se zabývá vybranými novými trendy v oblasti marketingové komunikace, jedná se o Guerilla
marketing, Virální marketing, Product Placement a Mobilní marketing. Specifikace nových
trendů je doplněna aktuálními a praktickými případovými studiemi. V závěrečné části
studijního textu najdete případovou studii SPORTAS, kdy si můžete ověřit své získané znalosti
v roli fiktivního marketéra.
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1 ZÁKLADY MARKETINGOVÉ PROBLEMATIKY
Co Vám říká pojem marketing? Pojem marketing se využívá nejen v teorii, ale i v praxi
již několik let a určitě jste se již někdy s tímto pojmem setkali. Před rokem 1990 byl marketing
považován u nás za věc neefektivní, která se objevuje na trhu, avšak postupem času prodávající
přicházeli na to, že je marketing nedílnou součástí trhu a nutnou podmínkou k tomu, aby se
společnost, nebo jedinec udrželi na trhu a byli úspěšní. Marketing je spojen především se
zákazníky. Správně provedený marketing lze vnímat tak, že společnost dokáže uspokojit přání
a potřeby zákazníků a dostávat se tímto způsobem do povědomí dalších potenciálních
zákazníků. Pokud jste již marketing studovali, pravděpodobně jste se rovněž setkali se jménem
Philip Kotler, kterého lze považovat za guru (otce) marketingu. Je známý také díky své odborné
publikaci Marketing Management, která je vydávána v několika světových jazycích. A právě
pro definování marketingu se velmi často používá definice z této knihy, kdy marketing lze
chápat jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují
jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby, směny produktů a hodnot.
Každá marketingově orientovaná firma by si měla položit tři důležité marketingové
otázky, které zní:
 Budou zákazníci u nás znovu nakupovat?
 Doporučí nás zákazníci svým známým?
 Co bychom měli udělat, aby zákazníci u nás znovu nakupovali?
Ideální stav je, když odpověď na první a druhou otázku zní „ANO“. Důležité je také vědět,
proč zákazníci nakupují právě tam, kde nakupují, a proč firmu doporučuji jiným zákazníkům.
A pokud by zákazníci odpověděli na první dvě otázky „NE“, je rovněž důležité vědět, proč
tomu tak je. Neméně důležitá je však i odpověď na třetí otázku. Různí zákazníci budou mít
určité nejrůznější požadavky a přání, které je potřeba neustále zjišťovat, např. různými
spotřebitelskými výzkumy, průzkumy trhu, zákaznickými anketami apod.
Firmy musí mít také stále na zřeteli, že získat nového zákazníka je obvykle mnohem
těžší, složitější a po všech stránkách náročnější než udržet zákazníka současného. Proč
tomu tak je? Protože spokojený zákazník:
 Nakupuje znovu, často, ve větším množství a dokonce i jiné produkty stejné
značky!
 Hovoří a chválí firmu a její produkty okruhu svých známých neboli spokojený
zákazník je nejlepší reklama!
 Věnuje méně pozornosti produktům a reklamě od konkurence!
Pokud otevřete jakoukoliv publikaci s problematikou marketingu, vždy se setkáte
s pojmem marketingový mix neboli „4P“. V marketingovém mixu jsou obsaženy veškeré
činnosti, které firma může udělat pro to, aby ovlivnila a především zvýšila poptávku po svých
produktech. Základní marketingový mix obsahuje čtyři základní prvky, které se označují jako
„4P“, protože začínají v anglickém znění na počáteční písmena P. Jedná se PRODUCT produkt, PRICE - cena, PLACE – distribuce a PROMOTION – marketingová komunikace
(někdy, také ne úplně správně, je označována jako propagace). Prostřednictvím produktu musí
firma udržovat především rozmanitost výrobků, kvalitu, design, charakteristické rysy, název
značky, balení, rozměry, služby a záruky. V rámci ceny se firma musí snažit udržovat aktuální
ceník, slevy, splátkový režim popřípadě podmínky úvěru. V rámci marketingové komunikace
firma navrhuje vhodnou reklamu, podporu prodeje, public relations, direct marketing,
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sponzoring a v neposlední řadě je také velká pozornost věnována prodejcům vlastního zboží.
Co se týká distribuce je třeba z pohledu firmy zabezpečit, aby se správný výrobek dostal
k zákazníkovi ve správně formě, včas a při nejmenších nákladech pro obě strany. Obrázek č. 1
shrnuje všechny prvky marketingového mixu, které jsme si popsali v předchozím textu.
Obrázek č. 1: Složky marketingového mixu „4P“

Zdroj: Keller a Kotler (2007, s. 57)
Můžeme vést diskuzi, který prvek marketingového mixu je nejdůležitější, pravdou však
je, že značná část laické populace si pod pojmem marketing představí pouze reklamu nebo
podporu prodeje, a tedy marketingovou komunikaci obecně. Marketingová komunikace je
jedním z nejviditelnějších a nejdiskutovanějších nástrojů marketingového mixu s rostoucím
dopadem na zákazníky a firmy. Pokud lze za cíl marketingu považovat poznávání zákaznických
potřeb a přání a přeměňovat je v konkrétní produkty, nelze si dost dobře představit, že by mohlo
tohoto poznání být dosaženo bez komunikace se zákazníkem a že by toto poznání mohlo být
přeměněno v produkt bez komunikace uvnitř firmy.
V České republice zaznamenala marketingová komunikace překotné tempo vývoje. Je to
způsobeno faktem, že před rokem 1989 (komunistický režim) u nás principy marketingu nebyly
vůbec využívány a s jejich postupným „zdomácněním“ v myšlení firem v 90. letech 20. století
se dostává do popředí i využití marketingové komunikace. Od nulových začátků, rozpočtů
a provizorních někdy až amatérských řešení komunikačních kampaní v rámci tehdejších
možností českými „reklamními agenturami“, lze dnes hovořit o významné pozici
komunikačního průmyslu na trhu, kde jen výdaje na reklamu překračují roční obrat 20 miliard
korun, a na kterém působí klíčové světové a kvalitní české komunikační agentury, které si čím
dál tím více upevňují svou pozici nejen na české mediální scéně.
Jak již bylo zmíněno výše, marketingová komunikace, která je laiky chápana jen jako
reklama, je chtěnou nebo nechtěnou součástí našeho každodenního života. Snažíme se
intenzivní komunikační snahy firem ignorovat, ale firmy nacházejí stále nové způsoby, jak nás
dostihnout a ovlivnit. Každým dnem jsme doslova zahlcování televizními reklamami,
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novinovými inzeráty, obchodními telefonáty, prezentacemi na internetu apod. Neustále jsou
nám prezentovány různé značky, kdy každá hlásá, že je lepší než konkurence.
A víte, která je nejcennější značka na světě v roce 2014? Každým rokem zveřejňuje
výzkumná agentura Millward Brown žebříček 100 nejcennějších značek světa BrandZ Top 100.
Firma Google, která zvítězila, byla oceněna na 158,8 miliardy dolarů (+40 %). Na druhé místo
s hodnotou 147,9 miliardy dolarů klesl Apple (-20 %). Třetí místo obsadila počítačová
společnost IBM, jež MillWard Brown ocenil na 107,5 miliardy dolarů. V první desítce se ještě
umístily značky Microsoft, Coca-Cola, Visa, AT&T, Marlboro a Amazon.
A víte, které značky Češi pokládají za luxusní, zatímco ve světě jsou pouze vyšší
třídou? Dle průzkumu z roku 2014 mezi nejluxusnější značky Češi řadí Bentley, Cartier či
Rolex. Z českých bodují zejména značky jako Moser, Český granát či Lasvit (výrobce lustrů).
Z průzkumu také vyplynulo, že lidé přestávají vnímat luxusní zboží jako pouhý nástroj veřejné
prezentace a snobství. Důkazem je například to, že na první místo typicky luxusní kategorie se
dostaly šperky a hodinky, zatímco dříve jednoznačně kralovala kategorie luxusních vozů.
A víte, kolik stojí nejdražší reklama na světě? Super Bowl představuje nejsledovanější
sportovní utkání planety, které se hraje každoročně od roku 1967 a vrcholí jím play-off
severoamerické National Football League v americkém fotbalu. Nelze popřít, že reklamy jsou
neodmyslitelnou součástí tohoto souboje a marketingová oddělení velkých společností jsou si
toho velmi dobře vědoma. Každoročně proto vedou souboj o pozornost nejen milionů přímých
diváků, ale i uživatelů na sociálních sítích. Letošní rok byly náklady na reklamní čas opět
enormní. Třicet vteřin reklamy stálo 4 miliony dolarů. Navzdory této astronomické ceně
byly ale reklamní časy beznadějně vyprodané měsíce předem.
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších lze hledat v oblasti marketingové komunikace,
která je velmi dynamická, a neustále zde vznikají nové tendence. Proto i záměrem tohoto
studijního textu je věnovat se především této oblasti a seznámit čtenáře právě s novými
trendy v oblasti marketingové komunikace a zároveň je ilustrovat na názorných
příkladech z praxe tuzemských i zahraničních firem.
Závěrem k úvodní kapitole lze říci, že vyjádřit podstatu marketingu pouze několika
větami je velmi obtížně, snad by se dalo říci, že hlavní podstatou marketingového snažení firem
je nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a firmy. Klíčovým bodem každé marketingové
úvahy a následně i marketingového rozhodnutí by měl být ZÁKAZNÍK!
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2 CHARAKTERISTIKA PRVKŮ MARKETINGOVÉHO
MIXU
V následujícím textu se zaměříme na stručnou charakteristiku jednotlivých prvků
marketingového mixu. Největší pozornost však budeme věnovat poslednímu prvku, a to
marketingové komunikaci, která bude pro čtenáře bezesporu nejzajímavější.

2.1 PRODUKT
Pro danou společnost je důležité uvědomit si, co chtějí nabízet zákazníkům a v jaké
kvalitě. Produkt je základním nástrojem marketingového mixu. Produkt je cokoliv, co lze
nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může
uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Patří sem fyzické předměty, služby, osoby, místa,
organizace a myšlenky. V rámci produktu se tedy nejedná pouze o hmotnou nabídku
společnosti, ale jedná se o cokoliv, co je nabídnuto zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům
k uspokojení jejich přání a potřeb.
Samotný produkt skládá z pěti produktových úrovní. Patří zde samotná výhoda, základní
výrobek, očekávaný výrobek, vylepšený výrobek a potenciální výrobek. Čím vyšší je úroveň
produktu, tím vyšší je také jeho užitečnost (obrázek č. 2)
 Samotná výhoda (jádro) znamená důvod, určitý užitek nebo prospěch, proč si
zákazník daný produkt kupuje. Jedná se o uspokojení jeho přání a potřeb  v hotelu
si host kupuje ubytování, tedy odpočinek nebo spánek.
 Další úrovní je základní produkt. V této úrovni se marketér snaží samotnou výhodu
přeměnit v základní výrobek. Znamená to, že v této úrovni se jedná o přeměnu
užitečnosti či prospěchu na konkrétní produkt nebo službu společnosti  v hotelovém
pokoji se může jednat přímo o postele, židle apod.
 Třetí úrovní je očekávaný produkt. Tím se rozumí vše, co kupující běžně očekávají
od daného výrobku nebo služby  v hotelovém pokoji se může jednat například o čisté
povlečení na posteli, čisté sociální zařízení, úložné prostory na věci, což je
samozřejmostí pro každého zákazníka hotelu. V současnosti se dá říci, že běžným
standardem je také televizor, lednice, telefon, vysoušeč vlasů, ručníky, základní
kosmetické potřeby.
 Čtvrtou úrovní je vylepšený produkt. Znamená to, že se nejedná o věc, kterou
zákazník očekává od výrobku nebo služby, jako tomu bylo v předchozí úrovni, ale
jedná se o něco navíc, co prodávající prostřednictvím svého výrobku nebo služby
nabízí  u hotelového pokoje se může například jednat o wifi připojení zdarma ve
všech pokojích nebo možnosti klimatizace apod.
 Poslední úrovní produktu je potenciální produkt, kterým se rozumí vše, co daný
výrobek nebo službu vylepší. Jedná se o něco, co lze do budoucna změnit a připravit
v rámci nabízeného produktu nebo služby pro zákazníky. Touto úrovní produktu se
společnost stává atraktivnější pro své potenciální i stávající zákazníky a snaží se
ohromit a překvapit, případně nalákat další potenciální zákazníky ke koupi produktu
či využití služby dané společnosti.  Otázkou je, jaký příklad uvést v oblasti
hotelových služeb. Jedná se o tržní mezeru, neboť to je to, co by hoteloví hosté uvítali
a využívali, ale zatím tyto služby nejsou hotelem nabízeny. Pokud hotelový
management najde a uspokojí skryté potřeby svých hostů jako první na trhu, bude to
představovat po určitou dobu jeho silnou konkurenční výhodu.
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Obrázek č. 2: Pět výrobkových úrovní

Zdroj: Keller a Kotler (2007, s. 410)
2.1.1

KLASIFIKACE PRODUKTŮ

Produkty lze klasifikovat na základě tří základních hledisek. Mezi první hledisko se řadí
trvanlivost a hmatatelnost, mezi druhé hledisko patří spotřební využití a třetím hlediskem je
průmyslové využití.


Trvanlivost a hmatatelnost

Mezi trvanlivost a hmatatelnost se řadí netrvanlivé produkty, trvanlivé produkty a služby,
které společnost nabízí. Netrvanlivé produkty – jedná se o zboží, které se většinou spotřebuje
v určitou dobu najednou nebo ve velice krátké době. O takovéto zboží je velký zájem, protože
se většinou jedná o zboží, které zákazníci nakupují běžně. Řadíme se zde například pivo, mýdlo
apod. Není třeba u těchto výrobků stanovovat vysokou marži, ale raději zvýšit reklamu zboží,
aby se zboží lépe a rychleji prodávalo. Trvanlivé produkty – jedná se o zboží, které zákazníci
nekupují příliš často, protože vydrží delší dobu než zboží netrvanlivé. Nejsou tedy určeny na
jedno nebo několik málo použití. Můžeme zde zahrnout například oděvy. Zde si marketéři
většinou stanovují vyšší marže a dostává se zde vyšší záruky ze strany prodávajících. Služby
- mezi vlastnosti služeb patří především nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost,
pomíjivost a nemožnost vlastnictví. Pro příklad lze uvést kadeřnictví, hotelnictví, vzdělávací
a zdravotnické služby apod. Nejdůležitější u těchto produktů je důvěryhodnost
a přizpůsobivost.


Spotřební zboží

Jedná se o zboží, které je kupováno spotřebiteli pro osobní spotřebu. Rozlišujeme zde
zboží denní potřeby, zboží dlouhodobé spotřeby, speciální zboží a nehledané zboží. Zboží
denní potřeby – jedná se o zboží, které zákazník nakupuje pravidelně, jedná se většinou
o rutinní nákup (potraviny, noviny, kosmetické potřeby, vybrané léky apod.). Zboží
dlouhodobé spotřeby – jedná se o zboží, které zákazník vybírá delší dobu a porovnává jeho
kvalitu a cenu s ostatními produkty (nábytek, domácí spotřebiče, elektronika, osobní auto
apod.) Speciální zboží – jedná se o zboží, které má jedinečné vlastnosti. Zákazníci jsou ochotni
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vyvinout velké úsilí, aby měli právě tento výrobek. Pro získání takovéhoto výrobku není pro
zákazníka problém ani vzdálenější lokalita. Nehledané zboží – jedná se o takové zboží, které
je pro zákazníky známé, ale nevyhledávají ho. Velice důležité je proto vytvářet komunikační
kampaně, aby se takovéto zboží dostalo do povědomí potenciálních zákazníků (některé druhy
finančních služeb, očkování apod.).


Průmyslové zboží

Průmyslové zboží je nakupováno k dalšímu zpracování. Většinou je využíváno
v podnikání. Spotřební zboží je tedy vyráběno za účelem spotřeby. Na rozdíl od toho
průmyslové zboží je určeno k dalšímu zpravování. Rozdíl je tedy v účelu, ke kterému je zboží
vyráběno. Patří zde materiály a součásti, kapitálové položky a pomocný materiál a služby.
2.1.2

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Jakmile firma uvede nový produkt na trh, snaží se zajistit jeho dlouhou životnost. Každá
firma bere na vědomí, že se výrobek nebude prodávat věčně, ale cílem firmy je produkt udržet
na trhu co nejdelší dobu. Každý produkt má tedy určitý životní cyklus. Životní cyklus můžeme
definovat jako vývoj tržeb a ziskovosti produktu v průběhu jeho života.
Každý produkt má svůj životní cyklus (obrázek č. 3). Některé produkty mohou opustit
trh velice brzy po uvedení na trh, protože o ně nebude zájem. Jiné produkty mohou vydržet na
trhu delší dobu, například ve fázi zralosti můžou některé produkty vydržet i několik let.
Produkty, které však vstoupí do fáze úpadku, nemusí ihned opustit trhu, ale změnou například
designu produktu, přidáním funkcí, dodatečných služeb, snížením ceny nebo vytvoření
a nasazení masivní komunikační kampaně, se mohou přesunout zpět do fáze růstu či zralosti.









