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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky v kontextu online komunikace. 

Hlavní pozornost je věnována analýze současného stavu a seznámení s komunikač-

ními prostředky, které zkoumaná společnost využívá k řízení vztahů se zákazníky. V te-

oretické části jsou popsány hlavní metody využívané při řízení vztahů se zákazníky 

a základní pojmy marketingu. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu 

komunikace se zákazníky ve společnosti, seznámení s komunikačními prostředky a ná-

vrhy na nové komunikační prostředky, které budou vedení společnosti předloženy. 

Cílem práce je vytvoření doporučení a nových komunikačních prostředků, což by mělo 

mít za následek zvýšení kvality řízení vztahů se zákazníky. 
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CRM, komunikační mix, marketing, online marketing, proces, řízení vztahů se zákazníky 

 

 

 

 

Abstract 

This Bachelor´s thesis is focused on customer relationship management in the con-

text of online communication. The main object is the analysis of the current situation 

and understanding the means of communication used by the surveyed company. The 

theoretical part describes the main methods used in customer relationship manage-

ment and the basic concepts of marketing. The practical part is focused on the analysis 

of the current state of communication with the customers in the company, familiariza-

tion with the means of communication and proposals for new means of communica-

tion, which will be presented for the management of the company. 

The objective of the thesis is to recommend new means of communication, which 

should result in an improved quality of customer relationship management. 
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CRM, communication mix, customer relationship management, marketing, online mar-

keting, process 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá procesy řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. 

Daná problematika je velmi aktuální, jelikož spokojený zákazník je nedílnou součástí 

úspěšného podniku. Pro označení problematiky řízení vztahů se zákazníky se často po-

užívá zkráceného označení CRM (Customer Relationship Management). CRM chápeme 

jako systémy, kterými firma buduje dlouhodobé a pevné vztahy se svými zákazníky. 

 V současné době se podniky nacházejí v silném konkurenčním prostředí, kde 

probíhá neustálý boj o zákazníka. Tento boj se stává pro firmy prioritou, což je pro zá-

kazníky velikou výhodou. Zákazníci kladou nejrůznější nároky na kvalitu produktů, slu-

žeb a na úroveň jednání při jejich nákupu. CRM procesy využívají moderní technologie, 

takže je možné oslovit velké množství potenciálních zákazníků bez ohledu na jejich 

umístění. Ovšem podstata CRM je především v pochopení potřeb zákazníka a sběru 

informací, které je třeba správně vyhodnotit. Potřeby zákazníků se stále vyvíjí, proto je 

důležité neustále mapovat změny v požadavcích a snažit se na takové změny efek-

tivně reagovat. Aplikace těchto informací vede k zvýšení ekonomické výkonnosti pod-

niku a v neposlední řadě ke zvýšené spokojenosti zákazníka. Cílem CRM je tedy snaha 

o maximalizaci spokojenosti zákazníka a zvyšování ekonomické výkonosti podniku. 

Bakalářská práce na téma „Proces řízení vztahů se zákazníky ve vybraném pod-

niku“ vznikla za spolupráce s firmou Eduard Model Accessories s.r.o. 

Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení současných vztahů se zákaz-

níky v online prostředí ve firmě Eduard Model Accessories s.r.o. a návrh nových komu-

nikačních prostředků. Hlavním přínosem práce jsou návrhy na vylepšení CRM a jejich 

implementace včetně vyhodnocení. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 

představením a vysvětlením základních pojmů důležitých pro pochopení problema-

tiky CRM. Kromě samotného CRM je zaměřena na online marketing a komunikační mix. 

V praktické části je nejprve představen zvolený podnik, v jehož spolupráci tato práce 

vznikla a který se stal předmětem zkoumání. Dále práce obsahuje analýzu současného 

stavu řízení vztahů se zákazníky v kontextu online komunikace v daném podniku. Ná-

sledující kapitola se věnuje vytvoření návrhu a implementaci nových komunikačních 

prostředků. Poslední kapitola je věnována celkovému zhodnocení a doporučení. 

Práce vychází z publikací profesora Philipa Kotlera, který viděl marketing jako 

disciplínu ekonomie a propojil tak ekonomické otázky s otázkami marketingu. Jedná 

se především o způsob, jak zákazníci činí svá rozhodnutí, či o měření efektivity reklamy. 

Práce je dále inspirována doc. Ing. Janem Dohnalem, CSc., který se po absolvování Elek-

trotechnické fakulty ČVUT zaměřil na systémové programování a postupně se vypra-

coval až na pozici generálního ředitele společnosti IBM a následně působil v meziná-

rodním managementu společnosti IBM. Během své pedagogické kariéry vedl kurzy Ří-

zení vztahů se zákazníky na katedře informačních technologií VŠE. 
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Metodologie použitá v práci je získána ze studia domácí a zahraniční literatury, 

s jejíž pomocí byly definovány základní pojmy z oblasti marketingu. Dále využívá me-

tod informačních systémů, managementu a řízení lidských zdrojů. 

