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Modul marketingové 

prostředí 
• Modul marketingové prostředí se skládá: 

1/ Marketing a marketingová komunikace 

2/ Strategický marketing 

3/ Marketingový výzkum 

Modul navazuje na: 

- V bakalářském studiu (VŠEM) na moduly Marketing I 

(předměty: Základy marketingu, Marketingový mix, 

Spotřební chování a segmentace trhu) 

a Marketing II ( předměty: Marketingový výzkum, 

Strategický marketing, Mezinárodní marketing) 



Literatura: 

- Pro část marketingovou 

Koudelka, Vávra (2007): Marketing principy a nástroje.VŠEM. 
Čichovký (2010): Marketingový mix (e-learning, www.vsem.cz)  

 

- Pro část komunikace: 
Přikrylová a kol.(2010):Moderní marketingová  

komunikace, Grada 

Čichovský, Stuchlík (2010): Reklama a PR. VŠEM 

Marek a kol. (2011): Masová, mediální a 

Marketingová komunikace (od 1.9.2011) 
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Ověřování znalostí 

- Zkušební test – 20 otázek , 5 variant 

 zaškrtávání správných  odpovědí 

- Státní zkouška – písemný test z 

oborového základu marketingové 

specializace 

MBA 



Moderní pojetí marketingu  

• Osnova: 

• Koncept marketingu - Marketingová filosofie 

• Marketingové řízení a plánování 

• Marketing a proces tvorby hodnot (Value management) 

• Marketing a proces změn (Changes Management) 

• Marketingové procesy  

• Marketingové kompetence pro praxi 

• Marketingový controlling 

• Integrovaný marketingový mix 

• Identifikace chování spotřebitele a segmentace trhu 

• Marketingový informační systém 

• Integrovaná marketingová komunikace 

• Moderní trendy v marketingu 

M 



Koncepty výroby a  

distribuce 

Koncept  směnného trhu 

Koncept výrobní 

Koncept výrobkový 

Koncept  marketingový 

Koncept marketingový se společenským 

dopadem 



 

Koncept marketingu –  

Marketingová filosofie 

 • V roce 1992 celkem 156 států světa v Rio de Janeiru 

parafovalo dokument Agenda 21 a v jeho rámci se 

přihlásilo k marketingové filosofii adresné tvorby hodnot 

(Value) pro předem určené spotřebitele (segmenty, trhy) -  

fokusace na zákazníka (spotřebitele) 

• Adresná tvorba hodnot má omezit  hyperkonkurenci 

• Adresná tvorba hodnot má šetřit zdroje planety 

• Slogan „co je ekonomické je i ekologické― 

• V roce 2008 marketingová filosofie doplněna – 

•  fokusace na zákazníka (spotřebitele) a současně 

prostředí (ţivotní,sociální,ekologické,konkurenční, 

environmentální) 

 



Typologie marketingových  

filosofií 
r. 1992  – marketingová filosofie 

r. 2001 – společensky odpovědná  

                marketingová 

                filosofie – zákaz freonů  

                - Otawa 

r. 2010   - marketingová filosofie  

                se státním závazkem –  

                Kodaň 

 



Marketingová filosofie a 

management 

Marketingová 

filosofie  

je koncept jak 

řídit ekologicky a 

efektivně tvorbu  

hodnot pro 

předem určené 

trhy a trţní 

spotřebu 

Management řídí : 

tvorbu hodnot s vyuţitím 

řízení změny,controllingu a 

to s důsledným uplatněním 

marketingové filosofie 

 



Marketingový útvar  

ve firmě 
TOP management  - Marketing management 

Strategický marketing 

Operativní 

marketing 

Procesní marketing 

Cíle,Vize 

Strategie, 

Politiky 

Plány, projekty, synergie a 

integrita nástrojů 

marketingového mixu 

Vstupy, výstupy, 

efektivita, 

účelnost, 

účinnost, 

úspornost 

Synergie, integrovanost 

marketingových aktivit  a 

komunikace 



 

Marketingové řízení 

 a plánování (I.) 

 
• Marketing jako integrální součást řízení tvorby a 

distribuce hodnot (Value Management) v 

globalizovaných  sítích 

• Marketingová útvar jako organizační jednotka producenta a 

distributora hodnot (moderní koncept satelitní nebo projektové 

organizační struktury organizace) 

• Marketing management (řídí strategický-viz samostatný předmět a 

taktický-výkonný marketing – viz modul Marketing I, Marketing II v 

bakalářském studiu VŠEM) 

• Plánování marketingu v systému Log Frame (logických 

rámců) – projekty, aktivity, procesy, rizika a jejich 

ošetření (http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3970) 

 

Co je to 

hodnota ? 



Jak probíhá (mělo by?) 

marketingové řízení ve firmě? 

(1) Provedení stavové analýzy  tj. identifikace stavu 

problematiky) 

(2) Určení cíle, vize, strategie 

(3) Specifikace projektu 

(4) Rozpracování projektů do plánů 

(5) Rozpracování plánů do procesů 

(6) Stanovení vstupů procesu, nástrojů transformace 

vstupů na výstupy 

(6) Controlling ( stanovení trajektorie dosaţení cíle, 

kontrolní mechanismy, řízení změn po ose: 

Reporting – monitoring – benchmarking – controlling 

manaţerská změna –monitoring po změně) 



Marketingové řízení 

 a plánování (II.) 
• Marketingové projekty a jejich řízení(kaţdá 

marketingová činnost by měla být projektována) 

• Marketingové procesy a jejich řízení 

(kvantifikace vstupů, výstupů, zodpovědná 

osoba za proces vedou ke kvantitativnímu 

hodnocení 3U – úspornost, účelnost, účinnost , 

efektivity a adresné zodpovědnosti, 

marketingový controlling hodnotový, nákladový) 

• Informační marketingový systém 

• Marketingový výzkum (viz samostatný předmět) 



 
Marketing a proces tvorby  

hodnot (Value management) – (I.) 

 • Globalizované sítě tvorby a spotřeby hodnot (produkční, 

logistické a spotřebitelské systémy) 

• Producenti hodnot (firmy, neziskové organizace, autority, 

rodina, kaţdý člověk) 

• Zákazníci (kupující hodnot) – spotřebitelé hodnot– 

uţivatelé hodnot 

• Ţivotní cyklus hodnot (produktů) x nabídková a 

poptávková funkce 

• Hodnota pro: zákazníka(uţivatele, spotřebitele) x 

hodnota pro majitele produkčního systému x hodnota pro 

zaměstnance x hodnota pro prostředí 

• Co je hodnotou? -  Co je marketingovou hodnotou? 

 



Ţivotní cyklus  

v marketingovém řízení 

Fáze 

designu 

Fáze 

zavádění 

Fáze 

růstu 

Fáze  

zralosti 

Fáze 

útlumu 

Fáze  

likvidace 

Ţivotní cyklus: 

Odvětví, firmy, produktu, 

nabídky, projektu, zařízení, 

člověka, hodnoty  aj. Počet prodejů, 

obrat,trţby,zisk aj 

Čas  



Co je marketingovou  

hodnotou? 
 Marketingové hodnoty jsou: 

- Marketingový plán 

- Marketingový projekt 

- Výstup marketingového procesu 

- Marketingová informace (data, stavová 

marketingová analýza,marketingová studie, 

studie konkurence a konkurenceschopnosti, 

inovační analýza aj.) 

- Řízení marketingových hodnot (Value marketing 

management) – metoda CCS  



Marketing a proces změn 

(Changes Management) 
• Evoluce jako proces změn 

• Řízení změn (Changes management) s vyuţitím 

controllingu moderní systém řízení tvorby hodnot 

• Osa prosperity EU (program 2007 – 2013)  

 

 

• Inovace (Novinka) jako změna produktu, sluţby 

technologie, designu, prostředí (?), hodnoty…. 

• v čase a prostoru (regionální x absolutní 

inovace,novinka) 

• Globální změna x marketingová filosofie 

 

 

   marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost – vyšší  prosperita 



Procesy a marketing? 

Vstupy 
Transformace vstupů na 

výstupy Výstupy 

Marketingová filosofie 

Kvantifikace Marketingové nástroje 

Marketingový mix 

4C,4P-11P, 5R aj. 

Kvantifikace 

Výkon 

Výkonnost 

Efektivita 

3U (účelnost, 

účinnost,úspornost) 

Příklad: účast na veletrhu 



Marketingové procesy 
6 základních marketingových  procesů: 

1/ p. transakčního marketingu 

2/ p. relačního (vztahového) marketingu 

3/ p. inovačního a inovativního marketingu 

4/ p. marketingu konkurence a konkurenceschopnosti 

5/ p. marketingového výzkumu  

6/ p. marketing managementu  

-    Plánování marketingových procesů v reţimu LogFrame 

- Řízení marketingových procesů s vyuţitím controllingu a 

CCS metody 

- Synergie marketingových procesů v systému 

integrovaného marketingu 

 

 



Proces transakčního  

marketingu I. 
Segmentace trhu:  

(1) určení 

potřeb,poţadavků,př

ání a tuţeb trhu 

(2) Určení hodnotových 

ţebříčků a priorit 

(3) Kvantifikace a 

specifikace trhu 

(4) Určení motivů pro 

koupi na straně 

produktu a 

producenta 

(5) Kdy,kde, kolik, jak a 

v jakém obchodě 

Zpracování designu 

komplexního produktu 

Targeting: 

(1) Zpracování trţní a 

obchodní nabídky 

(2) Zpracování podmínek 

výměny hodnot 

Pozicioning: 

(1) Umístění výrobku na 

trh s respektováním 

marketingové filosofie 

(2)  informační kampaň a 

podpora prodeje 

Integrovaná 

marketingová a 

obchodní 

komunikace: 

Dojednání 

obchodní 

transakce 



Proces transakčního  

marketingu II. 

• Trhy státní (B2G, B2A) 

• Trhy firemní (B2B, S2B) 

• Trhy spotřebitelské (B2C) 

• Eu typlogie transakcí: 

    mXnY  (př. 26 A 138 B) 

• Marketing Akvizic  

• a výběrových řízení 

• Marketing financování transakcí 



Proces transakčního  

marketingu III. 