Fáze 1: Vývoj produktu – pokud se firma rozhodne uvést na trh nový výrobek, jedná se
o fázi životního cyklu vývoj produktu. V této fázi životního cyklu jsou zisky firmy nulové,
naopak investiční náklady rostou.
Fáze 2: Uvedení na trh – jedná se o fázi životního cyklu produktu, kdy se potenciální
zákazníci teprve seznamují s uvedeným produktem a dochází pomalu k růstu tržeb
společnosti. Zisky však nejsou téměř žádné, protože společnost musí vynakládat vysoké
výdaje pro uvedení produktu na trh a pro tvorbu reklamy, aby se produkt dostal do
povědomí potenciálních zákazníků.
Fáze 3: Růst – jedná se o fázi, kdy zákazníci uvedený produkt na trh přijmou a mají o něj
velký zájem. V rámci tohoto zájmu začnou rapidně růst tržby firmy. Výdaje na reklamu již
nejsou tak vysoké, protože zákazníci již o produktu vědí a mají zájem o jeho koupi.
Výsledkem toho je růst zisků firmy.
Fáze 4: Zralost – potenciální zákazníci již produkt firmy využili a daný produkt již není
tak zajímavý, jako tomu bylo v předchozí fázi. Dochází tedy ke zpomalení růstu tržeb
a zisky se buď udržují na stejné hladině, nebo začínají pomalu klesat. Klesající zisky jsou
následkem obrany, kterou musí firma vynaložit pro udržení produktu na trhu proti
konkurenci.
Fáze 5: Úpadek – pokud se produkt firmy dostane do této fáze, jedná se o propad produktu.
Zákazníci již o produkt zájem nemají, proto dochází k poklesu zisků a tržeb. Firma se musí
v této fázi rozhodnout, zda produkt bude ještě modifikovat, aby podpořila jeho setrvání na
trhu nebo produkt úplně stáhne z trhu a nahradí ho novým.
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Obrázek č. 3: Tržby a zisky v rámci životního cyklu produktu

Zdroj: Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007, s. 687)
V praxi může docházet, že vznikají atypické tvary životního cyklu produktů, které se
nazývají STYL (opakovaně se objevuje), MÓDA A MÓDNÍ VÝSTŘELEK (krátká doba
trvání).

2.2 CENA
Cena je dalším prvkem marketingového mixu produktu. Jedná se o tu část
marketingového mixu, která jako jediná přináší dané společnosti zisk. Cena se nachází všude
kolem nás. Cena peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu, případně souhrn všech
hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby.
Lidé kladou čím dál větší důraz na snižování cen. Se slevami se setkáváme každodenně,
zákazníci začínají být vůči cenám imunní, pozornost u nich vyvolávají slevy ve výši 50 – 70
%. Většina firem se snaží ceny snižovat v rámci konkurenceschopnosti.
2.2.1

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TVORBU CENY

Při tvorbě ceny je stanovení cílů ovlivňováno vnitřními a vnějšími faktory. Vnitřní
faktory tvoří marketingové cíle, strategie marketingového mixu, náklady a cenová organizace.
Z hlediska vnějších faktorů je to typ trhu a poptávky, konkurence a ostatní faktory prostředí,
jako je ekonomika, distributoři a vláda.
 Vnitřní faktory
Než se společnost rozhodne stanovit cenu, měla by brát v úvahu vnitřní faktor prostředí,
a to marketingový cíl. Společnost může uvažovat o cílech jako je přežití, maximalizace
současného zisku, maximalizace podílu na trhu nebo prvenství v kvalitě produktů. Dalším
vnitřním faktorem je strategie marketingového mixu. Jedná se o spojení produktu, distribuce
a marketingové komunikace s tvorbou ceny takovým způsobem, aby vznikl účinný
marketingový program. Mnoho firem podporuje strategii tzv. stanovení cílových nákladů.
Většina společností nejprve navrhne produkt, odhadne jeho náklady a poté se rozhodne, zda
můžou produkt za danou cenu prodat. Třetím vnitřním faktorem, který ovlivňuje stanovení
ceny, jsou náklady. Jedná se o položku, kde jsou zahrnuty všechny náklady na výrobu,
distribuci a poté také prodej daného produktu. Podmínkou je návratnost investic z prodeje
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produktu a tvorba zisku. Mnoho společností se snaží vyrábět produkty s co nejnižšími náklady,
protože od daných nákladů se odvíjí také tvorba ceny a produkty s nižší cenou jsou lépe
prodejné, než produkty s cenami vysokými. Poslední vnitřním faktorem pro tvorbu ceny je
cenová organizace. Jedná se o stanovení ceny prostřednictvím zaměstnanců na vyšších
úrovních v dané společnosti. Každá společnost určí osobu, která má tuto činnost na starosti.
Může se jednat například o vrcholový management, manažera divize, prodejního manažera,
výrobního manažera, finančního manažera apod.
 Vnější faktory
Mezi důležitý vnější faktor patří typ trhu a poptávky. Jedná se o stanovení horní hranice
pro tvorbu ceny. Poptávka, tedy zákazníci dají najevo, za jakou cenu jsou ochotni ještě produkt
koupit. Jakmile je přesáhnuta hranice, která je pro zákazníky přijatelná, produkt se stává téměř
neprodejný. Druhým vnějším faktorem je konkurence. Většina společností se snaží vnímat
cenu, kterou konkurence zavedla a snaží se, aby cena produktu, kterou stanovila konkurence,
nebyla příliš nízká, oproti ceně naší společnosti. Dalšími vnějšími faktory můžou být
ekonomické podmínky. Mezi ekonomické faktory lze zahrnout boom, recesi, inflaci nebo
úrokovou míru, která ovlivňuje rozhodnutí o cenové tvorbě. Dále jsou zde zařazeni také
distributoři. Společnost musí brát v úvahu také distributory, kteří se snaží produkt zákazníkovi
nabídnout. Cena by měla být stanovena tak, aby se distributorům produkt podařil výhodně
prodat. Dalším faktorem je také vláda, která má významný vliv na cenovou tvorbu
a v neposlední řadě také sociální otázky.
2.2.2

METODY TVORBY CENY

Uvádí se tři základní metody stanovování ceny, a to nákladově orientovaná tvorba ceny,
hodnotově orientovaná tvorba ceny a stanovení ceny podle konkurence.





Nákladově orientovaná metoda tvorby ceny – jedná se o nejjednodušší metodu tvorby
ceny. Je založena na stanovení ceny přirážkou, tzn., že k nákladům na výrobu produktu se
přidá marže (přirážka), která zajistí společnosti zisk z nabízeného produktu.
Hodnotově orientovaná metoda tvorby ceny – tato metoda je založena na vnímání ceny
zákazníkem, tzn., že cena není stanovena podle nákladů. Společnost tedy nemůže nejprve
navrhnout produkt, poté vytvořit marketingový program a teprve stanovit cenu, ale musí
brát v úvahu nejprve hodnotu vnímanou zákazníkem a cena je zvažována spolu s dalšími
prvky marketingového mixu, než je navržen marketingový program.
Stanovení ceny podle konkurence – jedná se o cenu, která se stanovuje podle cen
konkurenčních produktů. Společnost se snaží porovnat produkty konkurenční společnosti
a cenu, za jakou daný produkt nabízí. Teprve poté zvolí cenu pro své nabízené produkty.

2.3 DISTRIBUCE
Distribuce je důležitou součástí marketingového mixu, se kterou jsou spojeny zvýšené
náklady a časová náročnost. Obsahuje sérii kroků zahrnujících dodávku produktů od výrobce
ke koncovému spotřebiteli. Úkolem distribuce je co nejvíce přiblížit vyrobené produkty z místa
jejich vzniku k zákazníkovi. Způsoby distribuce zboží a služeb jsou ovlivněny produktem,
cenou a zejména samotným zákazníkem, jeho potřebami i pohledem na způsob, jakým by mu
mělo být zboží doručeno, kde by mělo být k dispozici tak, aby to pro něj bylo výhodné
a pohodlné a byl tak maximalizován užitek, který opatřením produktu získá.
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2.3.1

TYPY DISTRIBUČNÍCH CEST

Distribuční cesty umožňují dostupnost produktu na správném místě, ve správném
čase, ve správném množství a ve správné kvalitě. Jedná se o souhrn prostředníků
a zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím přecházejí produkty od výrobců zboží nebo
producentů služeb k zákazníkovi. Některé společnosti prodávají své zboží přímo konečnému
spotřebiteli, jiné využívají další osoby nebo prostředníky, kteří nabízejí produkty dané
společnosti. Tyto společnosti se snaží vytvořit marketingové cesty neboli distribuční systémy.
Distribuční systém tvoří jak výrobce, tak i spotřebitel. Podle počtu úrovní marketingových
prostředníků se odráží délka dané distribuční cesty. Úrovně distribučního systému jsou děleny
na přímý distribuční kanál a nepřímý distribuční kanál.


Přímý distribuční kanál

Přímý distribuční kanál marketingový systém bez prostředníků. Jedná se o výrobce, který
své produkty nabízí konečným spotřebitelům ke koupi bez účasti prostředníků (obrázek č. 4).
Výhodou přímé distribuce je přímý kontakt a komunikace se spotřebitelem, nižší náklady
(neexistují žádné mezičlánky a prostředníci) a v neposlední řadě také zpětná vazba od
zákazníka. Nevýhodou přímé distribuce jsou především horší podmínky při prezentaci.
V případě prodeje prostřednictvím e-shopu, tedy využití internetových stránek, se zákazník
nesetkává se zbožím v jeho hmotné podobě.
Obrázek č. 4: Přímý distribuční kanál
Výrobce

Spotřebitel

Zdroj: Zamazalová a kol. (2010, s. 228)



Nepřímý distribuční kanál

Jedná se o distribuční cesty, při kterých výrobce využívá jednoho či více prostředníků,
než se dostane produkt ke konečnému spotřebiteli (obrázek č. 5) Čím jsou však distribuční
kanály složitější, tím dochází k větším ztrátám kontroly nad produkty společnosti. Výhodou
nepřímé distribuce je účinnější prodej zboží, nižší potřeba finančních prostředků výrobce (není
potřeba budovat sklady atd.) a určité činnosti jsou převedeny z výrobce na distributora.
Nevýhodou nepřímé distribuce je nárůst ceny pro konečného spotřebitele v rámci využití
mezičlánků při distribuci, problémy při získávání informací o končeném spotřebiteli, ztráta
kontroly výrobce zboží nad produkty, které jsou prodávány prostřednictvím distribučního
mezičlánku, zvýšená motivace distribučních mezičlánků pro tvorbu maximálního úsilí při
prodeji daného zboží a velmi malá zpětná vazba od spotřebitelů pro výrobce.
Obrázek č. 5: Nepřímý distribuční kanál
Výrobce Prostředník (velkoobchod, maloobchod, agent) Spotřebitel
Zdroj: Zamazalová a kol. (2010, s. 230)
V současné době dochází ke stále intenzivnějšímu využití internetového obchodování.
Elektronický obchod je dnes významným partnerem klasických, tzv. kamenných obchodů.
Mezi nejznámější obchodní internetové firmy patří Amazon.com a mezi nejznámější
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elektronická tržiště eBay. V České republice je to například www.vltava.cz nebo www.shop.cz.
Existuje celá řada přínosy při využívání elektronických obchodů firmami:





Firmy získávají informace o trhu a obchodních partnerech rychleji a levněji.
Existuje oboustranný tok informací mezi prodávajícím a kupujícím.
Dochází ke snížení nákladů na prodej a transakce (dokumentace je v elektronické podobě).
Malé firmy a firmy sídlící v odlehlých lokalitách mají větší šanci uspět na trhu.

2.3.2

DISTRIBUČNÍ STRATEGIE

Firma se musí rozhodnout, jaký počet prostředníků budou používat na každé z úrovní
distribučního kanálu. Dostupné jsou tři strategie, a to intenzivní distribuce, selektivní distribuce
a exkluzivní distribuce.


Intenzivní distribuce

Jedná se o distribuci, kde je využito mnoho prostředníků a produkty jsou nabízeny všude,
kde je to možné. Příkladem můžou být tabákové výrobky, tedy výrobky, které potřebují mít
spotřebitelé na dosah. Výhodou této distribuce je zvýšení pokrytí a obratu oproti exkluzivní
a selektivní distribuci. Nevýhodou této distribuce je, že může přerůst v agresivní konkurenční
boj a může snížit zisk obchodníků. V neposlední řadě může tato distribuce také poškodit
hodnotu značky.


Selektivní distribuce

Jedná se o distribuci, kde je využito několik málo prostředníků, nikoliv všichni
prostředníci, kteří by byli ochotni daný produkt prodávat. Využití této metody je přínosné
především u zavedených společností, nebo nových společností, které hledají distributory pro
své produkty. Výhodou této distribuce je větší kontrola nad produktem a nižší náklady než při
intenzivní distribuci.


Exkluzivní distribuce

Jedná se o distribuci, kde je pouze omezený počet prostředníků. Výhodou je zvýšená
kontrola nad úrovní služeb a nad nabízenými výrobky. Tato distribuce je většinou využívána
při prodeji luxusního zboží, jako například nových automobilů, určitých oděvů pro ženy apod.

2.4 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Marketingová komunikace patří spolu s dalšími prvky marketingového mixu
k rozhodujícím pro úspěšné řízení firmy. O to víc je opodstatněné spojení „marketingu“
a „komunikace“ v umocněný význam „marketingová komunikace“. V prvním období
uplatňování marketingového řízení byla orientace firmy zaměřena na produkt, jeho kvalitu, po
té na produkci, tzn. vyrobit a prodat co nejvíce a nejlevněji, další období bylo zaměřeno na
„umění prodat“ a konečně poslední období vývojové obdoby marketingového řízení postavilo
do popředí zákazníka. Orientace na zákazníka není možná bez vhodné komunikace s ním.
Společnost nazývána „informační“ využívá mnoha forem a podob komunikace. Z dříve
nejpoužívanějších je osobní kontakt nahrazován kontaktem využívajících různých technických
prostředků.
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S rozvojem nových technologií vznikají nová komunikační média a komunikace se stává
elektronickou, digitální, mobilní, virální apod. Tam, kde dosud postačovala reklama ve svém
standardním pojetí, nastupuje komunikační projekt, který využívá řadu nových netradičních
médií a nástrojů, mezi něž lze zařadit například guerilla marketing, DRTV, mobilní marketing,
virální (virový) marketing, product placement, ambush marketing a další. Tyto nové trendy
budou ještě blíže představeny v následujícím textu.
Je také nezbytné zmínit negativní skutečnost, že v současné době se v souvislosti
s marketingovou komunikací hovoří o tzv. „marketingovém smogu“, který obtěžuje, vyrušuje,
a dokonce snižuje kvalitu života lidí žijících v rozvinutých tržních ekonomikách. Odhaduje se,
že každý člověk je ve vyspělých zemích denně vystaven třem až pěti tisícům
marketingových sdělení! Nárůst intenzity a agresivity marketingových komunikačních sdělení
je zřejmý, což i potvrzují výsledky kontinuálního marketingového výzkumu s názvem Postoje
české veřejnosti k reklamě. Lidé se v reakci na marketingový smog snaží marketingové
komunikaci firem vyhýbat. Firmy však reagují na tuto skutečnost, že navyšují stále více
finančních investic do reklamy s cílem oslovit své zákazníky.
Pojem marketingová komunikace lze chápat z dvou úhlů pohledu. Buď si lze představit
pod pojmem marketingová komunikace veškeré formy komunikace firem se zákazníky (obal
produktu, vnímání značky, cena, reklama, chování zaměstnanců, historie firmy, design
prodejen a tak dále), nebo lze chápat marketingovou komunikaci jako tzv. prvky
marketingového komunikačního mixu.
2.4.1

PRVKY MARKETINGOVÉHO KOMUNIKAČNÍHO MIXU

Laická veřejnost mylně chápe reklamu jako synonymum marketingové komunikace
zejména proto, že je nejviditelnější a má nejintenzivnější využití. Existuje však, kromě reklamy,
celá řada dalších účinných komunikačních nástrojů jakou je podpora prodeje, osobní prodej,
vztahy s veřejností, přímý marketing, sponzoring a bezesporu v současnosti velký boom zažívá
on-line komunikace.
REKLAMA
Reklama je jev zahrnující v myslích lidí kdeco. Navíc je reklama vždy a všem na očích,
nevybíráme si ji, oslovuje nás a u některých médií jí ani nelze odmítnout. Z marketingového
hlediska dokáže reklama prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků,
působících na smysly člověka. V inzerátu to může být zajímavý titulek, druh písma, barvy,
v rozhlasové a televizní reklamě zvukový a hudební doprovod, využití celebrity apod. Každý
člověk s ní má nějaké zkušenosti, každý člověk na ní má nějaký názor. Reklama je rovněž
spojena s tzv. efektem falešné popularity. Tímto výrazem se označuje skutečnost, že reklama
zvyšuje míru vnímané popularity značek. Zdá se totiž, že lidé vnímají produkty prezentované
reklamou jako oblíbenější než ty, které prezentované nejsou.
Existuje mnoho definic reklamy, ale to, co mají společné je, že jde o komunikaci mezi
zadavatelem a tím, komu jsou nabízený výrobek či služba určeny, prostřednictvím
nějakého média s komerčním cílem.
V rámci textu o reklamě si uvedeme i některé současné formy, se kterými jste se již určitě
někde setkali, buď v obchodě, autobuse, vlaku, ve škole nebo někde jinde.
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Indoor reklama je pojem označující reklamní nosiče, které jsou umísťovány uvnitř
budov (v obchodních centrech, dopravních prostředcích, nádražích a v jiných veřejných
prostorách). Indoor reklamu lze také označit jako reklamu za zavřenými dveřmi (indoor). Je to
zkrátka ten typ reklamy, ke kterým není třeba deštník nebo pláštěnka. Důvodů, proč firmy
využívají v komunikačních aktivitách indoor reklamu, je několik. Veřejná místa vykazují
vysokou průchodnost lidí a zároveň lidé se pohybují v bezprostřední blízkosti reklamy.
Například umístění reklamy ve veřejných dopravních prostředcích představuje vysoký efekt,
neboť lidé u těchto mediálních nosičů tráví delší dobu a mají dostatečný časový prostor si
reklamní sdělení přečíst. Mezi další výhody se řadí dobré zacílení a finanční dostupnost
kampaní, než v případě jiných médií.
EFEKTIVNÍ INDOOR REKLAMA: REKLAMNÍ DRŽADLA
Plastová držadla Handy zvyšují bezpečnost a pohodlí cestujících v prostředcích hromadné
dopravy. Zároveň ale nabízejí ideální prostor pro jakoukoli upoutávku: reklamní nosič ve výši
očí dospělého člověka!!!
Handy je speciální držadlo pro MHD, a zároveň oboustranný nosič pro reklamní sdělení.
Jako jediné indoor médium má skutečně celorepublikové pokrytí a zasahuje masovou populaci.
Na základě požadavků klienta lze připravit optimální rozložení kampaně: buď v celé ČR,
v daném městě či na konkrétní dopravní lince. Průměrná doba pobytu cestujících v MHD je 10
až 15 minut. Cestující se v průběhu cesty zajímá o nabízené informace. V každé vozové
jednotce je v průměru 20 držadel Handies. Držadlo Handy je atraktivní trendy médium umožňuje úzký kontakt se spotřebitelem.
Zdroj:
Webový
portál
společnosti
http://www.handymedia.cz/cojsou.php?lg=cz

Handy

Media

[online].

[vid.

17.

května

2013].

Někdy firmy využívají, tzv. kooperativní reklamu (společnou reklamu), která má za
cíl podpořit zájem o produkty více výrobců. Produkty si samozřejmě nesmí konkurovat, ale
měly by se vzájemně doplňovat a uspokojovat obdobnou potřebu spotřebitele. V rámci
výrobkové reklamy mohou podniky uplatňovat kooperativní reklamu sloužící ke stimulaci
zájmu o několik produktů, které by si neměly konkurovat, ale měly by se vzájemně doplňovat
a uspokojovat obdobnou potřebu spotřebitele. Jako příklad lze uvést prací prášek Ariel a aviváž
Lenor, čerpací stanice Shell a výrobce automobilů Škoda, výrobce zubní pasty Sensodyne
a žvýkačky Orbit apod.
KOOPERATIVNÍ REKLAMA: PILSNER A ETA, LIDL A SHELL
Eta a a Pilsner
Společnost ETA a značka Pilsner Urquell společně uvedly na trh domácí výčep,
elektrické výčepní zařízení ETA Minipub. Zařízení umožňuje čepovat a správně chladit pivo
z pětilitrového soudku s jednoduchou obsluhou a minimálními provozními náklady. Pohodlně
jej můžete využít doma, pro oslavy, dovolené a jiné příležitosti - chod přístroje umožňuje
napojení na elektrickou síťovou zásuvku i na autozásuvku.
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Dvojitý bonus od firem Shell a Lidl
Češi mají rádi chytré nákupy, ačkoli se jejich preference postupně mění, obliba
výhodných akcí přetrvává. V rámci aktuální nabídky čekal na zákazníky čerpacích stanic Shell
hned dvojnásobný bonus. Stačilo natankovat například 20 litrů úsporných paliv Shell FuelSave
a zákazník získal poukázku na slevu ve výši 100 korun do prodejen Lidl. Češi jsou známí
oblibou speciálních nabídek, společnost Shell na tento trend průběžně reaguje a pravidelně
přichází s různými výhodnými akcemi. S koncem léta 2013 přinesla atraktivní benefit ve
spolupráci s obchodním řetězcem Lidl. Zákazník si tak od čerpací stanice Shell odveze nejen
kvalitní palivo, ale i dárek pro celou rodinu.
Zdroj: Webový portál Strategie [online]. [vid. 17. srpna 2014]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/pilsner-a-eta415987
Zdroj: Rodinné finance [online]. [vid. 17. srpna 2014]. Dostupné z: http://www.rodinnefinance.cz/dvojity-bonus-odfirem-shell-a-lidl-do-15-zari/

Zákazníci mají velmi rádi 3D reklamu (dárkové předměty), která zaujme především
tvarem, barvou a dalšími komunikačními prvky na cílovou skupinu. Zákazníky je 3D reklama
chápana jako přidaná hodnota. Zákazníci ji většinou dostávají zadarmo jako prémií za větší
odběr, za věrnost apod. V takovém případě získávají za své peníze vyšší hodnotu než pouze
zboží, které si zakoupili. Co se týče druhu dárkových předmětů, které převažují, pak u obecné
populace jsou to psací potřeby a firemní obdarovaní dostávají také hlavně psací potřeby,
kancelářské potřeby a reklamní elektroniku nebo kalendáře. Obecná populace dostává dárkové
předměty nejčastěji k nějakému zakoupenému výrobku a firemní obdarovaní pak na Vánoce a
v rámci obchodního styku. Díky jejich užitné hodnotě obdarovaný vnímá reklamní sdělení
přirozeně a nemá pocit, že je reklamou obtěžován. Většina obdarovaných, ať už firemních nebo
z obecné populace obdržené dárkové předměty využívá pro svou potřebu.
Mezi TOP 10 neoblíbenějších reklamních předmětů v roce 2012 u české veřejnosti patří
v následném pořadí propisky, hrnečky, přívěsky na klíče, zapalovače, kapesní svítilny, textil,
reflexní předměty a odrazky, tepelné polštářky, USB nosiče a vybavení na outdoor.
3D REKLAMA: LETECKÝ ČAJ
Speciálně pro pasažéry British Airways byl vyvinut speciální balíčkový čaj značky
Twinings. Podle průzkumů se prý totiž chuť čaje ve výškách okolo 10 km mění. Většinou
k horšímu. Twinings proto připravila speciální směs, jejíž chuť a vůně se v nadoblačných
výškách naopak ideálně rozvine.
Novinku začala British Airways servírovat nejprve v Business třídě, od února však již
bude nabízena všem cestujícím. Díky tomuto netradičnímu reklamnímu předmětu získala
British Airways další charakteristický prvek jak se odlišit od konkurence. A navíc tento prvek
velmi vhodně zdůrazňuje britský původ společnosti.
Zdroj: Aktuality A3DR [online]. [vid.17. května 2013]. Dostupné z http://www.a3dr.cz/aktuality/11.html
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Sociální reklama je komunikace s cílem ovlivnit stav veřejného mínění v určité sociální
oblasti, resp. informace směřující k osvojení si určitých pozitivních myšlenek užitečných pro vybrané
sociální skupiny, resp. i celou veřejnost. Tyto kampaně realizují primárně neziskové organizace
a často je sponzorují velké ekonomické subjekty.
Náplní kampaně mohou být témata jako chudoba ve světě a humanitární pomoc, domácí
násilí, týrání dětí, ekologie, kouření, smrt na silnicích, práce dětí, týrání zvířat, H. I. V. atd.
Takováto reklama musí být opravdová, uvěřitelná, inteligentní, lidská a velmi citlivá - musí
zasáhnout hlavu a pak srdce spotřebitelů nebo naopak. Míra reklamní nadsázky je v těchto
případech velmi choulostivou záležitostí.
Sociální reklama ve srovnání s komerční reklamou využívají trošku odlišné principy. Má
zcela odlišnou atmosféru než má klasická komerční reklama. Má vždy skvělý nápad, užívá
netradiční či okrajové techniky ztvárnění (hudba, postupy nezávislých filmů, styl ilustrací,
komixu, street artu apod.). Agentury a kreativci chápou sociální reklamu jako příležitost, kde
mohou uplatnit svou oblíbenou hudbu, představy, techniku bez omezení, bez korekce
zákazníka. Sociální reklama je místo, kde je možné udělat si jméno, předvést se, předvést co
agentura opravdu dovede.
SOCIÁLNÍ REKLAMA: KOMUNIKACI MEZI LIDMI SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM A BEZ NĚJ
Na konci roku 2012 začala druhá vlna jedné z největších sociálních kampaní v České
republice chodicilide.cz. Loni poprvé se jejím hlavním motivem stalo létání jako normální
lidská vlastnost a naopak chození jako druh postižení. Kampaň touto nadsázkou upozorňuje na
komunikaci mezi lidmi se zdravotním postižením a bez něj. Rozsáhlá kampaň, která má
podporu jak odborníků, tak i lidí se zdravotním postižením, odkazuje na webové stránky
www.chodicilide.cz, kde zájemci najdou podrobné informace k této problematice i řadu
názorných videí.
Jedním z největších problémů, který lidé se zdravotním postižením pociťují, je vztah
okolní společnosti, proto v lednu 2012 proběhla první vlna kampaně chodicilide.cz zaměřená
především na neadekvátní pomoc, tj. předcházení situacím, kdy se lidé bez optání „bezhlavě“
snaží pomoci. Kampaň veřejnost hodnotila velmi dobře - jako přínosnou, informativní, s vtipem
a nadsázkou. V některých postojích se ukázal navíc příznivý posun.
Tématy druhé vlny se stal soucit, který se ve výzkumu ukázal jako převažující pocit lidí,
když vidí někoho se zdravotním postižením, a obecně strach z kontaktu. Chodicilide.cz
poukazují na důležitou stránku života osob se zdravotním postižením.
Na druhou vlnu kampaně v médiích pak naváží v dalších měsících aktivity zaměřené na
děti a mládež, které dál rozvinou myšlenku projektu chodicilide.cz: prožitkové workshopy na
školách zaměřené na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením a tvůrčí výzva pro žáky
a studenty základních a středních škol. Na tvůrčí výzvu naváže a druhou vlnu projektu pak
uzavře interaktivní výstava.
Realizátorem kampaně je Nadace Sirius, jejímž cílem je pomáhat dětem, které neměly
v životě štěstí. Nadace hledá systematická a účelná řešení problémů dětí s důrazem na jejich
prevenci. Maximálně využívá české a mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe,
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spolupracuje s předními odborníky. Za dobu svého působení podpořila Nadace šestnáct
projektů zaměřených na ohrožené rodiny a děti, dále také provozuje informační portál Šance
dětem.
Zdroj: Společenská odpovědnost firem, 2012. [online]. [vid. 17. května 2013]. Dostupné
z http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/news/startuje-druha-vlna-uspesne-socialni-kampane-chodici-lide/

Velmi časté je využití v reklamě osob, které daný produkt doporučují, ukazují, používají
(odborně je nazýváme jako doporučovatele). Je nezpochybnitelným faktem, že maskot či
známá osobnost mohou být pro komunikaci produktu výhodným prostředníkem.
Doporučovatelé mohou být mocnou sílou při vytváření zájmu nebo kroků, co se týče
nakupování nebo používání vybraného zboží či služeb.
Doporučovatele lze dělit na odborníky, celebrity a laiky. Odborníkem je osoba, o které
je cílová skupina přesvědčena, že má dostatečné znalosti v oboru a může tak pomoci
potenciálnímu zákazníkovi rozhodnout se o nákupu. Odborníci jsou zpravidla vybíráni pro
znalosti, které získali díky svým zkušenostem, výcviku a studiu (Zdeněk Pohlreich – Yoplait).
Celebrity jsou známy díky své publicitě, která je provází jejich životem. Většina slavných
doporučovatelů se pohybuje ve světě zábavy, sportu. Oblíbení jsou rovněž hosté pořadů talk
show, osobnosti ze světa podnikání (Jan Kraus – Mattoni). Laičtí doporučovatelé („reklamy
ze života“) jsou neznámí lidé objevující se v reklamách. Vybírají se tak, aby se co nejvíc
podobali cílovému segmentu, protože ten se pak může s doporučovatelem a s poselstvím nejlépe
ztotožnit.
Reklamní pracovníci často využívají hlasu slavné osobnosti tím způsobem, že je slyšet
v pozadí aniž by byla vidět, a to buď proto, že osobnost je dobře známá, nebo kvůli působivosti
jejího hlasu – tzv. voice-over (společnost Mountfield a nezaměnitelný hlas Jiřiny Bohdalové
nebo kvalitní monolog Aloise Švehlíka v reklamě OKD – Příběh uhlí). Ve většině případů však
hlas v pozadí patří anonymnímu laickému mluvčímu. Mezi další fungující způsob jak se značka,
produkt může dostat do podvědomí potenciálních zákazníků jsou reklamní postavičky neboli maskoti účinkující v reklamním sdělení. K velmi dobře známým maskotům patří například
čiperný, ač již 115 let starý panáček Bibendum společnosti Michelin, pošťák Poštovní
spořitelny navazující dojem lidskosti či vychytralá liška Českomoravské stavební spořitelny.
Nestačí však jen povedeně ztvárněný maskot, ale musí pro cílovou skupinu představovat nějaký
symbol, který se stává pomyslným majákem značky. Z emotivních důvodů jsou také čím dále
častěji do rolí doporučovatelů obsazována zvířata a malé děti.
V českých podmínkách jsou hodně reklamně vytěžovaní sportovci, protože v sobě spojují
atributy úspěchu, pevné vůle, zdravého životního stylu, např. Jaromír Jágr označovaný
v současnosti jako marketingový tahák. Jejich uplatnění v reklamě má také svá omezení: výtěžnost
reklamy se sportovcem není dlouhodobá, protože sportovní výkony se vyznačují vzestupy
a poklesy, zároveň zde mohou hrát významnou roli i skandály. Příkladem může být tisková reklama
se sloganem „Nešťastná kulka“ - jsem kulka v komoře, hlásila firma Nike na plakátě, na němž
zrovna se svýma umělýma nohama startoval jihoafrický běžec Oscar Pistorius. Dneska už na onu
reklamu nenarazíme – Pistorius je podezřelý, že na Valentýna v roce 2013 zastřelil svou přítelkyni,
což má pro společnost Nike negativní důsledky.
Firmy čím dál tím více vsázejí na využití emocí v reklamě, jako je humor, strach, hudba,
vřelost, erotika a podobně. Zákazník není jen tvor racionální. Člověk si snadno zapamatuje
velmi příjemné, ale naopak i velmi nepříjemné situace, zážitky. Emoce se podílejí jak na
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ukládání, tak na uchování i vybavování informací. Emocionální podněty jsou zajímavější,
snadněji se sledují a lze si je snadněji připomenout, než racionální argumenty. Humor je ve
světovém měřítku nejčastěji používanou emocionální technikou. Humor v reklamě byl
předmětem mnoha studií, ale našel se pouze jeden aspekt, na němž se všichni shodují: humor
přitahuje pozornost. Nicméně zůstává otázkou, do jaké míry přitahuje pozornost ke značce. Co
se týče zapamatování a rozpoznání značky, vytvoření pozitivního postoje ke značce a zvýšení
nákupních záměrů, nebyly doloženy žádné výsledky.
Pokud je ale v reklamě příliš mnoho emocí může docházet k tzv. „upířímu efektu“, tj.
že zapamatování reklamního poselství je o to menší, o co je celý kontext emocionálnější – lidé
si zapamatují reklamu kvůli originálnímu humoru, sexuálnímu podtextu, melodické hudbě, ale
nespojí si ji s konkrétní značkou nebo produktem.
EMOCIONÁLNÍ APELY: BENETTON A OLIVIERO TOSCANI
Oliviero Toscani je autorem námětů na reklamní kampaně firmy Benetton. Reportážní
fotografie s logem „United Colors of Benetton“ nebo billboardy s vytetovaným textem „HIV
positive“ na těle. Tyto kampaně v 90. letech obletěly celý svět a v mnoha zemích byly kvůli
své kontroverznosti zakazovány, jinde byly naopak přijaty a vystaveny v muzeích.
Toscani je mezinárodně uznávaný kreativec stojící za jedněmi ze světově nejúspěšnějších
magazínů a značek. Pracoval i na řadě reklamních kampaní značek jako Esprit, Valentino,
Chanel a mnoha dalších. Ze značky United Colors of Benetton dokázal vytvořit jednu ze
světově nejvýraznějších.
Reklamní kampaně, které Oliviero Toscani tvořil pro značku oblečení Benetton,
vyvolávaly nejrůznější reakce. Řada reklamních tvůrců tyto kampaně odsuzovala. První plakát,
který vyvolával světově ostrý spor, zachycoval bílé dítě držené (kojené) v náruči černé ženy.
Toscani se díky těmto fotografiím proslavil a firmě Benetton se značně zvýšil obrat. Dnešní
název značky „United Colors of Benetton“ byl původně slogan a je to vůbec poprvé v historii,
kdy se ze sloganu stala značka.
Rozchod Toscaniho a Benettonu způsobilo vypovězení smlouvy mezi Benettonem
a obchodním řetězcem Sears. Ten vypověděl smlouvu, když se objevily masivní protesty, které
Amerika podnikla v roce 1999 po vydání plakátu zobrazujícího jejich spoluobčana
odsouzeného k smrti. Značka Benetton se začala držet jiné zásady. Konkrétně se přiklonila
k tomu, že komunikace musí vycházet ze samotného srdce podniku.
V nedávné době Oliviero Toscani vytvářel kontroverzní reklamy i pro jiné značky.
Například pro módní dům Nolita, kdy vyfotografoval zcela nahou mladou ženu trpící nemocí
anorexie. Starostka Milána Letizia Morattiová se proti této reklamě postavila a nařídila, aby
tato kampaň byla zrušena a plakáty staženy. Tato kampaň zaměřená proti anorexii vyvolala
polemiku i ve Francii, kde se Toscani s touto fotografií nesměl objevit.
Mnoho lidí tyto kampaně nechápalo, protože nevnímali souvislost s tím, co vidí a tím, co
se pod značkou Benetton skrývá (prodej oblečení). Oliviero Toscani to vysvětluje ve své knize
„Reklama je navoněná zdechlina“: „Nedělám reklamu. Neprodávám. Nesnažím se veřejnost
nátlakem přesvědčit, aby kupovala. Nehodlám vychvalovat barvy triček a svetrů Benettonu,
protože jsem si jist jejich kvalitou stejně jako veřejnost. Nejsem cynik, hledám jen nové
způsoby vyjádření. S veřejností vedu diskusi jako každý umělec. …Využívám síly dopadu
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a rozsahu reklamy, toho nevyužitého, zprofanovaného média a zároveň umění“. Toscani chtěl
najít nový způsob, jak oslovit lidi.
Otázkou je, zda opravdu nemají tyto reklamy nic společného s komerční reklamou.
Opravdu se jedná pouze o upřímný zájem o nápravu světa? Jsou tyto netypické reklamy
vyznáním člověka, který skutečně věří, že může změnit svět, nebo proklamace bohatého muže,
který si může dovolit pohrdat systémem, jenž mu k tomu bohatství, a tedy i svobodě dopomohl?
Zdroj: VIATEROVÁ, L., 2009. Oliviero Toscani: Reklama je navoněná zdechlina [online]. [vid. 17. května 2013].
Dostupné z http://www.lightgarden.cz/magazine/clanky/osobnosti/oliviero-toscani-reklama-je-navonena-zdechlina