• Transakce kontinua 

produkt – sluţby 

• Komplexní výrobek 

• Konkurenční výhoda 

produktu jako motiv 

pro koupi 

• Výrobková média 

(značka,obal, design, 

styl) 

Prodejní služby 

Výrobková média  

Jádro 

Integrovaná marketingová a obchodní 

komunikace 



Proces relačního 

 marketingu I. 

Relace = vztah 

Vztahy v přírodě 

Vztahy mezi subjekty (A,B,C,S,F,Me,F,L aj.) 
v prostředí – etologie, 

Vztahy s prostředími (So- 

Sociálním, konkurenčním – Ca 

Ek - ekologickým,  

En - environmentálním aj.)  



Proces relačního 

 marketingu II. 

• Snahou člověka je optimalizovat vztahy 

Modely řízení vztahů mezi subjekty a k 

prostředím: 

• XRM (CRM) 

• VXRM (VCRM) 

• ITVXRM (ITVCRM) 

• DXRM (DCRM) 

 Vztahy a integrovaná marketingová komunikace 



Proces marketingu  

konkurence a konkurenceschopnosti I. 

• Konkurenční výhoda je motiv pro koupi,  

• Synergie konkurenčních výhod producentů 

a produktů rozhodují o koupi 

• Identifikace konkurenčních sil 

• Identifikace konkurenčních výhod 

konkurentů a jejich produktů 

• Identifikace jaké konkurenční výhody 

zákazník poţaduje  



Proces marketingu  

konkurence a konkurenceschopnosti II. 

• 5 Porterových 

konkurenčních sil: 

• Dodavatelů 

• Odběratelů 

• Substituentů 

• Stávající v odvětví 

• Nová konkurence 

 

Síla informací a informačních 

zdrojů 

Síla disponobility finančních 

zdrojů a finančních produktů 



Proces marketingu  

konkurence a konkurenceschopnosti III. 

• Typologie 

konkurenčních výhod 

• Nabízejte jen takové 

které zákazník 

očekává a chce 

• SWOT analýza 

produktu (silné 

stránky jsou 

konkurenční výhody) 

• Konkurenční výhoda 

produktu a 

producenta je motiv 

pro koupi 



Proces inovačního  

a inovativního marketingu I. 

• Novinka a inovace z pohledu času a regionu 

• Inovace: 

• Produktové 

 

• Technologické 

• Organizační struktury 

• Marketingové a  

• marketingové metodologie 

   (www.chytrevizitky.cz)  

http://www.chytrevizitky.cz/


Proces inovačního  

a inovativního marketingu II. 

• Osa prosperity EU ( marketing – inovace – 

vyšší konkurenceschopnost – vyšší 

prosperita) 

Inovace produkuje vţdy 

produkují  vyšší konkurenční 

výhody a tedy motivy pro 

koupi na straně zákazníka 

pokud jsou v jeho přijatelné 

cenové relaci 

Vše je o informacích kde a jak inovace 

hledat !! 



Proces marketingového  

výzkumu I. 

Kaţdý manaţer firmy i marketingový 

potřebuje pro své rozhodování 

rozhodovací informace a varianty 

 

Marketingový výzkum a průzkum: 

1/ získá informace 

2/ analyzuje informace 

3/ zpracuje varianty pro rozhodnutí 

4/ pretes – rozhodnutí - postest 

Vše je o informacích a 

integrované komunikaci 



Proces marketing managementu 

Marketingové kompetence pro praxi 

• Marketingové znalosti ( kde co najdu?) 

• Marketingová kreativita 

• Plánování marketingových procesů 

• Řízení marketingových procesů 

• Vyhodnocení a práce s marketingovými výstupy 

• Marketingové schopnosti a dovednosti 

• Znalost pojmů marketingu v jiných jazycích 

• Znalost moderních trendů v marketingu a 

nástrojů 

 

 



Marketingový controlling 
• Marketingový  cíl (výstup) = controllingová vize 

• Procesní realizace cíle = controllingová trajektorie 

• Marketingový controlling porovnává v daném 

časoprostorovém řezu dosaţenou realitu s plánovanou 

• Pracovní schéma: monitoring I. (skutečnosti) – reporting 

– controlling (porovnání skutečnost x plán) – 

benchmarking (porovnání s nejlepšími) – příprava 

zdůvodněné změny (Change marketing) – manaţerské 

rozhodnutí – realizace změny – monitoring II. (dopady 

změny) 

• Controllingové metriky: náklady, hodnota, přidaná 

hodnota, synergie, výstup marketingových procesů 

 



 
Integrovaný  

marketingový mix 

 • Marketingový mix typu …(viz předmět marketingový mix) 

• Integrovaný marketingový mix (IMM)– důraz na:  

    1/synergie synchronně probíhajících marketingových a 

jiných procesů ve firmě, 

   2/ synergie s nízkonákladovými metodami marketingu 

(buzzmarketing, WOM marketing, virální marketing aj.) 

   3/ synergie se synchronně probíhajícím marketingovým 

výzkumem, 

   4/ spolupráci s potenciálním zákazníkem, kupujícím, 

spotřebitelem a uţivatelem, 

   5/ důraz na hledání inovací a novinek akceptovatelných 

zákazníkem 

 

 



Identifikace chování  

spotřebitele a segmentace trhu 
• Chování spotřebitele 

•  a segmentace trhu (modul Marketing I.) 

• Identifikace chování spotřebitele: 

   - psychologie  hodnotových priorit člověka 

   - identifikace motivů pro koupi v rámci nákupního chování 

a rozhodování 

   - konkurenční výhoda jako motiv pro koupi 

   - marketingové řízení konkurenčních výhod produktu a 

producenta (marketing konkurenceschopnosti) 

   - spoluvytváření hodnoty pro zákazníka a spotřebitele 

spoluprací producenta s uţivatelem 



Blok 2 - Integrovaná  

marketingová komunikace (1.) 

• Marketingová komunikace jako třetí pilíř 

marketingového mixu 4C a 4P (5P, 6P, 7P, 

8P…) viz modul Marketing I.(předmět 

marketingový mix) 

• Definice: Kaţdá forma řízené 

komunikace,kterou firma pouţívá k 

informování,přesvědčování nebo 

ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i 

určitých skupin veřejnosti 



Marketingová  

komunikace Osnova - 
• Zařazení marketingové komunikace do 

marketingového mixu 

• Základní schéma komunikačního procesu 

• Komunikační mix – specialista na komunikaci 

• Sloţky komunikačního mixu – stručná 
charakteristika 

• Faktory ovlivňující pouţití jednotlivých sloţek 
komunikačního mixu 

• Základní pouţívané komunikační strategie 

• Shrnutí 



Jaké pojmy pouţívat ? 

   Propagace ? Termín odvozený od sumárního 

označení 3 pilíře nástrojů marketingového mixu 

4P –angl. Promotion 

• Komunikace ? Zahrnuje všechny typy 

komunikace včetně marketingové, osobní, 

korporátní, obchodní aj. 

• Komunikační mix ? Vedle komunikace zahrnuje i 

další 3 pilíře nástrojů (Produkt, Cena, Distribuce, 

Propagace) 

• Promotion ? ( Promotion = Propagace) 

 



Pojmy (1.) 
• Rozdíl mezi komunikací a marketingovou 

komunikací: 

• Komunikace = …„proces sdílení určité informace s 
cílem odstranit či sníţit nejistotu na obou komunikujících 
stranách― 

• Marketingová komunikace = řízená komunikace, 
kterou firma vyuţívá k informování, přesvědčování nebo 
ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin 
veřejnosti. 

• Integrovaná marketingová komunikace = řízená 
veškerá komunikace firmy vyuţitelná spolu s 
marketingovou komunikací pro dosaţení synergických 
efektů 

 
     



Pojmy (2.) 

Komerční komunikace - komunikace zacílená na dosaţení 

obchodního cíle 

Korporátní komunikace – komunikace organizace pro 

dosaţení všech jejich cílů a poslání  

Osobní komunikace – komunikace mezi dvěma nebo 

několika málo osobami s fyzickým kontaktem (face to 

face) 

Masová komunikace – předání sdělení velké skupině 

(publiku) 

Primární komunikace 

Sekundární komunikace 

 



Cíle marketingové  

komunikace (1.) 
• Poskytnout informace (o výrobku, firmě,..) 

• Zvýraznit objektivně existující vlastnosti 

produktu => odlišení produktu a 

producenta v konkurenčním prostředí 

• Nabídnout motiv ke koupi (poznatelnou 

konkurenční výhodu) 

• Zdůraznit uţitek a hodnotu výrobku 

• Přesvědčit zákazníky o přijetí produktu a 

jeho výhodnosti 

 



Cíle marketingové  

komunikace (2.) 
-  Zvýšit poptávku po kontinuu produkt sluţba od 

konkrétního producenta 

• Stabilizovat obrat, zisk, hodnotu pro majitele 

produkčního systému 

• Optimalizovat ţivotní cyklus produktu 

• Integrovat produkční systém do osy prosperity 

(marketing – inovace –konkurenceschopnost -prosperita 

• Upevňovat a optimalizovat dlouhodobě trvalé vztahy se 

všemi subjekty v prostředí sociálním, konkurenčním, 

ekologickým, etologickým a environmentálním 



Komunikační proces 
• Komunikační proces (vstupy – proces – výstupy) 

• Prvky: zdroj, příjemce 

• Nástroje: médium (hromadné sdělovací 
prostředky – TV, rozhlas, tisk), obal, výklad 

• Sdělení – kombinace symbolů určitého významu 

• Kódování – přírůstek informací nebo ztráta 

• Dekódování přírůstek i ztráta (+, -) 

• Reakce příjemce = zpětná vazba 

• Šum – neplánované poruchy a rušivé vlivy  

• Metriky komunikačního procesu 

 



Prvky komunikačního  

procesu 
• Zdroj – firma, která „vysílá informaci― - tzv. 

efekt zdroje 

• Příjemce – osoba, skupina osob, speciální 
skupina veřejnosti 

• Sdělení – uzpůsobeno příjemci „návnada 
musí chutnat rybě― 

– Struktura, forma, obsah 

• Výběr média 

 



Komunikační typologická  

matice EU  
• Prvky komunikační matice v prostředí:  

• Firmy – B (Bussines) 

• Dodavatelé – S (Supplyer) 

• Zaměstnanci – E (Empolyement) 

• Zákazníci,uţivatelé,spotřebitelé – C (Customer) 

• Rodina – F (Family) 

• Orgány st.správy – A (Authority) 

• Media – M 

• Veřejnost – P (Public) 

• Kaţdou komunikaci lze popsat mXnY (př.B2C, 34E2A, 

B2P…, tedy stejně jako transakci (př.B2C,B2B,S2B) 

nebo dokonce  relaci tj. vztah (B2A, B2B, B2 F aj.) 