2.4.2

REKLAMA A ČESKÁ SPOLEČNOST V ROCE 2014

Výzkum Postoje české veřejnosti k reklamě navazuje na výsledky šetření, které od roku
1993 prováděla agentura Marktest, a.s. Doposud bylo realizováno celkem 32 reprezentativních
výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. Poslední šetření proběhlo v únoru
2014 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotazováno bylo 997 osob ve věku
nad 15 let. Současné šetření bylo realizováno agenturou ppm factum research pod „patronací“
České marketingové společnosti a ve spolupráci s Českým sdružením pro značkové výrobky
(ČSZV) a POPAI.
Nejlépe je stále přijímána reklama na místě prodeje, většina populace považuje tento typ
reklamy za přiměřený a část populace by dokonce přivítala větší množství, především pokud
jde o ochutnávky (31 % jich „chce více“). Reklama na místě prodeje se dlouhodobě jeví jako
„nejperspektivnější“ médium, kde jsou lidé reklamou nejméně přesyceni a jsou ochotni přijímat
ji v současné intenzitě a v některých případech přivítají i její zvýšení. Skutečnost, že většina
nákupních rozhodnutí je dělána na místě prodeje, jen podtrhuje důležitost tohoto zjištění.
Největší přesycenost je u komerčních televizí (Nova, Prima) a naopak nejmenší
u rozhlasu a novin. Přesycení reklamou se zvýšilo u internetu, naopak „lepší situace“ je
u billboardů a pozvánek do spotřebitelských soutěží.
Reklama je na jedné straně vnímána jako samozřejmá součást moderního života, je
uznáván její význam pro existenci nezávislých médií i důležitost pro ekonomiku země, ale na
straně druhé je negativně posuzován její vliv jako manipulátora podporujícího zbytečný
konzum. Zvyšuje pro procento těch lidí, kteří jsou přesvědčeni, že reklama v dětských pořadech
by měla být zakázána a uvědomují si i důležitost mediální výchovy ve školách.
Nákup na základě reklamy „přiznalo“ v letošním roce méně respondentů než v loňském
roce (v roce 2013 to bylo 41 %, letos 34 %). Již tradičně častěji nákup přiznávají ženy (38 %,
muži 30 %) a zvyšuje se podíl lidí se základním vzděláním, kteří takto ovlivněný nákup
přiznávají (vzdělání ZŠ 37 %, SŠ 31%, VŠ 29 %). Celkově se „přiznání nákupu na základě
reklamy“ od roku 1994 pohybuje mezi 30 – 40 %, s tím, že celková tendence je „jemně
stoupající“.
Procento lidí, kterým vadí přerušování televizních pořadů reklamními bloky se stále
pohybuje kolem 90%, krajní nesouhlas vyjadřuje cca 60 % populace a neprojevují se zásadní
rozdíly z hlediska sociodemografických znaků, tj. vadí to zhruba všem stejně! Televizi při
reklamách vypíná jen nepatrné množství lidí, cca 1 %, 30 % přepne na jiný kanál, někteří
nechají reklamu běžet a odejdou do jiné místnosti, na reklamu se dívá 20 % dotázaných a z toho
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4 % se na ni dívá se zájmem. Muži častěji přepínají na jiný program, zatímco ženy častěji
odcházejí z místnosti, ale přerušení pořadu vadí oběma stejně.
S tím, že se většině reklam nedá věřit, že obvykle neříkají pravdu zcela nebo spíše
souhlasí 75 % dotázaných (v roce 2011 to bylo 68 %) - nepomůže vždy ani vystoupení známých
osobností, i když ve srovnání s minulým šetřením stoupl nepatrně počet těch, kteří souhlasí
s tím, že „reklama získá větší důvěryhodnost, když v ní vystupuje známá osobnost“. Ani
v letošním roce reklamy většinu lidí příliš nepobavily. Nesouhlas s tím, že reklamy jsou
zábavné, vysoce převyšuje procento těch, kteří reklamám zábavnost přisuzují (nesouhlas 67 %,
souhlas 31 %, zbytek neodpověděl). Procento nesouhlasu stoupá s věkem.
PODPORA PRODEJE
Zatímco reklama nabízí důvod, proč nakupovat, podpora prodeje je podmětem k nákupu.
Na druhou stranu podpora prodeje je často hrozbou dlouhodobé image a ziskového potenciálu
značky, protože příliš časté používání podpor může vést k tomu, že značka může být
považována za levnou a tím se naruší pozice výlučnosti její kvality.
Podpora prodeje je prodloužená, mocná, velmi viditelná ruka reklamní komunikace, která
dosahuje do obchodů, na prodejny a prodejní místa. Cílem této viditelné ruky je, aby zákazník:





změnil své rozhodnutí ve prospěch jiné značky,
našel, co koupit chtěl,
koupil, co koupit původně nezamýšlel,
viděl, ochutnal, prohlédl a koupil příště.

Výdaje na podporu prodeje určitých kategorií produktů často převyšují výdaje na reklamu
a u některých druhů spotřebních produktů mohou náklady na podporu prodeje dosahovat až 74
% z celkových marketingových nákladů. Při koncipování marketingové komunikační strategie
je důležité zajistit soulad mezi reklamní kampaní a akcemi na podporu prodeje.
Pokud se zaměříme pouze na spotřebitelský trh, kdy vystupujeme je koneční spotřebitelé,
tak mezi nejpoužívanější nástroje podpory prodeje patří:


Slevy jsou nejčastější formou podpory prodeje. Je to rychlá a snadná zákaznická cenová
podpora výrobcem nebo obchodníkem. Lze ji využívat k iniciování vyzkoušení, ke
stimulaci opakovaných nákupů.



Vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání (sampling) jsou zpravidla zdarma nebo
maximálně za sníženou symbolickou cenu. Rozlišuje se inhome sampling (zasílání vzorků
do domácností), instore sampling (získání vzorku přímo na místě prodeje) out-of-home
sampling (získání vzorku na ulici). Modernější přístupy se označují jako point-of-use
sampling (zdarma vzorek omáčky při nákupu masa). Nabídka vzorků, ať jsou distribuovány
roznáškou do domácností, poštou či je lze získat přímo v prodejně, představuje velmi
účinnou formu podpory, ale zároveň také nejnákladnější. V případě rychlobrátkového zboží
(jídlo, kosmetika, atd.) se odhaduje, že přibližně 75 % lidí, kteří vzorek dostanou, ho
skutečně vyzkouší. Z celkového počtu příjemců vzorku jich produkt následně skutečně
zakoupí jen 15 až 20 %.
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Kupony, které spotřebitelům umožňují získat při nákupu určitou úsporu či náhradu.
Kupony mohou být součástí tištěných reklam, direct mailu, inzerátů v novinách
a časopisech. Mohou být také umístěny na obalu, uvnitř obalu, v blízkosti zboží nebo
poskytovány zákazníkům před nebo po nákupu. Většinou mají omezenou životnost a při
jeho předložení lze získat u prodejce například snížení ceny. Říká se, že s touto myšlenkou
přišla Coca-Cola. V roce 1894 nabídla možnost dostat za vystřižený kupon z tisku zdarma
sklenici Coly v obchodech.



Prémie a zvýhodněná balení, kdy prémií rozumíme produkt nabízený zdarma nebo za
sníženou cenu jako podnět k nákupu určitých produktů. Může být zabalena uvnitř nebo
přibalena vně produktu (zubní pasta + zubní kartáček zdarma). Prémií může být také získání
propagačních předmětů a dárků při splnění určitých podmínek. Typickým příkladem
zvýhodněného balení jsou dva produkty + třetí produkt je zdarma.



Odměny za věrnost se poskytují v rámci věrnostních programů buď finanční, nebo jinou
formou. Pravidelné využívání produktů je zaznamenáváno na věrnostní kartě, jež často
opravňuje k získání dalších slev či výhod u jiných obchodních partnerů, kteří participují na
věrnostním programu. Současně se tak získává velké množství podrobných údajů
o zákaznících a jejich nákupním chování.



Soutěže dávají spotřebitelům možnost vyhrát hotovost, zboží nebo výlet, a to za pomoci
štěstí nebo i s vynaložením vlastního úsilí. Ukazuje se, že zákazníci dávají přednost
takovým akcím, při nichž má šanci získat cenu každý, kdo splnil stanovené podmínky, před
soutěžemi o sebeatraktivnější ceny, kdy pravděpodobnost výhry je velmi malá a závislá na
náhodě (losování). Ve většině zemí existují etické i zákonné překážky pro pořádání soutěží.



Nákupní slevy, kdy zákazník zaplatí za zakoupení zboží ihned při nákupu nižší cenu nebo obdrží
slevu v hotovosti dodatečně, až po předložení dokladu o nákupu (při nákupu nad 1000 Kč obdrží
zákazník šek v hodnotě 100 Kč na příští nákup, pokud nakoupí nad 990 Kč).



Veletrhy a výstavy, které umožňují předvést, případně i prodávat zejména nové produkty
zákazníkům či jiné klíčové veřejnosti, stejně jako konfrontovat svoji nabídku s nabídkou
konkurence.



Vyzkoušení zboží zdarma, kdy jsou pozvání zákazníci, aby si bezplatně vyzkoušeli
produkt a případně ho zakoupili. Typickým příkladem mohou být prodejci automobilů, kteří
nabízejí i možnost zapůjčení automobilu na víkend. Tento způsob podpory prodeje se
osvědčil automobilce Škoda, která uspořádala velkou kampaň nabízející zapůjčení Škoda
Roomster na víkend zdarma, zákaznická odezva předčila očekávání.



Events nebo-li nárazové akce, které často využívají kulturní, sportovní a společenské
události k prezentaci produktů. Některé firmy s cílem upoutat a podpořit prodej realizují
tzv. Road show, což je promo tým postupně navštěvující vybrané lokality a nabízející
produkt spotřebiteli zábavnou formou v exteriérech – náměstí, parkoviště, zábavní centra,
sportoviště. Jako příklad lze uvést vánoční kamion od společnosti Coca-cola, který
v předvánočním období projíždí Českou republiku a navštěvuje vybraná města a nabízí
účastníkům zábavným program.

Velmi důležitá je také podpora prodeje přímo v místě, kde se zboží nachází.
V marketingové branži se říká, že se využívají tzv. POP/POS materiály. Marketingová

21
komunikace v místě prodeje je velmi mocným nástroje, protože dosahuje na zákazníka
v momentu rozhodování o nákupu produktu nebo značky. Řada zákazníků se rozhoduje až
v prodejně a předem neví, kterou značku koupí. Aktuálně se věří, že asi 75 % nákupních
rozhodnutí je realizováno v místě prodeje. Procento impulzních nákupů se pohybuje v rozmezí
cca 60 – 75 %, samozřejmě v závislosti na konkrétní produktové kategorii. A co si lze pod
pojmem POP/POS materiály představit? Tak například podlahovou grafiku, která nás dovede
ke konkrétnímu výrobku a značce, různé kartonové stojany, ochutnávky, dotykové obrazovky,
kde lze získat informace o výrobku a mnoho dalších.
Při přesvědčování zákazníků na místě prodeje stále více na oblibě nabývá „čichová
reklama“ – aroma marketing (scent marketing), která staví na známém efektu, který každý
člověk dobře zná. Totiž že vzpomínky jsou s vůněmi velmi pevně svázány. Člověk rozpozná
až 10 000 různých vůní a pachů, ale každý člověk si také aroma interpretuje jedinečným
způsobem. Čili dva lidé nikdy necítí to samé, přestože chemicky se jedná o stejnou látku. Také
je zajímavé, že 80 % toho, co vnímáme jako chuť, prochází přes čichový smysl. Čich se dá ze
všech smyslů nejlépe využít marketingovým způsobem. Je dokázáno, že vhodně aplikovaná
vůně v prostředí prodejního místa způsobuje, že: zákazníci celkově lépe hodnotí místo
prodeje, zákazníci lépe vnímají hodnoty produktu nebo služby, zákazníci jinak vnímají čas,
který tráví v místě prodeje, zákazníci mají podvědomou tendenci se vracet do místa, kde bylo
aroma aplikováno.
TRYVERTISING: VZOREK ZA NÁZOR
Z Japonska přišel do Evropy nový hit: Tryvertising. V Německu vznikl první obchod
Sample Lab, který zákazníkům nabízí různé produkty zdarma. Tedy ne úplně zdarma, ale
výměnou za osobní názor.
Provozovatelé německého nákupního centra v Oberhausenu si nejdříve mysleli, že jde
o vtip: prodejna, ve které se bude zboží nabízet zdarma. V Japonsku byly nakoupeny evropská
práva na obchodní model „Sample Lab“ od agentury Melposnet.
Na přibližně 500 metrech čtverečních se nabízí zdarma výrobky firem jako Estée Lauder,
Nestlé nebo Sony. Jedinou podmínkou je, aby zákazníci vyplnili on-line dotazník, který se vždy
týká daného produktu.
Zákazník Sample Lab musí být starší 16 let a je nutné přihlásit se buď v obchodě, nebo
on-line pod svým jménem a e-mailem. Úplně zdarma to však není: zájemci musejí zaplatit
alespoň symbolické „vstupné“: za jednorázový vstup 2 eura, roční příspěvek 5 eur. Během
jedné návštěvy si může každý zaregistrovaný návštěvník vybrat až pět produktů, které musí
později ohodnotit v dotazníku. Návštěvník si vezme jen to, o co se skutečně zajímá, přičemž
zadavatel získá široký a autentický feedback na své produkty.
Sample Lab je tedy směs produktového samplingu, marketingového výzkumu a reklamy.
Vznikl pro to i odborný termín: Tryvertising. Pro zadavatele je tato forma marketingu nejen
katalyzátorem word-of-mouth propagace, ale vytváří se tím i testovací trh. Na základě surových
dat v zaslaných dotaznících od návštěvníků mohou výrobci rychle reagovat na daný vývoj
a případně vyloučit možné obchodní propadáky.
Zdroj: BARTOŠOVÁ, V., 2008. Tryvertising. Dáme Vám vzorek, vy nám názor. [online]. [vid. 23. května 2013].
Dostupné z http://mam.ihned.cz/?p=100000_d&article[id]=23075040
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AROMA MARKETING: STUDIE NIKE
Dr. Alan Hirsch, zakladatel a ředitel Smell and Taste Treatment Research Foundation
Chicago, provedl krátkou studii na téma „Efekt prostorové čichové stimulace na hodnocení
běžného spotřebitelského produktu“. Jako běžný spotřebitelský produkt byl použit pár bot
značky NIKE a pro provonění prostoru byla využita technologie společnosti Prolitec. Pokus
spočíval v jednoduchém srovnání: Pár bot NIKE byl vystaven v místnosti, kde bylo aplikováno
aroma a druhý podobný pár byl vystaven v místnosti bezaroma. Účastníci studie byly požádání,
aby vstoupili do obou místností a do připraveného formuláře hodnotili ochotu koupit si
vystavený produkt a zároveň odhadli peněžní hodnotu vystaveného páru bot. Výsledkem studie
byly tři zajímavé hodnoty:




84% účastníků hodnotilo příznivěji pár bot vystavený v provoněné místnosti.
každý z účastníků odhadoval cenu produktu v místnosti s vůní vyšší než v místnosti
bez vůně,
průměrná hodnota rozdílu mezi cenou odhadovanou v místnosti s vůní a v místnosti
bez vůně byla ca 210 Kč.

Zdroj: Webový portál mistoprodeje.cz, případová studie - Aroma marketing [online]. [vid. 18. května 2013]. Dostupné
z http://www.mistoprodeje.cz/pripadove-studie/aroma-marketing.html

OSOBNÍ PRODEJ
V ČR je osobní prodej na B2C trzích stále často vnímán jako snaha prodat co nejvíce
produktů pomocí nekalých obchodních praktik, přesvědčování a nátlaku. O tom ale osobní
prodej není. Po dlouhém vývoji se osobní prodej přeorientoval od jednorázových prodejů
k relačnímu marketingu, tedy vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky. Také změny
v technologiích umožnily osobnímu prodeji posun k větší rychlosti a pohodlnosti jak pro
osobního prodejce, tak zákazníka.
Osobní prodej lze chápat jako proces ovlivňování zákazníka prostřednictvím
osobního kontaktu a lze ho považovat za velice efektivní nástroje marketingové
komunikace především v situaci, kdy chceme měnit preference, stereotypy a zvyklosti
spotřebitelů. Díky svému bezprostřednímu osobnímu působení je schopen mnohem účinněji
než běžná reklama a jiné nástroje marketingové komunikace ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho
o přednostech nabídky. Bohužel rozsah působení osobního prodeje je oproti reklamě podstatně
omezenější a hlavně velice nákladný.
Za největší výhodu osobního prodeje, ve srovnání s ostatními nástroji komunikačního
mixu, můžeme považovat přímý kontakt mezi firmou a zákazníkem, který s sebou přináší
i navazující výhody: okamžitá zpětná vazba, individualizovaná komunikace a díky tomu i větší
věrnost zákazníků. Je-li prodejce v intenzivním a přímém kontaktu se svými zákazníky, může
lépe pochopit jejich přání a potřeby, jejich individuální očekávání a motivaci. Díky tomu je
následně schopen připravit pro zákazníka individualizovanou nabídku upravenou přesně podle
jeho potřeb. Přímý kontakt také umožňuje prodejci upravit komunikaci podle potřeb každého
konkrétního zákazníka a využívat v komunikaci takové argumenty, které přivedou zákazníka
ke správnému rozhodnutí. Okamžitá zpětná vazba pak umožňuje prodejci stanovit správnou
komunikační strategii, která může být v zásadě kdykoliv upravena na základě odpovědí a reakcí
ze strany zákazníka.
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Mezi další výhody osobního prodeje patří dlouhodobé budování věrnosti zákazníků. To
znamená, že obchodní prodejce svého zákazníka velmi dobře zná, má o něm veškeré potřebné
údaje a je tak schopen kdykoliv reagovat na neočekáváné problémy, které zákazníka mohou
potkat. Díky tomu se vytváří jakási přidaná hodnota a zákazník nechce přijít o péči svého
obchodníka. Také je nutno vzít v úvahu, že výše zmíněné výhody jsou časově náročné, což se
může negativně promítnout do nákladů na danou aktivitu firmy. Tato časová náročnost také
znamená malý počet zákazníků obsloužených v určitém čase. Poskytovat vysokou kvalitu
osobního prodeje znamená také neustálou nutnost školení vlastních zaměstnanců. A i po mnoha
školeních si firma nemůže být nikdy zcela jista, zda osobní prodejce komunikuje takovým
způsobem, který odpovídá strategii firmy.
Prodejní rozhovor využívá verbální i neverbální (řeč těla neboli body language)
komunikaci. Neverbální komunikace má své značné opodstatnění právě u komunikačního
prvku jako je osobní prodej. K navázání kontaktu s partnerem jsou zapotřebí nejen slova, ale
i všechny ostatní (mimoslovní) signály, které jsou vysílány a které z 55 % doplňují informace
zprostředkované slovně. Právě neverbální projevy dodávají důraz a přesvědčivost tomu, co je
vysloveno. Pohled vypovídá o sebedůvěře a o vztahu k druhému. Mimika informuje o emocích,
je relativně nejsnadněji čitelná a napodobitelná (úsměv, zachmuření se, apod.). Výraz hlasu,
jeho výška, barva, melodie, intenzita vypovídají o psychickém napětí či uvolnění (monotónní
hlas vyjadřuje napětí, melodický uvolnění, vysoký hlas napětí). Velmi hlasitý slovní projev je
signálem touhy ovládnout komunikaci. Gesta jsou průvodcem verbální komunikace. Nadměrné
používání gest signalizuje zvýšené emoce. Meziosobní vzdáleností se vyjadřuje vztah k člověku
ve smyslu podřízenosti a nadřízenosti a ve smyslu sympatií a antipatií.
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATIONS)
Každá firma má kromě vztahu se zákazníky, dodavateli a odběrateli i další skupiny
veřejnosti, které jsou pro ni důležité. Veřejnost je skupina lidí, která má na firmu určitý vliv.
Public relations (PR) – vztahy s veřejností – tedy označují široké spektrum aktivit, které
podporují pozitivní názor veřejnosti na firmu. Původně vztahy s veřejností zahrnovaly
pouze pozici tiskového mluvčího, jehož hlavní činností bylo překonávání rozdílů mezi názorem
firmy a názorem médií na její aktivity. Udržování kontaktů a vytváření dobrého jména je však
velmi náročný proces, proto musí velké firmy vytvářet oddělení pro vztahy s veřejností, která
se starají o řadu různých aktivit.
Cílem public relations je budovat vztahy s tiskem, vytvářet informace zajímavé pro média
nebo předávat informace médiím za účelem přitažení pozornosti k určité osobě, produktu nebo
službě. Dalším podstatným úkolem vztahů s veřejností je podpora povědomí o firmě, jejím
dobrém jménu a budování důvěryhodnosti. Neméně významným úkolem je také získávání
publicity pro konkrétní produkty. Velmi důležitým cílem vztahů s veřejností je také posilování
a udržování vztahů na místní, národní a mezinárodní úrovni, stejně tak jako budování
a udržování dobrých vztahů se zákonodárci a úředníky za účelem ovlivnění legislativy a dalších
předpisů (lobování). Kvalitní vztahy s veřejností by se mělo zaměřovat i na udržování dobrých
vztahů s akcionáři a dalšími členy finanční komunity, ale nemělo by zapomínat také na rozvoj
vztahů s členy neziskových organizací a posílit tak rozvoj komunity.
Mezi cílové skupiny PR aktivit patří interní a externí veřejnost. Vztahy s interní
veřejnosti jsou také nazývány jako „Human Relations“ a patří tam především zaměstnanci
firmy. Kromě interní veřejnosti jsou aktivity zaměřeny na externí veřejnost, kterou můžeme
dělit do čtyř základních skupin, a to veřejné vztahy (obecná veřejnost, místní komunita, vláda,
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nátlakové skupiny), finanční veřejnost (investoři, bankéři, konzultanti), média (tisk, rozhlas,
televize) a marketingová veřejnost (dodavatelé, distributoři, konkurenti, velkoobchodníci,
maloobchodníci).
Podle zvolené cílové skupiny se liší nástroje, které je možno využít. Nástroje v oblasti
vztahů s veřejností „PENCILS“ jsou znázorněny v následující tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Nástroje vztahů s veřejností podle cílových skupin
P: publications  publikace
výroční zprávy o hospodaření, podnikové
časopisy
E: events  veřejné akce
sponzorování sportovních a kulturních akcí
N: news  novinářské zprávy
kladně znějící informace a zprávy o podniku,
jeho výrobcích
C: community involvement activities  investování peněz a vynakládání času na
angažovanost pro komunitu
potřeby místních společenství a aktivit
I: identity media  projevy podnikové dopisní papíry s hlavičkou podniku,
identity
navštívenky, podnikové uniformy
L: lobbying activity  lobovací aktivity
snaha o zadržení nepříznivých či
nepříjemných opatření nebo zpráv o podniku
S: social responsibility activities  aktivity budování dobrého jména navenek
sociální odpovědnosti
Zdroj: Copywriting a internetový marketing [online]. [vid. 18. srpna 2014]. Dostupné z:
http://www.krcmic.cz/pencils/
PŘÍMÝ MARKETING (DIRECT MARKETING)
Na začátku šedesátých let je chápán přímý marketing jako určitý typ distribuce (přímý
prodej prostřednictvím různých kanálů), protože byl nejvíce využíván ve formě zásilkového
prodeje. V sedmdesátých letech se stal nástrojem marketingové komunikace s důrazem na
zpětnou vazbu a optimalizací reakcí na mailingy (rozesílky) a další přímé marketingové
nástroje. V devadesátých letech se hlavními znaky přímého marketingu stalo budování
dlouhodobých vztahů a zvyšování loajality zákazníků. Dnes lze považovat direct marketing
jako personalizovaný a jako marketing celoživotní hodnoty. Mezi typické vlastnosti direct
marketingu patří měřitelnost, dlouhodobost a vzájemnost.
Lze tedy říci, že přímý marketing znamená kontaktování stávajících a potenciálních
zákazníků s cílem vyvolat okamžitou zpětnou a měřitelnou reakci. Slovo „přímý“ zde
znamená, že se využívají média umožňující přímý kontakt, např. pošta, katalogy, telefonní
kontakty nebo brožurky. K získání bezprostřední reakce se používají odpovědní kupony,
telefonování a osobní návštěvy. Pro vytváření přímého kontaktu se zákazníky je nezbytné
mít a rozvíjet databázi.
Přímý marketing má řadu předností ve srovnání s ostatními komunikačními prvky - je
skvělou cílenou formou prezentace ve smyslu úspory prostředků, které jsou jinak vynaloženy
do hromadného oslovování zákazníků masovými médii, neboť peníze jsou investovány pouze
do reklamy, která přichází jen konkrétní cílové skupině zákazníků. Zhodnocení reklamní
kampaně je přehledné, snadné a rychlé. Velmi jednoduchou formou lze určit, zda byla nabídka
a reklamní kampaň úspěšná, kolik přišlo nových zákazníků atp. Zároveň přispívá k vytváření a
k aktualizaci zákaznické databáze.
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Obrázek č. 6: Nástroje přímého marketingu
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Zdroj: Pelsmacker, Geuens a Bergh (2003, s. 393)
Mezi rychle rostoucí oblasti direct marketingu patří telemarketing a využití nových médií,
tzn. zasílání reklamních SMS a MMS zpráv na mobilní telefony nebo reklamních mailů
prostřednictvím internetu. Investice se v něm postupně přesouvají od tisku, televize a rozhlasu
k internetu a mobilním technologiím. Nejdůležitější kategorií direct marketingu je stále adresný
direct mail – zasílání reklamních vzkazů v tištěné podobě do poštovních schránek. Jeho růst je
však ve srovnání s ostatními, modernějšími metodami nejpomalejší. Typickými oblastmi
použití jsou zásilkový obchod, finanční a telekomunikační služby.
SPONZORSTVÍ
Sponzoringem se rozumí obchodní vztah mezi poskytovatelem financí, zdrojů či
služeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku nabízejí práva a asociace, jež
mohou být komerčně využity.
Sponzoring se liší od reklamy tím, jak funguje. Zatímco reklama má za úkol přimět
příjemce sdělení k změně chování - k akci, sponzoring „jen“ spojuje značku s hodnotami
sponzorovaného subjektu.
Je klíčové, aby cílová skupina jasně vnímala logickou vazbu mezi sponzorovanou akcí
a značkou sponzora. Tato vazba bývá označována jako tzv. sponsorship fit. Tak například
produkt pro vyšší příjmovou skupinu zákazníků bude podporován sponzorstvím tenisu, golfu
nebo umění, zatímco oslovení mladých lidí bude znamenat sponzorství festivalů populární
hudby.
V praxi rozeznáváme několik typů sponzorství. Sportovní sponzorství je nejznámější.
Firmy mohou sponzorovat fotbalové soutěže, týmy, sportovce, sportovní programy (např.
Škoda Auto, a.s., hlavní partner cyklistických závodů Tour de France a mistrovství v hokeji).
Na druhou stranu má zejména sponzorství sportovních akcí mnoho nevýhod a vytváří řadu
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hrozeb. Sponzorství sportovců a týmu může vyvolat určitou formu nepřátelství u fanoušků. Je
nutno si uvědomit, že sportovci žijí svůj soukromý život, který někdy přitahuje pozornost médií,
což nemusí být vždy ku prospěchu sponzora. Ve sportovním marketingu v České republice
dominují fotbal a lední hokej. S výrazným odstupem je za fotbalem a ledním hokejem skupina
dalších deseti sportů - např. atletika, basketbal, volejbal, lyžování, cyklistika, kanoistika apod.
Kulturní sponzorství představuje podporu divadel, muzeí, galerií, hudebních, kulturních
akcí a festivalů, výstav, knihoven apod. Může se jednat o podporu jedinců, akcí, činností celých
organizací nebo oblastí kultury (např. RWE Transgas jako partner hudebního festivalu Pražské
jaro).
Sponzorství médií a programů v některých zemích, kde jsou kanály vlastněny vládou,
nelze vysílat reklamu, tak firmy tuto záležitost obcházejí sponzorováním vysílání, což platí i pro
Českou republiku. Sponzoři jsou velmi těsně spjati s programem, takže diváci si myslí, že
sponzor se aktivně podílel na jeho přípravě (např. sponzorství předpovědi počasí v podzimním
období producentem léků proti chřipce). Sponzorování vysílání je efektivně přijato diváky než
reklama. Podle výzkumu má tato forma efekt pouze tehdy, pokud existuje dlouhodobý vztah
mezi jedním výlučným sponzorem a programem.
Profesní sponzorství neboli podpora podnikatelského záměru, profesního růstu či
investiční příležitosti druhé strany s cílem budoucí participace na profitu daného projektu
(projekt společnosti Siemens na podporu zapojení velkých podniků do mezinárodní výzkumné
a vývojové spolupráce).
Komerční sponzorství představuje podporu projektů obchodních partnerů zaměřenou na
utužení dlouhodobých obchodních vztahů (např. sponzorství sportovního klubu, v němž druhá
strana má též své sponzorské aktivity, s reciprocitou uzavření dlouhodobého obchodního
kontraktu).
Zajímavým typem sponzoringu je tzv. guerilla sponzoring. Firmy, které používají tuto
taktiku, útočí na oficiální sponzory dané události tak, že provozují konkurenční prezentaci, akce
a podobné reklamní kampaně, jako oficiální sponzoři. V podstatě se jedná o parazitování na
aktivitách konkurence, které jsou většinou spojeny s nějakou významnou akcí (např.
Olympijské hry, mistrovství světa v hokeji a fotbale apod.) na niž se zaměřuje pozornost
veřejnosti a médií. Proto neustále roste snaha oficiálních a sponzorů akcí, aby zabránili těmto
nečestným aktivitám firem. Příkladem může být společnost Coca-cola, která je partnerem
Olympijských her od roku 1928, která má exkluzivitu na poskytování nealkoholických nápojů
v rámci Her až do roku 2020, organizuje během her velmi přísný bezpečnostní systém, aby
nedocházelo k guerilla sponzoringu. Mezi další top partnery letních Olympijských her
v Londýně 2012 se řadí McDonald´s, GE, Dow, Panasonic, Acer, Atos, Omega, Visa, Samsung
a P& G.
ON-LINE KOMUNIKACE
Internet je počítačová infrastrukturní síť, umožňující výměnu digitálních informací ve
světovém měřítku. Z hlediska historie byl internet původně vyvinut pro vojenské účely, pro
komunikaci v případě nukleární války a posléze aplikován pro výměnu informací v akademickém
prostředí. V současné době představuje výlučné a nezávislé médium, které není vlastněno ani
provozováno komerčními či vládními organizacemi. Ke konci roku 2012 se odhaduje počet
uživatelů Internetu na 2,3 miliardy. Komunikace přes internet nabývá na významu v důsledku
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neustálých změn a dynamičnosti prostředí, globalizace, ale i rozvoje a většího využití nových
technologií. Bezesporu nejvíce využívanou službou jsou webové prezentace a elektronická pošta.
On-line komunikace se vyznačuje řadou významných pozitivních charakteristik. Patří
mezi ně zejména možnost přesného zacílení, personalizace, interaktivity, využitelnost
multimediálních obsahů, jednoduchá měřitelnost účinnosti a relativně nízké náklady.
Z celkového času na internetu strávíme 22,5 % doby na sociálních sítích a blozích, 9,8 %
v online hrách, 7,6 % čtením emailů, na webových portálech pouze 4,5 %, sledováním videí
4,4 % a na vyhledávačích 4 %. Sociální sítě a blogy navštěvují 4 z 5 aktivních uživatelů
internetu. Celých 53 % aktivních uživatelů sociálních sítí sleduje některou značku a 32 %
celebritu.
Komunikační sdělení na Internetu může mít různé podoby - například formu webové
stránky, reklamních elektronických dopisů, proužkové reklamy, tzv. bannerů, PR článků,
placených odkazů a dalších formátů. Řada výše zmíněných záležitostí lze zařadit i do ostatních
prvků marketingového komunikačního mixu. Proto pro naše účely budeme to tohoto
samostatného prvky marketingového komunikačního mixu řadit webové stránky firmy
a online sociální média.
Webové stránky firmy by bylo možné považovat za nástroj direct marketingu, protože
umožňují přímý prodej, jsou interaktivní, dokážou přizpůsobovat obsah i formu každému
konkrétnímu návštěvníkovi a protože lze velmi dobře měřit jejich efektivitu. Stejně tak je ale
možné webové stránky chápat jako nástroj public relations, protože umožňují komunikaci
s klíčovými skupinami dané organizace, jako jsou zaměstnanci, potenciální zaměstnanci,
novináři, partneři či zákazníci. Web je ovšem rovněž reklamním nástrojem, protože řada
webových stránek slouží primárně k posílení image značky. Dokonce je i nástrojem podpory
prodeje, protože je jeho prostřednictvím možné např. rozdávat on-line kupony či organizovat
marketingové soutěže.
Speciálním typem firemních prezentací na internetu jsou mikrostránky (microsites).
Jedná se o internetové stránky menšího rozsahu zaměřené na prezentaci vybrané, obvykle úzké
kategorie produktů, speciální akce nebo události. Obvykle mají odlišnou grafiku i cíl než
firemní web a též svou vlastní internetovou adresu. Často jde o podporu komplexních
komunikačních kampaní. Velmi efektivní je spojení mikrostránky se soutěží nebo interaktivní
hrou (advergaming). Příkladem může být kampaň firmy Ferrero Česká s.r.o., která pořádala
soutěž zaměřenou na mléčné produkty Kinder v roce 2013. Zatímto účelem byla vytvořena
mikrostránka www.jetovchladku.cz, kde se mohli účastníci přihlásit do soutěže a získat
podrobné informace o soutěži a výrobcích. Návštěvnost mikrostránek je nutné podpořit např.
kontextovou reklamou, mailingem, cílenou bannerovou kampaní atd.
Hodnocení efektivity webových stránek je poměrně jednoduché a přesné. Lze měřit
mimo jiné počet návštěvníků webu, počet návštěvníků, kteří se na web vracejí, dále pak stránky,
které návštěvníci nejčastěji navštěvují, kolik na jednotlivých stránkách tráví času, odkud se na
web dostávají, kolik z nich učiní požadovaný úkol a celou řadu dalších důležitých ukazatelů.
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ČEŠI A INTERNET 2012
Nejčastěji lidé (81 %) oceňují u Internetu, že mohou být v kontaktu s přáteli a příbuznými.
Pozadu nezůstává ani orientace ve zboží pomocí internetu nebo správa osobních financí. Běžnou
činností se stává sledování videí a on-line přenosů. Ukazují to výsledky mezinárodního průzkumu
mediálního chování internetových uživatelů Mediascope o činnostech lidí na síti a hlavních
výhodách on-line prostředí. Možnost lépe si vybírat zboží a služby vítá 68 % dotázaných Čechů,
možnost spravovat finance pak 70 %. Zejména on-line bankovnictví vnímají Češi velmi
pozitivně, zatímco v Evropě jako celku to není ani polovina populace (44 %).
Češi – a to celých 40 % – vnímají kladně, že si prostřednictvím internetu mohou
rezervovat dovolenou nebo zajišťovat cesty, 48 % má přístup k informacím místní správy, 27 %
sleduje své oblíbené značky, 19 % se informuje o aktuálních ekologických problémech, 21 %
pečuje o své zdraví. Mezi nejčastější činnosti na webu patří e-mailová komunikace
a vyhledávání. Tyto aktivity jsou pro velkou většinu internetových uživatelů každodenní
a aspoň jednou týdně se jim věnuje téměř každý (92 a 81 %).
Zatímco e-mail a vyhledávání používají mladší i starší generace přibližně ve stejné míře,
výrazné rozdíly mezi věkovými skupinami jsou u používání sociálních sítí. Na denní bázi je
navštěvují tři čtvrtiny mladých od 18 do 24 let a 59 % lidí do 34 let, ale jen třetina internetových
uživatelů ve věku 35 až 44, čtvrtina lidí do 55 let a v generaci 55 a více let to je devět %.
Doménou mladých je do značné míry také video na internetu, zejména pokud jde o sledování
nebo stahování videoklipů a filmů.
Výzkum se uskutečnil telefonickým a on-line dotazováním ve 28 evropských zemích.
V menší míře se konal od roku 2003, Česká republika se do něj zařadila v roce 2012 poprvé
spolu se 14 dalšími zeměmi převážně ze střední a východní Evropy. Velikost dotazovaného
vzorku v ČR byla 500 v CATI a 1000 v on-line části, celkem bylo dotázáno 51 700 lidí napříč
Evropou. Mediascope je celoevropský průzkum mediálního chování s důrazem na on-line
aktivity. Jeho cílem je zmapovat měnící se způsoby využívání médií a popsat trendy
v internetovém chování.
Zdroj: Webový portál EuroZpravy.cz, 2013. Češi a Internet: Proč ho máme rádi a co nás naopak nebere?[online].
[vid. 19. května 2013]. Dostupné z http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/internet/66839-cesi-a-internet-proc-homame-radi-a-co-nas-naopak-nebere/