Komunikační působení 

„Filtr osobnosti― – psychologie komunikace 

• Vnímání (selektivnost) - komunikace 

• Pozornost  při komunikaci 

• Paměť a vybavení komunikace  

• Představy o komunikaci 

• Myšlení a vztahy s komunikací 

• Proţívání a komunikace 

 



Zákazníci (C ) podle 

 reakce na komunikaci 
 

• Na komunikaci nereagující 

• Kupující pouze určité značky 

• Loajální k určitým značkám a výrobkům 

• Kupující i značky, které by normálně 

nekupovali 



Průběh komunikace 

 Je třeba překonat komunikační spektrum 
ze stavu nevědomosti do stavu akce: 

– Nevědomost 

– Známost 

– Porozumění 

– Přesvědčení 

– Akce 



Komunikační sdělení 

• Tzv. AIDA model 

 

• Sdělení (někdy i sdělovatel) Musí upoutat 

pozornost  

• Sdělení by mělo  být srozumitelné příjemci 

• Sdělení by mělo odpovídat potřebám a 

přáním příjemce a přinášet vhodnou 

moţnost jejich uspokojení 

 



Formy komunikace 

 

• Osobní (2 či více osob reálně či virtuálně) 

 

 

• Neosobní (více příjemců v přibliţně stejný 

okamţik) 

 



Osobní komunikace 

• Výhody „Face to face―:  

– vyšší účinek (příjemce je nucen reagovat) 

– Okamţité vyhodnocení zpětné vazby 

– Neverbální komunikace – mimika, pohyb, „řeč těla― Z 

—>P  i   Z<— P 

– Větší důvěra k reklamnímu sdělení 

• Nevýhody: 

– Vyšší náklady na oslovenou jednotku 

– Malé mnoţství oslovených 



Neosobní komunikace 

• Výhody: 
– Oslovení více P v krátkém časovém intervalu 

– Niţší náklady na oslovenou jednotku 

– Lze rychle měnit obsah a zaměření 

• Nevýhody: 
– Vyšší náklady v absolutních částkách 

– Není jisté, zda P vnímá a správně dekóduje 

– P nemusí reagovat na reklamní sdělení 

– Nutno reklamní sdělení přizpůsobit průměru 

– Pomalá a obtíţně zjistitelná zpětná vazba 



Nadlinková a podlinková 

komunikace 
• Nadlinková komunikace (Above the Line) je formou 

marketingové komunikace vyuţívající masmédia a je 
určena širokému publiku: reklama (TV, rozhlas, tisk, kino, 
venkovní reklama) 

• Podlinková komunikace (BTL) směřuje na cílený 
segment zákazníků. : Direct marketing, Public Relations, 
sponzoring, Corporate Identity, Corporate Publicity, 
Sales Promotion, Packaging, výstavy a veletrhy,…… 

Významné z hlediska mezinárodního srovnávání 
vynaloţených výdajů na MG aktivity 

Nárůst výdajů na podlinkové aktivity  

Beznákladová (nízkonákladová) komunikace: 
buzzmarketing,WOM marketing, virální marketing 



Komunikační  

marketingový mix 
 = „specialista― na marketingovou 

komunikaci 

V pojetí Prof. Kotlera (2000): 

• Reklama 

• Podpora prodeje 

• Osobní prodej 

• Public relations 

• Direct marketing 

 

 



Reklama 

• Zaměření na široké publikum 

• Vysoké celkové náklady X náklady na 1 

kontakt nízké 

• Zaloţena na opakování 

• Sdělení: jednoduché, silné, jedinečné 

• Sdělení perfektně kontrolováno zdrojem 

• Pouţívá masmédia   



Podpora prodeje 

• Zaměřeno na dočasné!!! spojení výrobku s 

nějakou výhodou, která usnadňuje nákup, 

spotřebu nebo distribuci 

 

• Zaměřená na spotřebitele 

• Zaměřená na prostředníky 



Osobní prodej 

 Taková forma komunikace, ke které 

dochází mezi zákazníkem a tím 

pracovníkem firmy, jehoţ hlavním 

posláním je zajišťování prodeje 

prostřednictvím přímých kontaktů se 

zákazníkem (prodavač, dealer, prodejní 

tým,…) 



Public relation 

• Systematické zlepšování vzájemného 

porozumění mezi firmou a veřejností 

Hlavní úkoly: 

• Poznat reálnou image 

• Formulovat ţádoucí image 

• Posunout reálnou image ţádoucím 

směrem 



Direct marketing 

• Přímá komunikace se spotřebitelem 

prostřednictvím některého 

komunikačního média 

• Katalogový, zásilkový, telemarketing, 

teleshopping, … 



Blok 3. - Reklama 

 

 
• „Vím, že polovinu 

prostředků, které 

vynakládám na reklamu, 

vyhazuji oknem, pouze 

nevím, která je to 

polovina.“   (H. Ford) 

Ta polovina představuje neefektivní 

investici !!!!      

Ta polovina je také 

sponzoring agentur a 

majitelů mediálních 

nosičů…..      (C. Beck) 



Charakteristika reklamy 

 

• Neosobní forma komunikace firmy se 

zákazníkem prostřednictvím různých 

médií, je to záměrná komunikace 

 



Definice reklamy I. 

Ottův naučný slovník 1888: 

• „Reklama je veřejné vychvalování předmětů 
obchodních, uměleckých apod. , jeţ se děje 
prospekty, plakáty, obchodními štíty, 
vyvolávači, nosiči návěští atd., zvl. Pak 
časopisy. Anonce prostě věc oznámí, reklama 
se ji snaţí od okolí odlišiti, vyzvednouti, 
pozornosti obecenstva přiblíţiti. Stává se tak 
nadpisy (nápadnými, tajemnými, zvědavost 
budícími), tím, ţe se nešetří místem, 
stereotypním opětováním, verši, zvl. Pak 
obrázky.― 



Definice reklamy II. 

Macmillanův slovník: 

• „Činnost firmy zaměřená na podporu 

prodejů svých výrobků― 

Kupující, 

zákazník, uživatel, 

spotřebitel 



Definice reklamy III. 

• David Ogilvy: „ Reklama neprodává zboţí 

ani myšlenky, ale šlágrový, hypnotický 

model štěstí― 

 

 

 

• Olivero Toscani: „Reklama je navoněná 

zdechlina.― 

Štěstí v hodnotové 

pyramidě člověka 



Definice reklamy IV. 

• „Nepovaţuji reklamu za zábavu nebo 

určitou formu umění, ale za informační 

prostředek. Kdyţ píšu reklamní text, 

nechci od vás slyšet, ţe je „kreativní―.  

                         Chci, aby vám můj text  

                         připadal natolik motivující, ţe 

                         poběţíte si koupit výrobek. 

….― 
KOUPĚ 



Definice reklamy V. 

• Zákon o regulaci reklamy č.40/1995 Sb. a změn 
ve smyslu zákona  č. 326/2004 Sb. a č.25/2006 
Sb. !!!: „Reklamou se rozumí oznámení, 
předvedení či jiná prezentace šířené zejména 
komunikačními médii, mající za cíl podporu 
podnikatelské činnosti, zejména podporu 
spotřeby nebo prodeje zboţí, výstavby, 
pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 
nebo vyuţití práv nebo závazků, podporu 
poskytování sluţeb, propagaci ochranné 
známky, pokud není dále stanoveno jinak.―  

 



Formy reklamy 

 dle ŢC produkt 
 Informativní (většinou je určena pro informování     

             1 segmentu a na 1 teritoriu) 

• Přesvědčovací (srovnávací 

reklama omezena zákonem o 

regulaci reklamy) cílem je 

přesvědčit potenciálního 

zákazníka 

• Připomínací (můţe uţivatele posilovat ve správnosti 

koupě) cílem je připomenout potenciálnímu zákazníkovi, 

ţe produkt, producent jsou ….., mají……, dokáţí…. 

umí…… 



Formy reklamy  

dle objektu reklamy 
• Produktová – pouţití efektivní za předpokladu, 

ţe lze odlišit produkt (náš) od 

ostatních….komplexní pohled = nelze-li odlišit 

jádro produktu => odlišuje vnější obal (jádro- 

uţitky) a produkt celý na bázi konkurenčních 

výhod nebo jen „papírového obalu― 

 



 

 

 

• Institucionální – neprodává konkrétní 

produkty, upozorňuje na firmu – 

diferenciace od ostatních firem se 

shodným charakterem produktů (spektra 

produktu, kontinua produkt –sluţba…) 

 



Obecné postoje  

k reklamě 
• Pocit přesycenosti reklamou (u TV 80%) 

• Kolísají postoje veřejnosti k reklamě na tabák od 

výrazného odmítání, přes toleranci k 

opětovnému odmítání (40%) 

• Postoje k erotice a sexu v reklamě: liberální -1/3 

se líbí, pokud se hodí k produktu, 14% se líbí v 

kaţdém případě (muţi), zbytku nevadí 

• V době ekonomické krize je lepší reklamu 

nahradit aktivním marketingem !!!! 