On-line sociální média mohou být definována jako otevřené interaktivní online
aplikace, které podporují vznik neformálních uživatelských sítí. Uživatelé vytvářejí
a sdílejí v rámci těchto sítí nejrůznější obsah, jako jsou např. osobní zkušenosti, předávaní
novinek, zážitky, názory, videa hudba či fotografie.
Terminologie a dělení online sociálních médií je značně nepřehledné a nejednotné. Lze
vymezit tyto základní skupiny sociálních médií jako jsou následující:




Sociální sítě (Facebook, My Space, LinkedIn apod.).
Blogy (význačný zdroj online WoM).
Diskuzní fóra (diskuze určitých produktových kategoriích – cestování nebo
automobilismus).
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Další on-line komunity (např. komunity zaměřené na sdílení videí – YouTube, na sdílení
fotografií – Rajče, na sdílení her – FarmVille a další). Online komunity jsou firmami
především využívány k šíření virálních marketingových sdělení.

Nejrozšířenější sociální sítí v současnosti je Facebook, kdy ke konci října 2012 se
odhaduje 1 miliarda uživatelů na světě. Facebook je dostupný v 70 jazycích. Mezi zajímavost
patří skutečnost, že pokud by byl Facebook zemí, byl by třetí největší zemí na světě.
V roce 2013 alespoň jeden účet na sociálních sítích má zřízeno 84 % internetové
populace. Naprostá většina z nich má svůj profil na Facebooku (96 %). Google+ celkově
využívá 39 %, Twitter 10 % a LinkedIn 9 % z těch, kteří používají sociální sítě. Více než
polovina uživatelů sociálních sítí má pouze jeden účet, přitom se téměř výhradně jedná o profil
na Facebooku.
Celkově nejaktivnější jsou uživatelé Facebooku, tři čtvrtiny z nich ho používají jednou
nebo vícekrát za den. Pro srovnání, jen 29 % uživatelů Google+ svůj účet navštěvuje jednou
nebo několikrát denně. Nižší aktivitu na Google+ než na Facebooku ukazuje i průměrný počet
kontaktů na uživatele. Na jeden profil na Facebooku připadá v průměru 184 přátel, uživatel
Google+ jich má 33. Na Facebooku a na Twitteru se registrují hlavně mladí uživatelé sociálních
sítí (15-29 let). Účet pouze na Facebooku mají typicky ženy. Ženy a mladí (15-29 let) jsou na
Facebooku zároveň nejaktivnější. Účet Google+ používají spíše muži než ženy. LinkedIn
typicky využívají vysokoškoláci, a to jednou týdně.
VÝZNAM SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ: JAK SE SDÍLÍ ZAPEČENÁ MYŠ?
Sociální média jsou díky možnosti šíření negativních zpráv významnou příležitostí
i hrozbou pro zákaznický servis. V případě negativní zákaznické zkušenosti by šest z deseti
aktivních uživatelů Facebooku sdílelo svůj zážitek prostřednictvím této sítě, více než třetina
uživatelů by se vyjádřila prostřednictvím diskusních fór. Vyplývá to z výzkumu, který pro
PR.Konektor provedla agentura NMS Market Research v roce 2012.
Výzkum proběhl na vzorku 524 respondentů a na modelové situaci zjišťoval, jak by se
lidé zachovali při nálezu myši zapečené v bochníku chleba. Osobně by se o tom svým přátelům
a známým zmínilo 59 % dotázaných (ale 72 % respondentů ve věku 18-25 let), 60 % uživatelů
Facebooku (ale 67 % uživatelů Facebooku ve věku 18 - 25 let) by tuto zkušenost sdílelo právě
prostřednictvím této sociální sítě. Sociální média do značné míry přebrala dřívější funkci emailu, a to především v mladší populaci. Pro sdílení negativní zkušenosti by sice využila e-mail
téměř polovina respondentů ve věku 56 - 65 let (46 %), ale mladší respondenti by pro šíření
informace využili spíše Facebook nebo jiná sociá-lní média, e-mail by poslalo pouze 22 %
respondentů ve věku 18-25 let. Na Twitteru by zkušenost sdílelo 26 % jeho uživatelů, na
Google+ by zkušenost sdílelo 13 % jeho uživatelů a do diskusního fóra by o své zkušenosti
napsalo 37 % uživatelů, 31 % blogerů by o tom napsalo na blog, 7 % respondentů by
kontaktovalo televizi nebo noviny.
Výzkum neodhalil žádné významné rozdíly v chování žen a mužů.
Zdroj: Webový portál odborný časopisu Marketing&Média, 2012. Jak se sdílí zapečená myš? [online]. [vid. 12. května
2013]. Dostupné z http://trendmarketing.ihned.cz/c1-55930810-jak-se-sdili-zapecena-mys
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3 VYBRANÉ NOVÉ TRENDY V MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACI
Dnešní zákazník, jak již bylo zmíněno v textu výše, je přesycen tradičními komerčními
formami marketingové komunikace, je vybíravější a postupně se stává imunní k dosud účinným
komunikačním formám. Je proto nutné být schopen dostat se k němu netradičními formami,
které nebudou vnímány jako čistě komerční, ale spotřebitel je bude sám ve svém volném čase
vyhledávat. Do popředí se proto dostává marketingová komunikace využívající netradiční
přístupy a nástroje. V této souvislosti lze hovořit například o nových trendech jako je
GUERILLA MARKETING, VIRÁLNÍ (VIROVÝ) MARKETING, PRODUCT
PLACEMENT, MOBILNÍ MARKETING, MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
A mnoho dalších.
I přesto, že jsou využívána netradiční média a netypické komunikační praktiky, všechny
tyto komunikační aktivity mají jedno společné. Každá komunikační aktivita musí respektovat
etiku v podnikání, balancovat na hraně, ale neporušit Kodex reklamy, nestát se spamem nebo
klamavou reklamou. Umění jejich využití spočívá tedy v jejich vyváženém, i když v odvážném
uplatnění v rámci kampaní. Jejich cílem není nic jiného než prospět značce, prodeji a trhu.

3.1 GUERILLA MARKETING
Jedná se o nekonvenční marketingovou kampaň, jejímž účelem je dosažení
maximálního efektu s minimem zdrojů. Jako hlavní princip se uvádí, že největší investicí
nejsou peníze, ale čas, energie a představivost. V praxi to znamená, že nejvyšším nákladem na
celé kampani je čas strávený nad myšlenkou jak zaujmout nebo přilákat zákazníky. Proto lze
říci, že guerilla marketing není o penězích, ale o nápadu.
Primárně je guerilla marketing určen pro malé a střední podniky, může jej však využít
i velká firma. Důvodem není jen to, že guerilla marketing nevyžaduje horentní marketingový
rozpočet, ale také fakt, že menší firmy snadněji využívají rysy typické rysy guerilla marketingu
jako je rychlost, flexibilita a kreativita. Guerilla marketing také umožňuje svými technikami
získat vedlejší pozornost, vyvolat paniku či vyburcovat veřejnost. Jeho podstatným prvkem, je
jeho nízká nákladovost a balancování na hranici legálnosti.




Mezi taktiky Guerilla marketingu patří:
Udeřit na nečekaném místě
Zaměřit se na přesně vytipované cíle
Ihned se stáhnout zpět

Guerilla marketing je na českém marketingovém trhu stále ještě brán jako novinka a je
vnímán s nedůvěrou. Řada zadavatelů reklamy je hodně konzervativní, bojí se zkoušet nová
média. Myslí si, že klasickými médii dokáží prezentovat svou nabídkou daleko účinněji a více.
I přesto se u nás našly firmy, které si uvědomují fakt, že dnešní spotřebitelova přesycenost
informacemi si vyžaduje neustálé hledání nových cest k jeho podvědomí a v tomto případě se
právě nabízí příležitost využít guerilla marketing. Mezi tyto firmy patří například Vodafone,
pojišťovna Allianz, Sportka, Nike, Poštovní spořitelna aj.
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FORMY GUERILLA MARKETINGU
Během překotného vývoje guerilla marketingu se vyčlenilo několik forem, které jsou od
sebe odlišné, ale přesto si zachovávají původní myšlenky. Ty nejzajímavější jsou popsány níže.
Ambient marketing využívá pro propagaci firmy tzv. ambientní média, což jsou běžné
každodenní objekty z okolí spotřebitele. Je zaměřený na propagaci produktů netradiční cestou,
s cílem šokovat a upoutat okamžitou pozornost kolemjdoucího, konzumenta. Cílovou skupinou
jsou především mladší věkové skupiny, u kterých je předpoklad, že reklamní sdělení budou šířit
dále mezi své vrstevníky. Nejčastěji se tedy vyskytuje na diskotékách, v barech, na toaletách,
univerzitách, v kinech atd. K základním ingrediencím tohoto formátu patří humor a zábava.
Ambush marketing1 je forma komunikace využívající hromadné společenské události
a parazitování na akcích konkurence. V době, kdy jednu firmu jako hlavního sponzora události
stojí propagace i stamiliony korun, tak další konkurenční firma se snaží zviditelnit své jméno
na stejné akci, aniž by platila jakékoliv poplatky za sponzorství. Nejčastěji se můžeme setkávat
s touto formou marketingu na velkých akcích, které lákají miliony lidí z celého světa, jako jsou
mistrovství světa, či Olympijské hry.
Astroturfing je marketingovou aktivitou, která má za cíl přesvědčit názorové vůdce
o postojích veřejnosti k určitému tématu, takže např. redakce periodik zahlcují dopisy a emaily
od „čtenářů“, za kterými se většinou schovává pouze několik najatých lidí, kteří si vytvářejí
fiktivní jména a účty a jsou placeni firmami za vytvářen pozitivních fiktivních referencí.
Sensation marketing je forma GM, která na první místo klade senzaci. Snaží se použít
šílených prostředků (rozbitá auta uprostřed rušné silnice, domluvený dav demonstrantů atd.)
k vyvolání velké mediální odezvy a následně přiznání, že akce byla nahraná se záměrem
propagace určitého produktu, značky a firmy.
Undercover marketing je skrytou formou marketingu, při které příjemce sdělení nesmí
poznat, že se jedná o propagaci a je jí ovlivňován. Jako přenašečem reklamy slouží většinou
známé osobnosti, kterým společnost zaplatí za to, aby používaly daný výrobek na veřejnosti.
Zákazník je tímto sdělením ovlivněn a šíří tuto informaci dále mezi své přátele, jelikož je tato
forma pro něj přirozená a vnímá ji jako fakt. Nejdůležitější je ovšem, aby tento marketing zůstal
neodhalen. Pokud se tak stane, společnosti většinou čelí negativní reklamě z důvodu pocitu
podvodu a manipulace spotřebitele.
GUERILLA MARKETING: VYBRANÉ KAMPANĚ Z ČESKÉ REPUBLIKY
Seriál Dexter
Arbitrážní komise Rady pro reklamu musela rozhodovat v návrhu na nevhodnost
reklamní kampaně, která předcházela uvedení televizního seriálu Dexter. Zadavatel rozmístil
po Praze zakrvácené igelitové pytle, přelepené lepicí páskou a s krvavými stopami v okolí.
Podle stěžovatele je tato forma reklamy nevhodná a na veřejnosti může zejména starší lidi
vyděsit. Zadavatel zdůvodnil kampaň tím, že pro seriál jsou venkovní kampaně, využívající
motivů z jeho obsahu, celosvětově typické. Seriál „Dexter“ je kriminální pořad založený na
černém humoru a ironizování tradičních hrdinských typů. Kampaň, která v České republice
předcházela uvedení seriálu na TV stanici zadavatele, byla oproti kampaním v jiných zemích
1

Tato marketingová taktika již byla popsána v rámci sponzorství jako guerilla sponzorství.
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relativně velmi uměřená. Jednalo se o jednodenní účelovou kampaň, která směřovala
k fanouškovské stránce TV stanice na jedné ze sociálních sítí. Fanoušci měli za úkol „stopovat“
fiktivní osobu Dextera v Praze. Účelem bylo podpořit zájem mezi těmi, kteří již Dextera znají,
a upozornit na zahájení vysílání seriálu. Ne na všechny ale zakrvavené pytle s kusy lidských
těl, rozesety po veřejných prostranstvích, působí dobře. Kampaň byla označena za neetickou
a byla zastavena.
Parohy Vodafone na billboardech a budkách konkurence
Vodafone přišel s velmi originální a nízkonákladovou kampaní založenou na parazitování
na konkurenci v podobě sobích parůžků nasazených na reklamní nosiče konkurenčních firem.
Kampaň vyvolala rozruch mezi lidmi, lidé si parůžky na konkurenčních telefonních budkách
fotili a posílali prostřednictvím internetu. Tato akce byla skvěle připravená a promyšlená
a předpokládala následky svého konání – měla připravenou i oficiální omluvu postiženým
firmám. Navzdory této omluvě porušil operátor Vodafone podle arbitrážní komise Rady pro
reklamu etický kodex reklamy. Informace o dané kampani byly zároveň prezentovány i
v různých typech médií (televize, tisk, internet) – co si více přát, tolik publicity za málo peněz.
Obrázek č. 7 : Virální kampaň společnosti Vodafone

Zdroj: Virální kampaň Vodafone [online]. [vid. 17. srpna 2014]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/vodafonenasazuje-konkurenci-parohy-doslova-a-do-pismene-pzl-/mobilnioperatori.aspx?c=A061204_154040_mob_operatori_hro; http://mobil.idnes.cz/vodafone-nasazuje-konkurenciparohy-doslova-a-do-pismene-pzl-/mobilni-operatori.aspx?c=A061204_154040_mob_operatori_hro

Pizza Coloseum
Pizza Coloseum poslala své poslíčky s pizzou do konkurenčních pizzerií Poslíček rázně
vstoupil do pizzerie a nahlas zvolal dotaz: „Kdo si tu objednal pizzu Coloseum?“ Ukázkový
příklad nízkonákladové a vysoce efektivní formy propagace. Personál konkurenční společnosti
nemohl nic dělat díky momentu překvapení a návštěvníci pizzerie byli pobaveni. Zákazníci si
danou situaci nahrávali a fotili na své mobilní telefony a rozesílali dál svým známým. Zároveň
pak o tom živě osobně diskutovali se svými přáteli v práci, s kamarády ve škole, se svou rodinou
doma apod., tzn. ideální situace pro vytváření virálního efektu. Ještě dnes lze nalézt daná videa
na sociálních sítích.
Zdroj: Webový portál Rady pro reklamu, 2013. Kauzy pro rok 2011 [online]. [vid. 23. května 2013]. Dostupné z:
http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2011;
http://strategie.e15.cz/zpravy/vodafone-nepochodil-u-nejvyssihosoudu-parohy-byly-nekalou-soutezi-956809
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GUERILLA MARKETING: VYUŽITÍ AMBIENTNÍCH MÉDIÍ
S inovativními médii se v ČR setkáme jen zřídka, důvodem je časová a technická
náročnost i obtíže při získávání povolení. Ačkoli jsou ambientní média mnohem náročnější ve
fázi přípravy i realizace nežli klasická, výsledek těchto kampaní většinou stojí za to.
Obrázek č. 8: Vybrané příklady ambientních médií

Zdroj: Ambientní média [online]. [vid. 17. Srpna 2014]. Dostupné z: http://possector.com/en/blog/restaurantguerrilla-marketing, http://www.zillamag.com/tag/guerilla-marketing/,http://filipmayer.cz/2013/05/05/guerillamarketing

3.2 VIRÁLNÍ MARKETING
Virální marketing je takový druh komunikace, kdy se sdělení s reklamním obsahem jeví
příjemci natolik zajímavé, že jej samovolně a vlastními prostředky šíří dále. Tímto netradičním
způsobem se firmy snaží ovlivnit chování spotřebitelů, zvýšit prodeje svých produktů nebo
povědomí o značce. Viralní zpráva je exponenciálně šířena mediálním prostorem bez kontroly
jejího iniciátora, proto ji lze přirovnat k virové epidemii. Odtud název této metody.
I když doslovným překladem z anglického názvu viral marketing vznikne spojení virový
marketing, tak v České republice se vžil vhodnější název této formy marketingové komunikace a to
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virální marketing. Pojem virový marketing u lidí vyvolává negativní reakce s nemocemi, či šíření
počítačových virů. Proto slovo virální těmto aspektů předchází. A právě jako virové nemoci
a počítačové viry nekontrolovaně šířící se mezi lidi, tak stejně rychle je možné šířit i reklamní sdělení.
Virový marketing využívá hlavně internetové stránky a komunikaci prostřednictvím e-mailu
pro vytvoření zájmu o produkt nebo značku. Virální zpráva může mít formu e-mailu, videa, odkazu,
obrázku, hudby, textu, her apod. Aby zpráva byla šířena virálním způsobem, musí být přeposílána
dobrovolně mezi ostatní příjemce. Měla by mít originální myšlenku, zábavný obsah, zajímavé
atraktivní řešení a správné umístění do prostředí rozvinuté komunity uživatelů.
Nemusí se však vždy jednat pouze o využití internetu jako média pro šíření zpráv, ale
do této oblasti spadá i tzv. WORD-OF-MOUTH (WoM, česky šeptanda), kdy sdělení je
šířeno lidmi prostřednictvím osobního kontaktu. Jako zprostředkovatel samovolného šíření
sdělení může sloužit i třeba klasická pošta, mobilní telefon apod. Zahraniční výzkum přitom
naznačuje, že účinek WoM v obecné rovině výrazně převyšuje účinek marketingové komunikace.
Produkt, který vyvolává negativní WoM, tak obvykle nemůže být marketingovou komunikací
zachráněn. Naopak pozitivní WoM může marketingovou komunikaci zásadním způsobem posílit
nebo dokonce zcela nahradit. Z českého výzkumu vyplývá, že WoM je spíše důvěrnou
záležitostí. Většinou probíhá mezi dvěma nebo třemi lidmi (cca 70 % případů). Méně časté jsou
WoM diskuze ve skupinách o čtyřech, pěti a šesti lidech (22,5 % případů). WoM ve skupinách
o sedmi a více lidech je spíše výjimečný. WoM probíhají typicky mezi lidmi, kteří se znají.
Nejčastěji mezi rodinnými účastníky (cca 50 % případů). WoM diskuze jsou v převážné míře
pozitivní. Jen asi 13 % WoM diskuzí má negativní tón. WoM diskuze probíhají většinou doma
(cca 50 % případů), dále pak v práci či ve škole a v obchodech.
Hlavním důvodem, proč se firmy uchylují k virálnímu marketingu, jsou především nízké
náklady (stačí prvotní impulz a další distribuce už probíhá mezi lidmi), rychlé šíření informací
a vysoká účinnost zásahu mezi mladými lidmi. Nebezpečí virálního marketingu spočívá hlavně v tom,
že po odstartování kampaně nemá již marketér kontrolu nad tím, jak se virová zpráva šíří dál.
VIRÁLNÍ MARKETING: KAMPAŇ FIRMY BLENDTTEC
Jedna z prvních úspěšných virálních kampaní je od firmy BlendTec, která vyrábí
stejnojmenné kuchyňské mixéry. Proslavila se v roce 2006, kdy ve své kampani za 100 dolarů
umisťovala na internet krátká videa, ve kterých nechala ve svých přístrojích mixovat neobvyklé
předměty. V mixéru se objevily výrobky jako iPad, iPhone, boty Nike, sendvič McDonald’s
a celkový počet videí vystoupal na 130. Výrobci se díky tomu maloobchodní prodeje zvýšili
o 700 %.
Pokud mluvíme o českém prostředí, první úspěšná virální kampaň sahá do Vánoc roku
2006, kdy firma Kofola způsobil na trhu velký rozruch svojí vánoční pohlednicí, kterou měl
každý zájemce možnost poslat online. Výsledkem bylo odeslání více než 1,5 milionů vánočních
přání a 1 milion unikátních návštěvníků na českém webu firmy.
Zdroj: webový portál Marketing journal, 2011. Jak vytvořit nakažlivý virál – 2. díl [online]. [vid. 23. května 2013].
Dostupné z http://www.m-journal.cz/cs/m-journal.cz/marketing/viralni-marketing/jak-vytvorit-nakazlivy-viral--2--dil__s420x8111.html
Zdroj: webový portál Mediář, 2011. Virální marketing stále v plenkách [online]. [vid. 23. května 2013]. Dostupné
z http://www.mediar.cz/viralni-marketing-stale-v-plenkach/
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3.3 PRODUCT PLACEMENT
Product placement je záměrné a placené umístění značkového produktu do
audiovizuálního díla (film, TV seriál, počítačové hry, atd.) za účelem jeho komerční
prezentace. Jeho atributem je reklamní efekt v dané cílové skupině při využití kontextu nebo
známých osobností. Kvalitní product placement zasazuje výrobek právě do pozitivního
kontextu a např. ukazuje, že jeho užívání je běžnou součástí života hrdiny filmu. Přestože v naší
filmové distribuci zakořeňuje product placement pozvolna, očekáváme postupně jeho
významnější rozvoj a silnější propojování s ostatními reklamními aktivitami.
Product placement je v zahraničním filmovém průmyslu uplatňován již po dlouhá
desetiletí. Poprvé byl s výraznějším úspěchem implementován do filmu E. T. Mimozemšťan,
kde byly prostřednictvím hlavní postavy mimozemšťana propagovány bonbóny Reese’s,
jejichž prodej se po uvedení filmu zvýšil o 65 %. Pro některá odvětví průmyslu je product
placement obzvláště úspěšný, např. automobilový průmysl (série filmů s agentem Jamesem
Bondem a značkami Aston Martin, BMW, Ford), nápojový průmysl (výrobky Coca Cola v TV
talentových pořadech) a high-tech elektroniku (produkty Apple v mnoha filmech a seriálech,
nově i konkurenční produkty Microsoftu s uvedením Windows 8).
V České republice byl vývoj product placementu mnohem složitější. Do revoluce v roce
1989 se naše filmová tvorba velmi odlišovala od zahraniční. Po revoluci byl product placement
oficiálně v televizním vysílání zakázán, povolen byl až od 1. června roku 2010 a upravuje ho
Zákon č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. V ČR výrazně
zasáhlo povolení umisťování produktů do televizních pořadů do struktury kutilských pořadů
(Rady ptáka loskutáka) nebo divácky populárních seriálů (seriál Ulice, Ordinace v růžové
zahradě apod.).
Pořady obsahující umístění produktu musejí splňovat tyto požadavky: jejich obsah
nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání, nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu
zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich
propagace, a nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Pořady obsahující umístění
produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou rovněž po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů.
Pořady nesmějí obsahovat umístění produktu, pokud se jedná o cigarety nebo jiné
tabákové výrobky, nebo umístění produktu osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba
nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků, nebo léčivé přípravky nebo léčebné
postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis.
Na základě výsledků výzkumu „Postoje české veřejnosti k reklamě 2013“, kdy byla
položena otázka: „Všimli jste si výrobku nebo značky ve filmu nebo TV inscenaci?“, vyplývá,
že umístění produktu ve filmech či inscenacích si více než polovina lidí vědomě nevšimne (54
%).
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PRODUCT PLACEMENT: KAMPAŇ FIRMY APPLE
Ukázku svého produktu v kinematografii jako jedinečnou příležitost propagace nejvíce
využívá proslulá značka elektroniky Apple. Byla jednou z prvních společností, které si
v Hollywoodu zaměstnaly pracovníka, jehož náplní práce bylo prosadit na hvězdná plátna co
nejvíce produktů této značky. O snaživosti společnosti Apple prezentovat své výrobky
vypovídá i výsledek průzkumu blogu BrandChannel. Apple se umístil první v žebříčku
Brandcameo Product Placement Awards 2010 za celkový product placement, kdy se produkty
iPhone, iPod, iMac a další objevily v 10 z 33 nominovaných amerických filmů. V součtu počtu
filmů s produkty své značky za poslední dekádu se ve filmech více než Apple, těsně následován
značkou nealkoholického nápoje Coca-Cola, objevil už jen automobilový gigant Ford.
Zdroj: SAUER, A., 2011 Announcing the Brandcameo Product Placement Award Winners. Brandchannel [online].
[vid. 23. května 2013]. Dostupné z: http://www.brandchannel.com/home/post/2011/02/22/2010-BrandcameoProduct-Placement-Awards.aspx

Obrázek č. 9: Product placement značky Apple v seriálu Doktor House

Zdroj: The significance of Apple´s product placement [online]. [vid. 17. srpna 2014]. Dostupné z:
http://www.edibleapple.com/2008/10/02/the-significance-of-apples-product-placement/

3.4 MOBILNÍ MARKETING
Mobilní marketing je relativně nový pojem, označující jednu z metod přímého
marketingu, založenou na využívání mobilních zařízení (mobilní telefony, smartphony, tablety,
ultrabooky, atd.). Díky nepřestávajícímu růstu popularity mobilních telefonů, se dá mobilní
marketing označit jako jedna z nejrychlejších rostoucích a nejzacílenějších marketingových
metod. Bez nadsázky můžeme říci, že mobilní marketing využívá nejrozšířenější médium na
světě.
Průkopníky na poli mobilního marketingu jsou zejména firmy, které vyrábějí
rychloobrátkové zboží, neboť začaly používat SMS zprávy v rámci realizace spotřebitelských
soutěží a budování věrnostních programů. Využití mobilního marketingu se samozřejmě liší
dle odvětví jeho nasazení, ale mnohem výrazněji i podle kulturního vnímání každé konkrétní
země. V ČR nejsme zvyklí na reklamní SMS v takové míře, jako například na Ukrajině. Kvůli
nižší penetraci rychlého mobilního internetu a zařízení jej využívajících máme ale méně
kampaní vedených přes cílená reklamní sdělení na sociálních sítích.
STAV MOBILNÍHO TRHU V ČR
V České republice bylo k roku 2008 podle dat Českého statistického úřadu více než 13 a půl
milionu aktivních SIM karet, které využívalo 87,9 % obyvatelstva. Největší podíl mobilních telefonů
bylo k roku 2008 v domácnostech osob samostatně činných (238,1 přístrojů na 100 domácností),
zaměstnaných s vyšším vzděláním (222,7) a následně zaměstnaných s nižším vzděláním (215,2
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přístrojů na 100 domácností), menší podíl majitelů přístrojů je mezi nezaměstnanými a důchodci
(162,3 a 114,4 přístrojů na 100 domácností). O oblíbenosti komunikace prostřednictvím mobilních
telefonů svědčí i absolutní počet odeslaných SMS zpráv, kterých bylo v roce 2008 téměř sedm
miliard, počet MMS zpráv se pohyboval kolem 50 milionů.
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2012. Mobilní telefonní síť [online]. [vid. 23. května 2013]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mobilni_telefonni_sit

Bohužel se ale i u nás lze setkat s negativním využitím mobilního marketingu: Mobile
SPAM (mSPAM), Mobile Hacking (mHacking), SMS snooping (čtení zpráv přímo
v databázích a přístupových branách operátorů), SMS spoofing (přijímání nevyžádaných zpráv
šířených z internetových SMS brán), SMS interception (odposlech, zachytávání SMS zpráv
zasílaných v mobilních sítích) a jiné formy novodobé kriminality.
Rychle se vyvíjející mobilní marketing využívá mnoho různých nástrojů:














Advergaming – interaktivní hry v mobilním přístroji s reklamním obsahem. Velmi se
rozšířily s tzv. freemium modelem plateb za obsah (hra/aplikace je zdarma, ale zobrazují
se komerční sdělení, dokud uživatel nezaplatí).
Cell broadcasting – tato technika je založena na tom, že určitý vysílač mobilního operátora
šíři v rámci svého dosahu reklamní sdělení, např. při účasti na koncertu (konference) je
zákazník informován o programu a speciálních nabídkách různých stánků. Tyto zprávy
zákazník obdrží jen po dobu dosahu daného vysílače.
Location-based marketing – reklamní upozornění na obchody, kina, hotely, čerpací stanice atd.
odvíjí se od aktuální polohy uživatele mobilního telefonu.
Loga obrázky, vyzváněcí melodie – dříve oblíbeným nástrojem bylo posílání log svých
oblíbených značek, obrázků nebo melodií za poplatek. Tím se budují emociální vazby,
zvyšuje loajalita, podporuje značka a co je důležité, takto nashromážděnou databázi
kontaktů lze využít k dalším marketingovým aktivitám firmy.
Obousměrná SMS komunikace – komunikace mezi spotřebitelem a firmou, která má
povahu reklamy. Na propagačních materiálech firmy je uvedeno číslo, kam mohou
zákazníci poslat svůj SMS dotaz. Tazatel následně dostane odpověď buď také ve formě
SMS, nebo jiným komunikačním kanálem na základě vlastních preferencí. Výhodou této
formy komunikace je značná frekvence SMS zpráv proudících oběma směry.
Reklamní SMS – a to buď ve formě klasických SMS s reklamním sdělením nebo
sponzorovaných SMS, které jsou pro odesílatele zdarma za předpokladu, že část textu
zprávy je určena pro reklamu. Doposud se jedná o nejčastěji používaný nástroj.
Reklamní MMS – dovolují multimediální provedení reklamního sdělení například formou
textu, zvuku, obrázku či videoklipu.
SMS soutěže, hlasování, ankety – cílem je přesvědčit uživatele, aby na konkrétní číslo poslal
vlastní zprávu. Po odeslání této zprávy je odměnou možnost získat slevu nebo určitou výhru.
Používá se tedy často jako forma podpory prodeje. Cena těchto SMS je pro uživatele obvykle
vyšší než u SMS běžných, stanovuje ji pořadatel akce, kterému slouží k pokrytí nákladů,
popřípadě i k určitému zisku. Díky získání databáze kontaktů poté dává možnost
organizátorům těchto kampaní provádět jednoduché průzkumy, oslovovat nové zákazníky či
odměnit ty nejvěrnější. Velmi populární a využívanou formou jsou také dárcovské SMS
(DMS).
Speciální grafické kódy – jsou umístěny na obalech produktů, v tiskových médiích atd.
Po jejich vyfotografování mobilní telefon dekóduje zašifrovanou informaci a automaticky
provede zobrazení dalších textů, animací, obrázků, přehrávání hudby nebo vytočení
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telefonního čísla. Propojuje se tak tisková reklama s on-line prostředím. Podmínkou
k dešifrování kódu je nutnost mít nainstalovanou speciální mobilní aplikaci. Příkladem jsou
QR kódy, viz dále. QR kódy mají svůj původ v Japonsku a existují od roku 1994. Do Evropy
a ČR však pronikají až během posledních let. Zkratka QR označuje slova quick response,
tedy v překladu „rychlá odpověď“. Tento speciální typ 2D kódu má schopnost zašifrovat až
7089 numerických znaků, které při vyfocení fotoaparátem v mobilním telefonu lze přiřadit
ke komerčnímu sdělení. Pro dešifrování je nutná buď speciální aplikace, nebo aplikace
a připojení k internetu. Po dešifrování zavede uživatele aplikace např. na webové stránky eshopu firmy. S postupným rozšiřováním chytrých mobilních telefonů se s tímto typem
mobilního marketingu můžeme setkat stále častěji, např. na plakátech v metru je možno
provést nákup potravin, lístků do kina, elektronické verze nějakého tisku (noviny, časopisy)
apod.