Postoje české  

veřejnosti k reklamě 
• Dlouhodobý výzkum – zaloţila v r. 1993 

agentura Marktest, a.s., v posledních letech se 

podílí společnost TNS Factum 

• Dlouhodobě neměnné poţadavky: pravdivost, 

vtipnost, srozumitelnost, informativnost, 

důvěryhodnost (mladí vyţadují originalitu, 

schopnost zaujmout, sympatické představitele a 

u TV reklamy moderní rytmickou hudbu) 



Postoje české veřejnosti  

k reklamě 





Očekávání lidí v roli potenciálních  

zákazníků od reklamy  

• pravdivá (55 %)  

• důvěryhodná (39 %)  

• vtipná (34 %)  

• informativní (34 %)  

• srozumitelná (34 %)  

• nevtíravá, nepodbízivá (29 %)  

• schopná vzbudit zájem o výrobek (26 %)  

• snadno zapamatovatelná (23 %)  

• plná nápadů, originální (20 %)  
      (Factum Invenio 2004) 

 



Účinnost reklamy  

průzkum  koupě na základě reklamy 



Předpoklady úspěchu  

reklamy 
• Názornost reklamy v médiích 

– Délka a struktura textu, foto, grafy, audio, video, URL, 

interaktivita 

• Důraz na kvalitu v reklamním sdělení: 

– City a emoce 

– Rozum (Internet a technické popisy) 

– Morální apely 

Důraz na kvantitu -Přiměřená opakovatelnost reklamy v 

médiích 

(zapamatování, vybavovací schopnost) 



Ţivotní cyklus  reklamní  

akce 
- Reklama (reklamní akce) jako produkt 

- Ţivotní cyklus produktu x ţivotní cyklus akce 

- Stavová analýza marketingových procesů 

- Analýza stavu existující reklamy a reklamních 

akci 

• Stanovení cílů reklamy a rozpočtu v organizaci 

• Začlenění reklamní akce do MG aktivit (časově) 

• Rozhodnutí house reklama x Zadání reklamy 

reklamní agentuře (outsourcing) po výběrovém 

řízení 

 



Ţivotní cyklus   

reklamní akce (1.) 
- Reklama (reklamní akce) jako produkt 

- Ţivotní cyklus produktu x ţivotní cyklus akce 

- Stavová analýza marketingových procesů 

- Analýza stavu existující reklamy a reklamních 

akci 

• Stanovení cílů reklamy a rozpočtu v organizaci 

• Začlenění reklamní akce do MG aktivit (časově) 

• Rozhodnutí house reklama x Zadání reklamy 

reklamní agentuře (outsourcing) po výběrovém 

řízení 

 



Ţivotní cyklus  

reklamní akce (2.) 
• Převedení cílů reklamy na reklamní sdělení 

• Výběr médií a optimalizace mediálního mixu 

• Stanovení potenciálu synergií v rámci 

integrovaného marketingového mixu a 

integrované marketingové  komunikace 

• Stanovení synergie s marketingovým výzkumem 

a se spoluprácí se zákazníkem 

• Otestování účinnosti reklamy (pretest) na 

průkazném souboru dat 

 



Ţivotní cyklus  

reklamní akce (3.) 
• Realizace reklamní akce 

• Vyhodnocení účinnosti reklamy (posttest) 

• Vyhodnocení spolupráce a synergií 

• Vyúčtování akce 

 

• !!! Vybírat je reklamní agenturu pojištěnou, 

tedy kdyţ nesplní cíle zaplatí z pojistky 

škodu zadavateli 



Rozpočet reklamní  

kampaně (1.) 
• Podle předem definovaných cílů (ne vţdy má 

firma dostatek prostředků k dispozici) 

• Procento z objemu prodeje nebo obratu 

(nerespektuje momentální situaci podniku 

• Podle konkurence (nebezpečí – znalost pouze 

vynaloţených prostředků, nikoliv strategie) 



Rozpočet reklamní  

kampaně (2.) 
• Volné finanční prostředky 

• Zohlednění dalších faktorů: ŢC produktu, 

podíl produktu na trhu, velikost 

konkurence, přesycenost reklamou, 

poţadovaná frekvence reklamy, stupeň 

diferenciace produktu  

 



Výběr médií pro reklamu 

• Kam reklamu umístit (?) a jakými 
prostředky jí realizovat (?), aby sdělení 
bylo předáno poţadovanému segmentu 
veřejnosti: 

– Zvyklosti cílového publika 

– Charakter výrobku 

– Obsah sdělení 

– Cíl reklamní kampaně 

– Finanční prostředky 



Členění médií pro reklamu 

Z hlediska dosahu: 

• Masová, specifická  

Z hlediska působení na emoce člověka: 

• Horká (TV, rozhlas, kino, telefon, New Media, 
dealer,…) 

• Chladná: tisk, billboardy, dopravní prostředky 
MHD, obaly, prospekty, reklamní předměty,… 

Z dalších hledisek: 

• Elektronická 

• Klasická 



Televize (1.) 

• TV – nejefektivnější médium 

• Výhody:  

– vysoká sledovanost,  

– relativně nízké náklady na jedno oslovení,  

– obraz, zvuk, děj – emocionální působení 

 



Televize (2.) 

• Nevýhody:  

– vysoké náklady na výrobu a odvysílání 

–  niţší adresnost 

– méně věcných informací 

– zapping 



Rozhlas (1.) 

• Výhody: 

– Vysoká poslechovost 

– Emocionální působení 

– Vnímání i při jiné činnosti 

– Mobilnost 

– Operativnost 

– Dobrá zaměřitelnost 

– Relativně nízké náklady 



Rozhlas (2.) 

• Nevýhody: 

– Podvědomé vnímání 

– Nemoţnost zobrazit graficky výrobek 

– Špatná zaměřitelnost 

– Nevhodnost pro přenos většího mnoţství 

informací 

– http://www.rrm.cz/res/data/000094.pdf 



Tisk (1.) 

• Výhody: 

– Vysoká čtenost 

– Uchovatelnost informací 

– Dobrá regionální a demografická zaměřitelnost 

– Individuální volba rytmu a času přijetí čtenářem 

– Mobilnost 

– Moţnost nestandardní formy prezentace 



Tisk (2.) 

• Nevýhody: 

– Omezená schopnost emotivního působení 

– Relativně vysoké náklady z hlediska reklamy 

– Pasivní vnímání inzerátů 

– Špatná přizpůsobivost (u časopisů) 

Typologie tisku: 

– http://odkazy.seznam.cz/Zpravodajstvi/Deniky/ 



Mediální ukazatele 

 - vybrané (1.) 
• Dosah (reach) - % lidí z cílové skupiny, které 

bude v průběhu kampaně vystaveno jednou 
nebo víckrát reklamnímu sdělení 

• Frekvence – průměrný počet, kolikrát budou tito 
lidé vystaveni reklamnímu sdělení 

• Bod hodnocení (ohlasu) – je roven jednomu 
procentu z veškeré cílové veřejnosti 

• Afinita - Podíl poslechovosti určité cílové 
skupiny na celkové poslechovosti média 

• ATS - Průměrná délka poslechu posluchačem  



Mediální ukazatele  

– vybrané (2.) 
• Share = poslech včera stanice x ATS 

stanice/poslech včera všech stanic x ATS 
všech stanic (rozhlas celkem) 

• Vzorce pro výpočet mediálních 
ukazatelů:http://www.referaty10.com/referat/Eko
nomie/12/tema-12-29-Ekonomie.php 

• GRP (gross rating points) – průměrný počet 

kontaktů s reklamou na 100 % příslušníků cílové 

skupiny (v praxi průměrné % sledovanosti v 

dané cílové skupině x počet opakování) 

 



Efektivní reklama 

• Měření: 

• Kvantitativní x kvalitativní 

• Pre-testy x post testy x průběţné x 

trackingové studie 

 



Oční kamera (1.) 

 

• testovací metoda z USA (před 30 lety) 

• kombinace s hloubkovými rozhovory 

• zkvalitnění komunikace a její účinnosti 

• přesnější neţ jiné testy – lidské oko se 

nedá zcela ovládat vůlí 

 



Oční kamera (2.) 

• umoţňuje dozvědět se, jak člověk vnímá 

reklamní materiály, čemu věnuje 

pozornost,… 

• výstupem oční kamery je video – záznam 

vizuálního pole člověka a kurzor 

označující bod ostrého vidění 



Princip fungování 

• dvě dílčí kamery - oční a scénická 

• kontrolní jednotky, která oba obrazy za 

pomocí počítače sloučí  

• oblast ostrého vidění (velikost 

desetikoruny na vzdálenost nataţené 

paţe) a rozmazaného vidění 



Přínosy 

• Poznání, jak zákazníci vnímají reklamu 

• Zvýšení srozumitelnosti reklamy a schopnosti 
předávat informace 

• Zkvalitnění komunikace se zákazníky 

• Zvýšení účinnosti oslovení 

• http://www.sweb.cz/jeronym.klimes/clanky/psych
ologie/okkody/ 

• http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/
71/eye_tracking.html 

 

http://www.sweb.cz/jeronym.klimes/clanky/psychologie/okkody/
http://www.sweb.cz/jeronym.klimes/clanky/psychologie/okkody/


Soutěţe reklamy 

 

• Louskáček 

• Zlatá pecka 

• Zlatý štoček (inzeráty) 

• Zlatá pavučina (rozhlasové spoty) 

• Soutěţ efektivity EFFIE 

 

• Louskáček 

• Zlatá pecka 

• Zlatý štoček (inzeráty) 

• Zlatá pavučina (rozhlasové spoty) 

• Soutěţ efektivity EFFIE 



Některé důleţité odkazy 

• AČRA – MK (www.acra-mk.cz) 

• AKA (www.aka.cz) 

• RPR (www.rpr.cz) 

• http://www.acra-

mk.cz/article.asp?nArticleID=400&nLangu

ageID=1 

• http://www.rpr.cz/cz/index.php 

http://www.acra-mk.cz/
http://www.acra-mk.cz/
http://www.acra-mk.cz/
http://www.aka.cz/
http://www.acra-mk.cz/article.asp?nArticleID=400&nLanguageID=1
http://www.acra-mk.cz/article.asp?nArticleID=400&nLanguageID=1
http://www.acra-mk.cz/article.asp?nArticleID=400&nLanguageID=1
http://www.acra-mk.cz/article.asp?nArticleID=400&nLanguageID=1


Intenzita reklamy  

• Nasycenost televizní reklamou (cca 80%, 
zejména u soukromých TV) 

• Letáky a reklamní materiály v poštovních 
schránkách (68% - mírný pokles) 

• Časopisy (53%) a noviny (38%) 

• plakáty a billboardy (44% - 48%) 

• Nárůst nasycenosti reklamou na Internetu (23 
– 28%) 

 

 
       



Koupě na základě reklamy 

• 30% přiznává, ţe v posledních 3 měsících 

nakoupilo na základě reklamy 

 



Reklama na cigarety 

• Pro striktní zákaz se letos vyslovilo 36 % 
občanů, další třetina by ji povolila jen s určitým 
omezením (31 %).  