MOBILNÍ MARKETING: KAMPAŇ FIRMY HEINEKEN
Na podporu prodeje nealkoholického piva Heineken Fríí připravila společnost O2 pro
svého klienta MMS kampaň. Bylo rozesláno 30 000 MMS s proklikem do mobilní aplikace
„Opičátor“. V této aplikaci uživatel zadal množství vypitého alkoholu a následně mu bylo
určeno promile alkoholu v krvi a doba vystřízlivění. Zároveň se podle tohoto množství jeho
vyfocený obličej měnil do podoby opice. Cílení bylo na uživatele od 18 do 30 let, s iPhonem
nebo operačním systémem Android. Každý 25. oslovený uživatel mobilního telefonu projevil
zájem o tuto mobilní aplikaci.
Zdroj: Webové stránky společnosti O2 [online]. [vid.
http://www.o2media.cz/pripadova_studie/kampan-heineken-frii

17.

srpna

2014].

Dostupné

z:
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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?

40

5 VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE SPORTAS
Odpovědi u jednotlivých otázek jsou pouze názorné! Každý může nahlížet na tuto
problematiku odlišně. V marketingové komunikaci neplatí jasně daná pravidla a zákonitosti
jako v matematice, zde je důležitá kreativita, improvizace, empatie, vizionářství a názorová
pestrost.
1.

Kdo je současným zákazníkem (cílová skupina) firmy SPORTAS?

V současné době jsou produkty firmy kupovány spíše staršími „věrnými“ zákazníky, věk
těchto zákazníků se pohybuje od 50ti let a výše. V podstatě jde o zákazníky s nižšími příjmy,
dávající přednost pohodlné obuvi, bez důrazu na moderní design či poslední „výstřelky“
módy.
2.
Jaké zákazníky by mohla firma SPORTAS oslovit do budoucnosti?
 Dětská obuv – veškerá sportovní obuv pro chlapce i děvčata – rozdělena dle pohlaví
(barevná škála) a účelu (sport, volnočasové aktivity, školní cvičky, zdravotní obuv) –
cílem je přesvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dětskou nohu.
 Obuv pro mladou generaci – přitažlivá, módní, sportovní i volnočasová – cílem je
přesvědčit mladou generaci o atraktivnosti značky, aby se s ní identifikovala.
 Obuv pro střední generaci – pracující lidé, sportovně založení, vyhledávající kvalitní
a pohodlnou obuv dle svých zájmů – cílem je informovat o změně firemního zaměření,
rozšíření nabídky. Tento segment je velmi důležitý, protože kupuje boty nejen sobě, ale
i svým dětem.
 Starší generace – aktivní důchodci – pohodlná sportovní a zdravotní obuv – cílem je
připomenout existenci a přesvědčit o vhodnosti obuvi pro daný věk.
3.

Jak jsou produkty firmy SPORTAS vnímány veřejností v současné době?

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. Výhoda je, že
lidé společnost znají, ale na druhou stranu ve srovnání s konkurenční nabídkou firmu
SPORTAS vnímají jako nemoderní a neinovativní.
Měli bychom se pokusit o změnu dosavadní pozice. Nestačí, aby lidé měli jen povědomí
o značce, toto povědomí musí mít pozitivní charakter. Lidé musí začít vnímat naši značku, tak
aby byli ochotni si boty značky SPORTAS koupit a byli s nimi spokojeni. Musíme je pomocí
reklamní kampaně přesvědčit, že jsme zvolili cestu nového designu, nových materiálů a vyšší
kvality.
4.
V které fázi životního cyklu se nyní nová produktová řada nachází?
Jedná se o fázi „zavádění produktu na trh“. V této fázi jsou náklady pochopitelně větší než
výnosy, může to být způsobeno např. reklamní kampaní, do které se doporučuje investovat
cca třetina budoucích zisků, které od výrobku očekáváme. V této fázi bychom měli dát pozor
obzvlášť na nastavení příliš vysokých cen, kvůli kterým si potenciální zákazník náš produkt
nemusí koupit. Konkurence na trhu je zatím buď žádná nebo minimální.

5.

Jaké faktory by měla firma SPORTAS zvážit při tvorbě cenové strategie?
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Cena pro spotřebitele představuje úhrn prostředků, kterých se musí vzdát, aby obdržel
jinou hodnotu, tj. zboží nebo službu. Cena pro výrobce představuje klíčové rozhodnutí
ovlivňující ziskovost podniku.
Cena je důležitá z hlediska marketingu, protože:
 Je to důležitá informace o trhu pro firmu.
 Stanovuje firmě určitá kritéria, podněcuje její aktivity určitým směrem.
 Je to nejpružnější proměnná z marketingového mixu.
 Poskytuje informace o výši tržeb z prodeje produktů.
 Určuje hodnotu výrobku či služby zákazníkovi (částku, kterou je za ně ochoten zákazník
zaplatit).
 Představuje úzký vztah mezi poptávkou a nabídkou, vyšší cena zákazníka odradí, nižší
zvýší jeho zájem (nemusí platit vždy).
Mezi interní a externí faktory, které musí firma zvážit, patří:
 Marketingové cíle firmy.
 Marketingová strategie firmy.
 Náklady spojené s výrobou, administrativou, distribucí, reklamou apod.
 Povaha a stav trhu, poptávky.
 Konkurence.
 Ostatní faktory (vyplývají z makroekonomických vztahů, státní politiky).
6.
Jaké typy distribučních kanálů může firma SPORTAS využívat?
Firma si může zvolit a v praxi využívat oba typy distribučních kanálů, tzn. přímý
i nepřímý.
Přímý distribuční kanál by znamenal, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez
dalších článků. Ve státech s vyspělou tržní ekonomikou je tendence ke snižování tohoto typu.
Výrobce totiž musí přesně znát cílovou skupinu spotřebitelů, vědět, jak spotřebitele získat
a působit na jeho udržení, musí zabezpečovat servis. Náklady u tohoto distribučního kanálu
jsou poměrně vysoké. V našem případě se může jednat o zřízení vlastního e-shopu firmy
nebo firemní prodejny.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro firmu je efektivnější mít zprostředkovatele (nepřímý
distribuční kanál), a tím je maloobchod. Ještě častější formou je, že do tohoto řetězce
vstupuje další subjekt, a tím je velkoobchod. Od velkoobchodníka vede spojení na velký
počet maloobchodníků. Velkoobchodník může buď zboží kupovat a potom opět prodávat
nebo může být pouze prostředníkem, který zprostředkovává prodej.
Výběr konkrétního distribučního kanálu samozřejmě závisí na dané situaci, tj. především na
zboží, které prodáváme, na rozptýlení klientů, kterým zboží chceme dodávat, apod. V případě
firmy SPORTAS je reálné využívat oba typy kanálů a mít výhody, které s tím souvisí.
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7.

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

Úvodem je vhodné připomenout, že výše zmiňovaný český výrobce obuvi má
„pokulhávající“ komunikační strategii, která je jedna z příčin rapidně klesajícího prodeje
sportovní obuvi. S rozhodnutím společnosti o uvedení nové výrobkové řady, která má
současně rozšířit tržní segment, souvisí i vhodná komunikační strategie, tzn. správná
volba prvků marketingového komunikačního mixu!
 Reklama – firma by oslovila široký okruh veřejnosti, je možné zvolit reklamu v TV
(óčko pro mládež, pro starší pak reklama před seriály, pořady o zdraví,.., pro ženy
reklama před seriály nebo pořady o vaření, pro muže reklama před motoristickými
pořady), v časopisech, na www stránkách (nabídka zboží spolu s popisem, pro kterou
příležitost jsou určeny a charakteristikou - sálová obuv, pro turistiku, volný čas ,…),
venkovní reklama
 Podpora prodeje – dárky (drobné upomínkové předměty, reklamní psací potřeby,
plakáty, letáky, vizitky), sezónní slevy, spotřebitelskou soutěž, poutače ve výkladních
skříních, využití POP/POS materiálů.
 Při nákupu sportovní obuvi SPORTAS, balíček s překvapením! Zaplatíte 699,a získáte sadu sportovní obuvi v celkové hodnotě 1999,- Kč Ti, kteří mají
v aktuálním měsíci narozeniny, sleva na sportovní obuv v hodnotě 200 Kč.
 Při uvedení nové výrobkové řady umístíme sportovní obuv na viditelné místo tak,
aby zákazník při vstupu do prodejny byl „okouzlen“ sportovní obuví. Využijeme
podlahové reklamy, stojany a samozřejmě zajistíme příjemnou, způsobilou
a proškolenou obsluhu. Součástí prezentace je vhodné umístění obchodu, čistota
prodejny, uspořádání zboží a uliček, logo, přiřazení cen ke zboží, prodejní doba,
dobrý příjezd, čitelnost pokladní účtenky, reakce na reklamace, způsob vystavení,
balení, dostupnost informací o produktu, možnost vyzkoušení a další.
 Osobní prodej – poradenství a vstřícný přístup přímo na místě prodeje při kontaktu se
zákazníkem, nebo v komunikaci přes zákaznickou linku, vstřícné řešení reklamací apod.
 Vztahy s veřejností – zveřejňování informací o výrobcích a službách v tisku, ve
výročních zprávách, firemních novinách, charitativní projekty, poskytování výhod
zaměstnancům (příspěvky na rekreace, platové ohodnocení apod.), pořádání akcí –
sportovní akce pro děti i dospělé, na které pozveme známou sportovní osobnost, dny
otevřených dveří pro veřejnost a také např. pro děti ze sportovních škol s doprovodným
programem, společenské a sportovní akce pro zaměstnance.
 Přímý marketing – distribuce letáků, zasílání newsletterů registrovaným zákazníkům
na e-mail, využití databáze, zasílání nabídek do schránek, využití telemarketingu, osobní
kontakt přímo se zákazníkem v místě prodeje.
 Sponzoring – může se jedná o přispění určitou finanční částkou atletickému
sportovnímu klubu v konkrétním městě. Protislužbou je prezentace firmy SPORTAS
daným klubem (logo na mantinelech, logo na dresech sportovců, zmínění značky při
tiskové konferenci, v tisku apod.)
 On-line marketingová komunikace – funkční, moderní a aktuální webové stránky,
zřízení profilu na Facebooku, umísťování reklamních videí na YouTube apod.
Pokud použijeme uvedené komunikační nástroje v kombinované podobě, dosáhneme
většího efektu, než bychom je používali samostatně. V marketingové praxi říkáme, že
se jedná o synergický efekt!
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8.

Jaký byste navrhli slogan (text použitý v reklamě), aby zaujal zákazníky?
Sportas, to jsou boty pro Vás!
Sportas, pohodlnou a levnou botu šije pro Vás!

S obuví SPORTAS - v každém věku, za každého počasí, při všech Vašich aktivitách –
vždy pohodlně, moderně a zdravě – www.sportas.cz
Boty SPORTAS – vítězství pro Vás.
V botech SPORTAS dojdete i na Mars.
Obujte se do nových sportovních bot značky SPORTAS, jejichž kvalitu, pohodlí
a nový design ocení každý z Vás!
Více informací hledejte na www.sportas.cz!
Tyto slogany by se mohly objevit v reklamním letáku, v novinách a časopisech, na větších
reklamních předmětech (tašky), v televizní a rozhlasové reklamě, ale také například jako
polepy na tramvajích, autobusech a billboardech a na sponzorských akcích (sportovní akce)
apod.
9.
Jaké doporučovatele (osoby v reklamě) byste navrhli?
Jako doporučovatel sportovní obuvi se zdá být nejvhodnější sportovec nebo sportovkyně.
V případě doporučovatele „odborníka“ lze vybrat známého fotbalistu Karla Poborského jeví se jako důvěryhodný zdroj, který určitě vzhledem k tomu, že je vrcholový sportovec,
dobře rozumí značkám a kvalitě obuvi. Za odborníka lze použít i významného a známého
lékaře ortopéda, který může doporučovat obuv s cílem vytvořit iluzi, že je sám přesvědčen
o výhodnosti této obuvi pro lidské zdraví.
V případě doporučovatele „celebrity“ je vhodnou doporučovatelkou Zdeňka Volencová –
Žadníková z oblíbeného seriálu „Velmi křehké vztahy“. Patří mezi sportovní typy – její
image je vhodná pro roli doporučovatelky sportovních bot. Je „vzorem“ mnohých děvčat
a žen. Vhodným doporučovatelem je např. i Vojta Kotek z filmu „Rafťáci“, který tak může
oslovit mladou generaci. Nebo lze zvolit našeho mladého tenistu Tomáše Berdicha. I přes
své mládí je velmi úspěšný a mohl by oslovit jak mladou generaci tak i střední a starší
generaci, jelikož má tenis u nás tradici a je sledovaným sportem i u této cílové skupiny. Také
jde o zatím „neokoukanou“ tvář reklamy.
V případě, že bychom nechtěli známou osobnost, lze zvolit „laika“ (zřejmě rodinu) – který
by mohl ukázat šíři nabídky dle věku a využití naší obuvi pro různé druhy zájmů. V případě
doporučovatele laika je také vhodným způsobem, jak inspirovat publikum k nákupu
sportovních bot firmy SPORTAS. Důvěrná známost a obliba těchto doporučovatelů a jejich
podobnost s cílovým publikem jsou klíčem k jejich úspěchu.
10.
Který z nových trendů firma SPORTAS již využila ve své marketingové
komunikaci?
Firma realizovala aktivity v oblasti Product Placement tím, že byla její obuv použita ve filmu
Rafťáci, s cílem oslovit mladou generaci. Jde o záměrnou a placenou prezentaci výrobku
v audiovizuálním díle, která je legislativně povolená od roku 2010, ale musí být dodržena
stanovena pravidla Zákonem č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání.
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ZÁVĚR
V dnešním velmi konkurenčním prostředí, kdy jsou zákazníci obklopeni mnoha
reklamními upoutávkami a firmy nabízejí v mnohém si podobné zboží, potřebuje firma znát
aspekty, které vedou její zákazníky k určitému nákupnímu chování. Protože se produkty
jednotlivých firem od sebe odlišují čím dál tím méně, je důležité, aby firma dokázala nabídnout
správné produkty, za správnou cenu, vhodnými distribučními cestami, a to vše podpořené
cílenou marketingovou komunikaci. Firma si tak dokáže zajistit svou konkurenční výhodou
a získat loajální zákazníky, kteří si utvářejí své postoje k firmě na základě svých zkušeností
s výrobky a službami. Firmy hledají nové cesty, jak předčít konkurenci, neboť kvalita výrobků
a služeb je chápana jako samozřejmost, a proto je třeba k získání věrných zákazníků znát
mnohem lépe jejich potřeby a přání.
V marketingu neexistuje nikdy pouze jeden způsob, jak úspěšně dělat věci. Vždy se najde
mnoho cest s využitím různých marketingových nástrojů k tomu, aby firma dosáhla svých cílů.
Pokud si tuto možnost variability uvědomíme například při navrhování marketingové
komunikace, ocitneme se na prahu „nové éry“ tvoření marketingových komunikačních
kampaní, kdy firmy mohou vymýšlet nevymyšlené a objevovat neobjevené, protože dnešní
zákazník se chce bavit a chce si hrát, nechce být vystaven nudné komerční komunikaci.
Důležitým pravidlem je provázanost všech prvků komunikace, které firma využije, další
pravidla si ale již může firma vytvořit sama a nemusí se ničím vázat. Je možno použít nová
neotřelá média (ambientní média, sociální sítě), obsah sdělení může na první pohled jen
vzdáleně souviset s činností firmy, pokud ale bude komunikace svěží a zajímavá pro zákazníka,
umožní mu vstřebat sdělení způsobem, který se mu bude líbit a firmě poskytne pozitivní
asociace, je možno komunikaci považovat za úspěšnou.
Na to navazuje i v posledních letech stále více diskutovaná problematika sbírání
informací o zákaznících. Z pohledu marketingové komunikace se jedná o velmi pozitivní jev,
protože umožňuje tvořit personalizovaná sdělení, využívat ty nejvhodnější komunikační kanály
a přizpůsobit tak komunikaci každému jednomu konkrétnímu zákazníkovi. Tato komunikace
„šitá na míru“ každému zákazníkovi se stává stále jednodušeji použitelnou i pro malé a střední
firmy.
Zároveň lze říci, že oblast marketingu představuje velkou názorovou pestrost, kdy mnoho
navržených marketingových řešení není jednoznačných, a mohou být předmětem vzájemné
diskuze. Doufám, že se Vám čtení této studijní opory líbilo a informace v ní obsažené pro Vás
byly přínosné a zajímavé.
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