• Přesně čtvrtina Čechů je k reklamě na cigarety 
tolerantní a je toho názoru, ţe si kaţdý můţe 
dávat reklamu jakou chce a kde chce (25 %). 
Benevolentní stanovisko zaujímají významně 
častěji muţi (33 %) a mladí lidé do 29 let (34 %).  
 
 



Reklama u dětských pořad 

• Více neţ čtvrtina občanů České republiky 

se vyslovila pro naprostý zákaz reklamy 

v rámci dětských televizních pořadů (26 

%). Striktní zákaz této reklamy vyţadují 

především ţeny (30 %) a občané nad 60 

let (34 %).  



Regulace a  

samoregulace reklamy 
• Velký vliv na spotřebitele - vhodná 

regulace v některých oblastech: 

– Tabákové výrobky 

– Alkohol 

– Léčiva 

– Reklama pro děti 

• Veřejné právo, soukromé právo, 
samoregulace 



Regulace reklamy (1.) 

• reklama nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy  

• nesmí podporovat chování poškozující 

zdraví  

• musí být zřetelně rozlišitelná a oddělená 

od ostatního sdělení 



Regulace reklamy (2.) 

• Veřejné právo 

– Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Ve 

znění pozdějších novel 

– Trestní zákon 

– Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání 

 



Regulace reklamy (3.) 

• Soukromé právo 

– Obchodní zákoník (nekalá soutěţ, klamavá 

reklama, klamavé označení zboţí a slţeb,…) 

– Autorský zákon 

– Zákon o ochranných známkách 

– …….. 

 



Směrnice 

• Směrnice, které vznikly v důsledku harmonizace 
českého právního řádu s normami EU 

• ES 84/150 EEC o sbliţování zákonů členských 
států ve věci klamavé reklamy 

• ES 89/552 EEC tzv. směrnice „televize bez 
hranic― o koordinaci ustanovení zákona týkající 
se sledování televize a výměně televizních 
pořadů 

• ES 92/98 EEC o reklamě léčiv. 

 



Zákon o regulaci 

 reklamy (1.) 
Zakazuje se: 

• reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření 
je v rozporu s právními předpisy, 

• reklama zaloţená na podprahovém vnímání. 
Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona 
rozumí reklama, která by měla vliv na 
podvědomí fyzické osoby, aniţ by ji tato osoba 
vědomě vnímala, 
 
 



Zákon o regulaci 

 reklamy (2.) 
• reklama klamavá, OZ  45 -  šíření údajů 

o vlastním nebo cizím podniku, jeho 

výrobcích či výkonech, které je způsobilé 

vyvolat klamnou představu a zjednat tím 

vlastnímu nebo cizímu podniku v 

hospodářské soutěţi prospěch na úkor 

jiných soutěţitelů či spotřebitelů. 

 



Zákon o regulaci  

reklamy (3.) 
Srovnávací reklama (  50 OZ) 

• je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i 

nepřímo identifikuje jiného soutěţitele 

anebo zboţí nebo sluţby nabízené jiným 

soutěţitelem. 

 



Srovnávací reklama (1.) 

• Srovnávací reklama je přípustná, jen 

pokud: 

   a) není klamavá, 

b) srovnává jen zboţí nebo sluţby 

uspokojující stejné potřeby nebo určené 

ke stejnému účelu, 

 



Srovnávací reklama (2.) 

  c) objektivně srovnává jen takové znaky daného 

zboţí nebo sluţeb, které jsou pro ně podstatné, 

relevantní, ověřitelné a representativní; zpravidla 

musí být srovnání ve více znacích, mezi něţ 

můţe patřit i cena; jen výjimečně lze připustit 

srovnání v jediném znaku, splňuje-li takové 

srovnání v plné míře všechny uvedené 

podmínky, 

 



Srovnávací reklama (3.) 

   d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny 

na trhu mezi tím, jehoţ výrobky nebo 

sluţby reklama podporuje, a soutěţitelem 

nebo mezi jejich podniky, zboţím nebo 

sluţbami.  

 



Samoregulace reklamy (1.) 

• Princip: dobrovolná dohoda o dodrţování 

určitých zásad v reklamní tvorbě 

• 1994 vznik občanského sdruţení Rada pro 

reklamu (RPR) – rozhodování o stíţnostech na 

reklamu 

– Kodex etické reklamní praxe 

– Rozhodnutí nejsou právně vynutitelná, ale musí být 

respektována členy sdruţení mají charakter 

doporučení 



Doporučení RPR 

• Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková 

organizace nemůţe udělovat finanční 

pokuty či jiné sankce  

• Rada pro reklamu můţe předat podnět 

KŢÚ k dalšímu řešení. KŢÚ mají zákonem 

danou pravomoc udělovat sankce.  

 



Zásady etického kodexu 

• Provádění reklamy by mělo být:  

legální  

zdvořilé  

čestné  

pravdivé  

smysl pro sociální odpovědnost a v souladu 
se zásadami čestné konkurence  

• nemělo by narušovat důvěru veřejnosti  



• Od 1994 do 2005 více neţ 490 případů neetické 
či jinak nevhodné reklamy, 

• více neţ ve 110 případech doporučila její staţení 
nebo úpravu  

• Více neţ 300 stíţností Rada zamítla jako 
neopodstatněné,  

• téměř 40 podnětů bylo vyřízeno změnou 
reklamy nebo jejím staţením. Zbylé stíţnosti 
postoupila Rada k vyřízení jiným orgánům. 

 



Ukázky rozhodnutí RPR 

 

• http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php 

http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php


Blok 3. Podpora 

prodeje 

• Charakteristika podpory prodeje 

• Cíle podpory prodeje 

• Druhy podpory prodeje 

• POS  

• Věrnostní programy 

• Spotřebitelské soutěţe 

• Shrnutí 

 



Definice 

• „soubor marketingových aktivit, jeţ přímo 

podporují vhodné nákupní chování 

zákazníka a zvyšují efektivnost 

obchodních mezičlánků― (Hesková, 2001) 

• „časově omezený program prodeje s cílem 

zatraktivnit nabídku pro zákazníky, 

přičemţ je vyţadována jejich aktivní účast― 
(Tellis, 2000) 

 



Cíle podpory prodeje 

• Vyvolat zájem vyzkoušet nové výrobky 

• Prohloubit poznatky o produktech 

• Získat nové zákazníky 

• Posílit doprodej zboţí 

• Zvýšit informovanost zákazníků 

• Zvýšit prodejní úsilí obchodních zástupců 



Podpora prodeje x reklama 



Druhy podpory 

 prodeje (1.) 
• Zaměřená na spotřebitele 

 



Druhy podpory 

 prodeje (2.) 
• Zaměřená na zprostředkovatele 

 



Kupony 

• Nabízejí sníţení ceny nebo vrácení (části) 

peněz, 

• Mohou být rozesílány v rámci přímého 

marketingu poštou, mailingem 

• Mohou být součástí obalů produktů 

• Mohou být rozdávány při prodeji nebo při 

testování (testing) produktů 

• Příklad: kupony řetězce Spar, benzinových 

čerpacích stanic Shell, kina Cinemacity aj… 



Vzorky - sampling 

• Velmi oblíbená forma Promotion producenta 

• V malém testovacím balení vkládány do 

časopisů, nabízeny k testování, 

• Přikládány k jinému produktu jako bonus pro 

spotřebitele, 

• Bonus při marketingovém výzkumu 

• Jde o nákladný ale efektivní způsob v případě 

zavádění nových výrobků na trh 

 



Prémie - odměny 

• Kupující získává „něco na víc― – prémiový dárek, 

• Odměna za věrnost nákupu stejné značky, 

produktu a na stejném prodejním místě, 

• Náklady na prémii jsou zpravidla obsaţeny v 

ceně koupeného …. 

• Nejdříve koupě, pak dárek (psychologie 

prodejce a spotřebitele) 

• Příklad:ke kaţdému autu plná nádrţ, přehrávač 

aj… 

 

 



Slevy - couponing 

• Sleva – motivuje k nákupu a opakovanému 

nákupu, 

• Sleva jako nástroj likvidace konkurence, 

• Sleva  - časové a mnoţstevní omezení 

• Sleva 70% x výprodej x ţivotní cyklus produktu, 

• Pravidelné (sezonní)slevy – nebezpečí ţe na ně 

zákazníci začnou čekat, 

• Slevy a ekonomická krize 

• Benefity při prodeji 

 



Věrnostní programy 

• Proces relačního (vztahového) marketingu a věrnost 

zákazníka, 

• Spotřebitelské kluby a klubové karty 

• Práce s informacemi 

• Provázanost koupě na 3D dárkové předměty s logem 

producenta, produktu (hrnečky na kávu, Granko, 

sklenice na pivo, víno, alkohol, kořenky…) 

• Provázanost věrnosti na slevu při koupi jiného zboţí  

    ( Interspar 2007,2008 – ručníky, 2009 – noţe, příbory aj.) 



Reklamní předměty  

(Promotion items) 
• Proporce upomínací a uţitkové role 

• Taylor made – předměty na míru uţivatele 

• Katalogové předměty s logem 

• Give aways – rozdávací předměty (veletrhy, výstavy – 

3D – podpora image a brandingu  producenta 

• Akviziční předměty – motivace  kupujícícho pro 

opakovanou koupi nebo partnera pro spolupráci  

• Soutěţní předměty – kdo dostane můţe se zapojit do hry 

(ne loterie), 

• Manaţerské předměty – drahé, dávají si je manaţeři 

mezi sebou – metrika přátelské spolupráce 

• Ekologické a charitativní předměty 

 



P.O.S materiály 

• Point of Sales (=P.O.S) materiály v místě 

prodeje 

• Světelná promotion, vůně,  

• Rozdávací předměty 

• Merchnadising (prodejní místo jako komunikační 

prostředek a upozornění na konkrétní produkt – 

stojany, upoutávky, poutače, krabice, puzzle, 

plakáty, figuríny,adventní kalendáře aj. 

• Komunikační soutěţe P.O.S 



P.O.P materiály 

• Point of Purchase (=P.O.P) 

• Test purchase probality - pravděpodobnost 

koupě, na kolik procent je zřejmé, zda si 

spotřebitel koupí prodávaný produkt a nevrátí ho 

• Výstavky - jsou POP materiály umístěné v 

prostorách maloobchodu či v jeho těsné 

blízkosti. Jejich hlavním cílem je zviditelnit 

produkt a značku v momentu rozhodování o 

koupi. 
• http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-

prodeje__s282x432.html  

http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html
http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-podpory-prodeje__s282x432.html


POPAI 

• Světová organizace slouţící všem subjektům, 

kterých se týká reklama v místě prodeje. 

• 2 000 členů včetně subjektů z ČR 

• Zdroj informací z výzkumu trhu 

• Pomáhá efektivně vyuţívat reklamu v místě 

prodeje. 
• http://www.popai.cz  

http://www.popai.cz/


Předvedení výrobku a 

ochutnávky 
• Testing – testování výroku v provozu 

• Ochutnávka – chuťové testování výrobků 

• Vyuţití pro spolupráci zákazníka a 

producenta při navrhování nových 

výrobků, příchutí, designu 

• Vyuţití pro buzzmarketing, WOM 

marketing a virální marketing – 

nízkonákladovou  komunikaci 

 



Věrnostní programy 

• Specifičnost spočívá v dlouhodobosti působení 

• Princip: vytváření věrnosti zákazníka jeho 

odměňováním za poţadované chování 

(opakovaný nákup vybraného produktu, zvýšení 

hodnoty nákupu) 

• Poskytování různých forem odměny (dárků, slev, 

bonusů apod. ) 

• Působí na spotřebitele ve všech fázích kupního 

rozhodovacího procesu 

• Sběr informací pro firmu 

  



Principy  tvorby   

věrnostních programů 
• vytvoření dlouhodobé vazby prodejce 

(producent) – zákazník (kupující) 

-finanční – přímá sleva, poskytnutá hodnota 

-sociální vazba - pocit výjimečnosti 

-strukturální  - bariéry výstupu  

V ČR věrnostní programy: 

• Cenové (věrnost se promítá do sníţení ceny) 

• Bodové (za věrnost se získávají body a za ně….) 

• Kombinované a partnerské 

 



 

Proč ano a proč ne ? 

  
• ANO: 

• Náklady na zákazníka 

• Podíl na zákazníkovi 

• Informace o zákaznících 

• Stabilizace pordeje 

• Citlivost zákazníků na ceny 

• Reference 

• NE: 

• Pouţívá je i konkurence 

• Přitahují  těţko udrţitelné zákazníky 

• Otupení snah firmy 

• Dodatečné náklady 

• Moţnost  odradit  nečleny 

• Pochybná účinnost 

 



Zavádění věrnostních  

programů 
• Zmapování situace na trhu (konkurence) 

• Určení cílové skupiny 

• Stanovení podmínky fungování VS 

• Citlivost zákazníků na různé formy bonusů 
a odměn 

• Rozpočet náklady na provoz systému 

• Posouzení výhod spojených s VS 



Spotřebitelské soutěţe   

a loterie Co je soutěţ? 
• Co je soutěţ? 

• Krátkodobá taktická propagační 
aktivita, která motivuje spotřebitele k 
nákupu, a při které získá výrobce údaje o 
spotřebiteli 

• Přínosy: 
- Podpora  loajality spotřebitele , motivace ke koupi, 

spotřebitel vítá aktivní zapojení 

- Výrobce získává databázi spotřebitelů resp. kupujícíc 

- Pro Maloobchod jde o zpestření nabídky 

 



Cíle spotřebitelské  

soutěţe 
• Podpora prodejnosti nového výrobku  

• Zvýšení prodeje současného výrobku 

(krátkodobé)  

• Zviditelnění značky a její pozitivní vnímání 

• Prodej přebytečné zásoby  

• Být lepší neţ  konkurence  

• Reakce na aktivity konkurence  

• Přilákání kupujících „zvědavců― – mohou se stát 

„příznivci― a „přáteli― značky 

• Posílení přízně „přátel a milovníků― 

 



Druhy a prezentace 

spotřebitelských soutěţí 
• Druhy: 
• soutěţe na principu výkonu 

• soutěţe na principu znalostí  

• soutěţe na principu kreativity  

• soutěţe na principu rychlé reakce  

• soutěţe na principu „vyhrává kaţdý―  

• Prezentace soutěţe 
• V místě prodeje (POS), hostesky 

• V médiích – větší účinnost 

 



Postup  realizace 

• Je vůbec spotrebitelská soutěţ vhodná ? 

• Realizace agentura x svépomocí? 

• Posouzení  ochoty naší cílové skupiny aktivně se 
zapojovat do komunikace se značkou  

• Zjistit si, jaké soutěţe jsou aktuálně v oběhu  

• Identifikovat, co připravovali naši konkurenti v minulosti 
vyčlenit dostatek financí na komunikaci soutěţe  

• Pro zajištění soutěţe by se měl zvolit zodpovědný 
administrátor 

• Zvolit mechanika soutěţe, ceny a jejich charakter 

• Adekvátní odpověď kaţdému soutěţícímu  

 



Druhy spotřebitelských 

 soutěţí – Příklady 
• soutěţe na principu kreativity 

 

 

http://www.nestle.cz/akce/smskuj_mobil_hra.htm
http://www.nestle.cz/akce/orion_hra.htm


Druhy spotřebitelských  

soutěţí - Příklady 
• Soutěţe na principu rychlé reakce 

•         Soutěţe na principu „vyhrává kaţdý― 

 

http://www.nestle.cz/akce/granko_mixer_hra.htm


Kritická místa soutěţí !!! 

• „Notoričtí ‖ soutěţící a problémy 

• Špatná zkušenost spotřebitele z minulosti 

• Zajištění organizace soutěţe - správné 

nastavení motivačních podmínek 

• Zvládnutí „logistiky informací a produktu‖ 

• Rozdíl mezi soutěţí (rozhoduje dovednost, 

schopnost, znalost...) a loterií (rozhoduje 

náhoda!!!) 

• Kvalita a počet cen 

 

 



Výhody 

 

• Soutěţe a loterie mohou být 

nízkorozpočtové (komunikace jen v místě 

prodeje) 

• Měřitelnost výsledku je moţná 

• Vysoká variabilita a kreativita při tvorbě 

prémií 

 



 Právní úprava spotřebitelské 

 loterie nebo soutěţe  na  bázi 

 loterie 

• Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 

podobných hrách 

• O výhercích se losuje, rozhoduje náhoda 

• Podmínkou účasti je nákup či účast na 

reklamní akci 



Blok č.4  

Osobní prodej 
 Definice: Taková forma komunikace, ke 

které dochází mezi zákazníkem a tím 

pracovníkem firmy, jehoţ hlavním 

posláním je zajišťování prodeje 

prostřednictvím přímých kontaktů se 

zákazníkem (prodavač, dealer, prodejní 

tým,…) 



Osobní prodej 

• Vyţaduje osobní interakci se zákazníkem 

• Většinou probíhá tváří v tvář (face to face) 

• Je součástí většinou tlakové a přesvědčovací  
strategie 

• Vyuţívaný zejména mezi firmami (BtoB prodej) 

• Je zacílen především na kvalifikované 
potenciální zákazníky (x reklama) 

• Dva cíle: 1/Prodej (transakční marketing), 2/ 
hlavním úkolem je vytváření a udrţování 
dlouhodobých vztahů (relační marketing) – 
synergie obou procesů 

 



Typy osobního prodeje 

Typ prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej Obchodní jednotky 

Misionářský prodej Zákazníci našich 
zákazníků 

Maloobchodní prodej Zákazníci 

B to B Podniky a organizace 

Profesionální prodej Ovlivňovatelé naší 
cílové skupiny 



Výhody a nevýhody OP 

Výhody Nevýhody 
Vliv 

Zacílené sdělení 

Informace 

Demonstrace a přesvědčování  

Negociace podmínek prodeje 

Náklady 

Dosah a frekvence 

Kontrola 

Konzistentnost 

Interaktivita 

Rozsah informací 

Komplexnost informací 

Budování vztahů CRM 

Pokrytí celého spektra 



Klíčové aktivity prodejců (1.) 

 I. Prodej: 

Sestavení nabídky, příprava prodejních prezentací, 

příprava na zvládání námitek, plán prodejních 

činností, identifikace rozhodovatelů, vyhledávání 

moţností prodeje, návrh vizualizace, pomoc klientovi, 

kontaktování nových zákazníků 

II. Spolupráce s ostatními: 

Úprava a odeslání nabídky, přijímání objednávek, 

řešení problémů s dodávkami 



Klíčové aktivity prodejců (2.) 
III. Sluţby spojené s produktem 

 testování, účast při opravách, dohled nad 
instalací, poznávání produktu podle 
pozorování techniků, udrţování výkonnosti 
zařízení, instruktáţ o bezpečnostních 
opatřeních, školení zákazníka o správném 
pouţívání produktu 

IV. Informační podpora 

 zpětná vazba nadřízeným, získávání 
zpětné vazby od zákazníků, studium 
obchodních publikací, poskytování 
technických informací 

 



Klíčové aktivity 

 prodejců (3.) 
V. Sluţby zákazníkům 

Zásoby, POP materiál, řízení místní reklamy, 

zásobování regálů 

VI. Konference, schůzky 

Účast na prodejních konferencích, regionálních 

prodejních akcích, příprava účasti na veletrzích a 

výstavách, účast na školeních 

VII. Školení a nábor 

Vyhledávání a školení nových prodejců, návštěvy 

klientů v jejich doprovodu, pomoc managementu s 

plánem prodejních činností 



Klíčové aktivity 

 prodejců (4.) 
VIII. Společenské aktivity 

Pozvání klientů na oběd, večeři, party, golf, 
tenis apod. 

IX. Cestování 

Cestování v noci, časté pobývání mimo 
domov 

X. Spolupráce s distributory 

Prodej distributorům, budování vztahů s nimi, 
posilování důvěry a vymáhání pohledávek 



Poslání prodejců !!! 

Dříve : získat objednávky a prodat = 

generovat příjmy 

X 

Dnes:  

1/Prodejce = „manaţer hodnoty pro 

zákazníky― 

2/ Prodejce= „subjekt řízení vztahů se 

zákazníky CRM, VCRM, ITVCRM― 

 

 



Komunikační aktivity  

prodejců (1.) 
• Oblast komunikace 

E-mail, Internet, webové stránky, hlasový mail, audio-
video konference, mobilní telefon, virtuální kancelář, 
zvyšování jazykových znalostí a dovedností 

• Oblast prodej 
Prezentace na PC, pouţívání softwaru pro informace o 

zákaznících, prodej sluţeb zvyšujících hodnotu, 
odpovídání na názory, zaměření na klíčové klienty, 
naslouchání, kladení otázek, porozumění řeči těla, 
prodej výlučné kompetence 



Komunikační aktivity  

prodejců (2.) 
• Oblast prodejního týmu 

Vedení telekonferencí (předpokládá určení týmu), 

převádění zákaznických kontaktů na jiné členy v týmu 

(delegování) a koordinace vzájemné podpory 

• Oblast  vztahů 

Poděkování, budování důvěry a vztahů, vytváření 

aliance se subdodavateli, porozumění zákazníkovi 

• Oblast prodejních databází 

Shromaţďování nových informací z databáze, vkládání 

informací, aktualizace zákaznických souborů 

 



Proces osobního prodeje 

• Procesní pojetí osobního prodeje 

• Výběr a klasifikace potenciálních zákazníků 

• Příprava prvního kontaktu 

• Kontakt a řeč těla 

• Analýza potřeb zákazníka 

• Prezentace 

• Zvládání námitek 

• Uzavření 

• Následné udrţování vztahu se zákazníkem 



Organizace prodejců  

podle zaměření 
• Geografická struktura 

Prodejce na určitém území prodává všechny produkty 

• Orientace na produkt 
Prodejce se specializuje na produkt nebo produktovou 

řadu ( auta, náhradní díly, autokosmetika, doplňky…) 

• Orientace na zákazníka 
Prodej určitým zákazníkům (banky, školy, hutní firmy…) 

• Funkční specializace 
Prodej členěn na činnosti, na něţ se prodejci 

specializují (kontrakt, instalace, servis,…) 



Motivace prodejců a 

odměňování (1.) 
• Přímá mzda 

Kontrola úrovně mezd, niţší mzda pro prodejce v 
terénu, větší kontrola aktivit, snadnost, jistota pro 
prodejce, větší motivace pro pomoc zákazníkovi 
neţ pro prodej x malá motivace k vlastní aktivitě, 
vysoké fixní mzdové náklady, větší potřeba 
kontroly 

• Přímé provize 
Maximum pobídek, menší potřeba kontroly, snadná 

proveditelnost, ţádné fixní mzdové náklady x 
menší kontrola aktivit, menší motivace vykonávat i 
neprodejní aktivity, sluţby pouze pro nejlepší 
klienty, velké rozdíly v platech prodejců, obtíţné 
plánování platů prodejců 



Motivace prodejců a 

odměňování (2.) 
• Kombinace přímé mzdy a provizí 

Jistota příjmu, pohyb prodejních nákladů při 

pohybu prodeje, nevelká kontrola činností x 

pobídka pro větší úsilí, obtíţnější 

proveditelnost, obtíţnější předvídání nákladů, 

vyšší prodejní náklady 



Multilevel  marketing a 

pyramidové hry 
• Multilevel marketing (MLM)= víceúrovňový 

strukturní marketing 

• !!! Od přímého marketingu se liší důrazem 

na budování struktury na bázi provizí, 

které jsou hlavní motivací při prodeji 

• Osobní prodej je při MLM motivován 

provizemi a vytvářením podřízených sítí 
• Pyramidální hry (prodávaným produktem není výrobek 

ale členství ve hře o peníze) Po ukončení budování sítě 

se tato hroutí s finančními ztrátami pro účastníky!!! 

 



Blok č.5  

Přímý marketing 
• Definice:„Interaktivní marketingový 

systém, který pouţívá jedno nebo více 

reklamních médií pro vytváření měřitelné 

odezvy nebo transakce v jakémkoli místě― 

(Direct Marketing Association) 

• Direct marketing 



Mezinárodní kodex etiky  

v přímém marketingu 
• Definice:„Veškerá komunikační činnost směřující 

k nabízení zboţí či sluţeb nebo k přenosu 
obchodních nabídek v katalogu, novinách nebo 
časopisech formou inzerátu nebo v jiné tištěné 
formě, poštou, televizí, videotechtem, telefaxem 
nebo přes jiná média s cílem informovat 
spotřebitele a obchodní zákazníky a vyvolat 

jejich odpověď― (Mezinárodní kodex etiky v 
přímém marketingu) 

• http://www.m-journal.cz/cs/marketing/direct-marketing/uvod-do-direct-
marketingu__s398x457.html 
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Charakteristické rysy 

• Kontaktování stávajících a potenciálních 
zákazníků s cílem vyvolat okamţitou a 
měřitelnou reakci 

• K získání bezprostřední reakce se poţívá přímý 
kontakt (Direkt marketing) 

• Moţnost získávání, ukládání a následné 
zpracování a vyuţití informací – databázový 
marketing 

• Proces transakčního a relačního marketingu 
vyuţívá Direkt marketingové komunikace 



Vývojové tendence  

v přímém marketingu 
• Podíl výdajů na DM roste (v USA 50% 

výdajů na marketingovou komunikaci, v 

Německu 37%) 

 

• Exponenciální rozšíření metodologie  z 

původních zasilatelských obchodů na 

banky, pojišťovací společnosti, neziskové 

organizace aj. ….. 



Formy (nástroje)  

přímého marketingu 
     Databázový marketing - Práce s databází, na kterou navazuje 

rozesílání  „něčeho― a „někomu―  

• Katalogový prodej – Rozesílání nabídky formou katalogu „nějakým 
způsobem―  

• Zásilkový prodej – Prodej podle rozeslané nabídky 

• Telemarketing (Nabídka firmy se ke klientovi dostává přes operátora 
call centra) 

• Teleshopping - Televizní nákupy 

• E-marketing - Marketing realizovaný prostřednictvím elektronických 
zařízení – internet…. Nabídka cestou IT (e-Procurement)  

• Position marketing -Marketing a zasílání nabídky s vyuţitím GPS či 
auto-navigace, online TV a rádia. 

• Mobil(ní) marketing –Marketing s vyuţitím mobilního telefonu. 
(Nabídka je prezentována formou SMS, MMS, loga operátora, 
vyzváněcí tóny, reklamní SMS zprávy nebo WAP)  

• Hlasová pošta 

 
 

 

 



Systém práce přímého 

marketingu (1.) 
• 1/Pořízení databáze a práce s databází 

(databázový marketing) 

• 2a/ Rozesílání podle databáze–Direct mailing 
„něčeho― (adresných zásilek s nabídkou) 
„někomu― (C nebo B) „nějak― nejrůznějšími 
způsoby (pošta- post mailing, fax – fax mailing, 
e-komunikace- e-mailing, IT nástroji – IT mailing) 
– zásilkový prodej 

• 3/ zpětná vazba (objednávka) 

• 4/ logistika a inkaso 
• http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3159 

 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3159


Systém práce přímého 

marketingu (2.) 
• 1/ Zpracování nabídky (katalog, spot, 

informace) 

• 2/ Prezentace nabídky  v televizi – 

teleshopping, telefonem- telemarketing, 

internetem – e-shopping (e-Procurement), 

    3/ objednávka - zpětná vazba  

• 4/ logistika a inkaso  



Databázový marketing 

• Marketing vyuţívá databáze firem – B to B, 
potenciálních zákazníků B to C formou 
Dataminingu (= dolování dat) 
http://computerworld.cz/aktuality/SPSS-vylepsil-datamining-4014  

• Databázový management 

• 1/Trţní údaje: 
– Zákazníci: osobní údaje, geografické údaje, 

sociodemografické údaje, údaje o ţivotním stylu 
člověka generujícím potřeby,poţadavky přání a touhy, 
hodnotové priority, preferece konkurenčních výhod 

– Mezipodnikové údaje: odvětví,sektor, velikost firmy, 
oprávněná osoba rozhodovat, obchodní rejstřík, 
referenci bankovní a obchodní, reputace,TOP 
ţebříčky, platební spolehlivost, logistická spolehlivost  
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Co má databáze  

obsahovat? 
• 2/ Údaje o vztazích:  

– Údaje o akcích: podpory, přímé zásilky, 

spokojenost 

– Údaje o reakcích: odpověď na přímé zásilky, 

stíţnosti, nákupy 

• 3/Firemní údaje: 

– Útvary, produkty, prodejní tým, prodejní 

techniky 



Potenciální nedostatky 

databáze 
• Nekomplexnost 

• Zastaralost 

• Nespolehlivost 

• Nesourodost 

• Duplicita 

• Problémy se zákonem na ochranu 
osobních dat (?) 

• Lze databázi koupit (?) 

 



Katalogový prodej 

• Základem  je databáze potenciálních 

zákazníků 

• Nástroj:  nabídka ve formátu katalogu s 

ceníkem a podmínkami 

• Forma :  

• 1/ papírová (katalog – kniha,sešit) 

• 2/ elektronická (el. katalog, - chytré vizitky 

produktu, tabulky+ obrázky + ceník) 

 



Zásilkový prodej 

• Je to kaţdý prodej realizovaný s vyuţitím 

logistiky na základě objednávky zákazníka 

• Nabídka : můţe být katalogem,v médiu, na 

internetu, telefonem v televizi 

• Objednávka : písemně (pro reklamaci) 

poštou, mejlem ale i telefonem, faxem… 

• Důraz na logistiku a náklady logistiky 

• Záruční lhůta 2 roky na dodaný produkt 



Telemarketing 

• Aktivní telemarketing – prodejce oslovuje 

zákazníka s nabídkou 

• Pasivní telemarketing – zákazník sám 

objednává telefonem (podle jinak 

doručené nabídky) 

• Nástroj sdělení nabídky i objednávky 

• Call centra – kdo platí hovory? – Zelené 

(bezplatné) linky  

• Velká flexibilita prodeje a informací 

 



Teleshopping 
• Nabídka prezentovaná v televizním pořadu 

• Objednávka: telefon, fax, pošta, mail 

• Důraz na logistiku 

• Nabídka obsahuje bonus za rychlost volání ve formě 

výhod, slev nebo dárků 

• Direct Response TV 

• Pojem tracking v direkt marketingu DRTV 

znamená:označení klíčového komunikačního nástroje 

Direkt Response TV, kdy zájemce o nákup v rámci 

teleshoppingu volá na telefonní číslo 800xx, které 

registruje okamţitě počet volajících a tím kvantitativně 

měří ohlas na vysílaný spot teleshoppingu,  



Produkt placement 

• Vloţení nenásilné nabídky prodeje firmy 

integrálně do děje do počítačové hry, TV 

programu, inscenace v divadle, filmu na 

DVD v kině apod.  

www.productplacement.biz 

 

• Film marketing -  prezentace PR před a po 

úprojekci (kino, TV, DVD aj.) 

http://www.productplacement.biz/


Internetový prodej 

• E-shop 

• E - Procurement (elektronické trţiště) 

• Nabídka i objednávka cestou  internetu 

• Důraz na logistiku 

• Pozor na systém plateb (Platební karty?) 

• Reference a reputace 

 



Blok č. 6 

Public Relations 
• Komunikační nástroj pouţívaný pro vytváření „dobrého 

jména― firmy a prosazení jejich zájmů (lobbyng) 

• „Projekce osobnosti (Image) firmy― a její reputace 

• Dlouhodobé úsilí s širokou veřejností (=Public)o 

budování a udrţení dobrých vztahů (proces relačního 

marketingu), dobrého jména (branding), vzájemného 

porozumění s druhotnými cílovými skupinami (veřejnost, 

publikum, akcionáři, příznivci) 

• Posouvá reálnou image firmy k ţádoucí (povědomí o 

producentovi, produktech a jeho skutcích) 

• Ukazuje a dokládá zájem firmy o společenské dění ve 

svém okolí (sponzoring sportu, ekolog aktivit, 

společenských akcí) 



Marketingová  

komunikace x  PR ??? 
• Cílená marketingová komunikace (CMK) – 

většinou komerčně a krátkodobě zaměřena 

• Public relation (PR) – dlouhodobost, trvalost, 

zdůrazňování důleţitosti druhotných, 

nemarketingových skupin pro dobré jméno firmy 

(lidé věří, ţe firma s dobrou reputací má nejlepší 

produkt, nekoupí produkt od firmy, o které nic 

neví)  

 



Cíle Public Relation  

(model SMART) 
• Obecně však je mít zapotřebí na paměti, 

ţe cíle by měly vycházet z takzvaného 

SMART modelu: 

• S - cíle jsou specifické (specific) 

• M - cíle jsou měřitelné (measureable) 

• A - cíle jsou dosaţitelné (achieveable) 

• R - cíle jsou reálné (real) 

• T - časově vymezené (timebound) 

 



Realizace PR firma  

nebo agentura? 
• Samostatné oddělení v rámci firmy 

• Model spojených sil aneb agentura + 

vlastní zaměstnanci 

• Komunikace čistě na bedrech  

   externí agentury 

• Výhody nevýhody ? http://www.m-journal.cz/cs/jak-vybrat-pr-

agenturu__s363x494.html 
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Explozivní PR (1.) 
• Explozivní PR – cílem je pozitivní hodnocení z 

nezaujatého externího pohledu. 

• Public affairs – vztahy s nevýrobní a neziskovou sférou 

• Media (press) relations – práce s tiskem a médii 

• Investor relations  – vztahy k akcionářům, investorům 

• Industry relations – vztahy s odvětvovými partnery 

• Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami 

• Community relations - (CR) je specifická disciplína PR 

zaměřená na prezentování společenské odpovědnosti 

firmy za kvalitu a rozvoj prostředí, v němţ podniká – v 

širším i uţším měřítku 
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/formy-PR/community-relations__s316x624.html  
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Explozivní PR (2.) 
• Corporate social responsibility (CSR) se obvykle do 

češtiny překládá jako „sociální odpovědnost firem―. Jde o 

koncepci, která zdůrazňuje odpovědnost  

firmy za prostředí, ve kterém se pracuje  

a se kterým přichází do kontaktu.  
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/sponzoring-fundraising/corporate-social-responsibility-

(csr)__s387x5067.html 

• Government affairs - komunikace mezi vládními 

institucemi, úřady státní správy a firmami  
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/formy-PR/government-affairs__s316x544.html 

• Fundraising komunikace směrem k rozvoji zdrojů pro 

činnost nevládních neziskových organizací (NNO) 
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/sponzoring-fundraising/fundraising__s387x5077.html 
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Implozivní PR (1.) 
• Implozivní PR – Ghostwriting je jednou z odnoţí 

copywritingu. Jeho základní myšlenkou je 

vytváření textů na míru podle objednávky klienta 

a následné zřeknutí se autorství ve prospěch 

jiné osoby. S tím pochopitelně souhlasí i tzv. 

resignace textu a jeho přivlastnění si danou 

osobou. Text je tedy nadále publikován pod 

jménem zadavatele a tomu jsou také 

přisuzována veškerá práva 

 

 



Implozivní PR (2.) 

• Employee relations – vztahy s vnitřní veřejností 

• Firemní časopis 

• Intranet 

• Direct mail - 

• Eventy pro zaměstnance - od večírků přes teambuilding 

• ICQ, Skype...  

• Firemní Myspace a Facebook? (sociální sítě a jejich 

vyuţití  

• http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/nastroje-

PR/firemni-pr__s315x5117.html 
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Hlavní nástroje  

(explozivního) Public Relation 
• Zprávy předávané médiím 

• Tiskové konference 

• PR články a skryté PR články 

• Organizované akce (Event marketing, wellnes 

marketing…) 

• Vydávání podnikových časopisů, publikací, 

výročních zpráv a novin 

• Sponzoring http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/sponzoring-fundraising/uloha-

sponzoringu__s387x623.html 

• Lobbing 
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Corporate identity, 

corporate image a corporate design 
• Firemní filozofie  je prezentována PR širokému 

publiku jako cíle a záměry firmy (image, 

branding, společenská prospěšnost…) 

• Corporate identity – odlišení firmy od dalších 

subjektů v rámci PR 

• Corporate design – firemní logo, firemní barva i 

pravidla kde, kdy a jak se má pouţívat – projev 

designu firmy navenek v rámci PRhttp        www.m-

journal.cz/cs/public-relations/aplikovane-pr/corporate-identity-corporate-image-a-

zamestnanci__s388x441.html  
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Silné stránky PR 
• Flexibilita sdělení - vysoká operativnost pro dosaţení 

cíle a reputace 

• Krizový management – Preventivní aktivity jsou lepší neţ 

„hašení poţáru a negativních zpráv― !! Negativní info 

startuje buzz marketing, WOM marketing 

• Nákladová efektivita 

• Větší objektivita vlastních sdělení neţ kdyţ píše o nás 

jiný 

• Zjištění důleţitých trendů vnímání firmy a produktu 

• Informační embargo – neposkytujeme informace „no 

comment― 
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/krizova-komunikace/informacni-embargo__s386x5083.html 

 

 

•   
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Slabé stránky PR 

• Obtíţnost měření efektivity PR 

• Nedostatečná kontrola nad tím kdo a co o 

nás sděluje 

• Vliv médií na PR 
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/nastroje-PR/vod-do-media-relations__s315x546.html 
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Lobbing jako forma PR 
• Lobbing jako 81. volná ţivnost podle 

ţivnostenského zákona 

• Luigi Graziano ve své knize Lobbying and the 

Public Interest: Lobbing je specializovaná a 

odborná aktivita skupiny lidi prostřednictvím 

široké škály komunikačních prostředků, kterým 

se snaţí subjekt prosazovat aktivně své zájmy 

ve společnosti 

• Mediální lobbing (vztahy s médii a novináři) 
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/nastroje-PR/medialni-lobbing__s315x395.html  

• Lobbing x korupce 
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Krizový marketing  

v pojetí PR 
• Krizový marketing je nástroj PR někdy „krizová 

komunikace― (Boučková, str. 238) 

• Jak rozpoutat informační krizi? – Snadno, novináři jsou 

na to cvičeni – Firma cíleně realizuje v rámci 

buzzmarketingu 

• Obrana před nechtěnou krizí (?) 1/ předvídáním, 2/ 

Preventivní repotační PR aktivitou 

• Šest základních rysů informační krize 
http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/krizova-komunikace/uvod-do-krizove-

komunikace__s386x490.html  

-  Informační krize lze vyuţít pro nízkonákladovou 

komunikaci (WOM marketing, virální marketing, 

buzzmarketing) 
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Event a wellness  

marketing v PR 
• Event marketing – zaměřen na poskytnutí záţitku jako 

komunikačního při prohloubení vztahů s partnery 

• Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře 

působí na image nabízené sluţby či produktu.  

• Externí a interní event marketing (okolí x zaměstnanci) 

• Pod event marketing patří například tyto události: 

     Konference, semináře, firemní prezentace, společenské akce, 

představení nových produktů, grand opening, teambuilding, 

promotion, slavnostní rauty a bankety, tiskové konference, módní 

přehlídka, slavnostní filmové a divadelní premiéry, slavnostní 

otevření poboček, vánoční večírky, obědy a večeře, firemní párty 

atd...  Adrenalinové aktivity…. V ČR i zahraničí 

• Wellnes marketing – péče o zdraví a tělo 
http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=6749  
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