Zvoleným tématem bakalářské práce se zabývám z několika důvodů. Zájem 

o danou problematiku jsem získal osobními zkušenostmi, kdy jsem si z pozice zákaz-

níka začal více všímat rozdílů mezi jednotlivými prodejci a jejich přístupem k zákazní-

kům. Zároveň pro mě bylo lákavé zpracovat práci na toto téma v businessu, který je 

svými požadavky specifický a nenalezl jsem žádnou práci či literaturu, která by se tímto 

odvětvím již zabývala. 
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1 PROCES ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 

Customer Relationship Management (CMR) je interaktivní proces, kdy se firma snaží 

dosáhnout optimální rovnováhy mezi investicí vynaloženou na produkt a uspokojením 

potřeb zákazníka. Ideální stav vykazuje maximalizaci zisku na straně podniku i na 

straně zákazníka. (Chlebovský, 2005, s.23) 

1.1 Řízení vztahů se zákazníky 

Podstatou je proces řízení detailních informací o každém jednotlivém zákazníkovi 

a pečlivé koordinace tzv. „styčných bodů“, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem za 

účelem maximalizace věrnosti zákazníka. Zákaznický Styčný bod (Customer touch 

point) je každý okamžik, kdy se zákazník setká s produktem či značkou podniku. (Kot-

ler, 2007, s.191) 

Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM) obsa-

huje veškeré procesy zabývající se komunikací se zákazníky, vztahy se zákazníky a na-

vazováním nových vztahů. Jejich řízení a budování je klíčové pro všechny firmy a orga-

nizace, které vnímají vztahy se zákazníky jako prioritu. Základní principy řízení vztahů 

se zákazníky je společné pro všechny sektory. Věrní a spokojení zákazníci, budování 

plnohodnotného a dlouhodobého vztahu se týká celého životního cyklu podniku. 

(Zdroj: www.managementmania.com) 

Z odborných zdrojů vychází, že CRM můžeme charakterizovat jako souhrn všech 

procesů, kdy zákazník přichází do styku se značkou či produktem daného podniku. Vý-

znam CMR je v dnešním konkurenčním prostředí velmi důležitý, jelikož konkurenční boj 

firem vyžaduje individuálnější přístup k jednotlivým zákazníkům. 

„Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové procesy 

a technologii IS/ICT s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků a důsledku toho i zisko-

vost podniku. Je součástí podnikové strategie a jako takové se stává součástí podni-

kové kultury. Technologicky stále více využívá potenciálu a možností internetu“ (Do-

hnal, 2002, s. 18) 

1.2 Marketingové segmentace 

Segmentace představuje rozdělení zákazníků do skupin se společnými znaky. Seg-

ment představuje skupinu lidí, kteří mají podobná přání a potřeby. Rozdělení na dané 

skupiny lidí má svá kritéria, která se dělí na tradiční, netradiční a příčinná: 

Tabulka 1 Marketingové segmentace  

Tradiční Netradiční Příčinná 

Demografická Životní styl Důvod užívání 

Etnografická Osobnost Očekávaná hodnota 
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Geografická Sociální třída Postoje 

Fyziografická  Příležitost 

 Zdroj: předěláno autorem, (Jakubíková, 2012, s.158) 

„Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, konkrétně analýzy 

trhu. Cílem je poznat strukturu daného trhu na který chce organizace umístit svůj vý-

robek nebo službu. Trh se dělí do podle nějakého hlediska homogenních skupin zá-

kazníků.“ Segmentace trhu a zákazníků (Market Segmentation). (Zdroj: www.ma-

nagementmania.com) 

Tabulka 2 Kroky segmentačního procesu  

Kroky segmentačního procesu: 

1) Segmentace založená na potřebách – seskupení zákazníků podle po-

dobných potřeb 

2) Identifikace segmentů – Podle čeho se jednotlivý segment odlišuje 

(potřeby, demografie, životní styly, způsob používání) 

3) Atraktivita segmentu – Celková atraktivita segmentu určena dle pře-

dem stanovených kritérií (intenzita konkurence, tržní růst, přístup na trh) 

4) Ziskovost segmentu – Určení ziskovosti segmentu 

5) Proveďte positioning v rámci segmentu – Pro segment se připraví jed-

notlivá hodnotová nabídka a positioning v dimenzích produkt-cena. Vše v závis-

losti na individuálních potřebách a charakteristice segmentu. 

6) Test segmentu „kyselinou“ – Pro segment je vytvořen „příběh“ pro 

otestování atraktivity jednotlivých positioningových strategií. 

7) Strategie marketingového mixu – V rámci segmentu dojde k rozšíření 

positioningu na všechny součásti marketingového mixu – produkt, cena, distri-

buce a komunikace 

Zdroj: předěláno autorem, (Best, 2013, s. 163) 

Proces segmentace, zacílení a umístění označujeme zkratkou STP (segmenta-

tion, targeting, position). Na STP by nemělo být nahlíženo jako na marketingový nástroj, 

ale koncepční rámec. Jeho hodnota spočívá v tom, že zdůrazňuje potřebu většího po-

chopení spotřebitelů a poskytování spojení se strategickým marketingovým rozhodo-

váním. Segmentace (segmentation) představuje analýzu trhu zahrnující demografická, 

behaviorální a psychografická kritéria. Targeting je druhá fáze STP a zabývá se cílením 

na cílovou skupinou určenou na základě předchozí segmentace. Positioning má za cíl 

rozdílné vnímání značky v porovnání s konkurencí a vytváření tak image firmy na zá-

kladě jejich charakteristických rysů. (Doole, 2004, s.126) 
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1.3 Proces řízení vztahů se zákazníky 

Při pozorování projevů podnikových procesů v souvislosti se vztahy se zákazníky je 

třeba se zaměřit na tři hlavní skupiny tvořící procesy CRM. Jedná se o procesy marke-

tingu, obchodu a poskytování služeb. Marketingové aktivity jsou tvořeny marketingo-

vými kampaněmi, které se skládají z plánování, návrhu, realizace a hodnocení. Dále je 

nedílnou součástí těchto procesů řízení marketingových zdrojů (lidé, čas, rozpočet) 

s využitím komunikačních kanálů (telemarketing, běžná pošta, elektronická pošta, pro-

pagace v médiích). Cílem marketingových aktivit je oslovení potenciálních zákazníků, 

kteří zareagovali na marketingové aktivity podniku a projevili svůj zájem o daný pro-

dukt či službu. Informace o oslovených zákaznících, kteří reagovali umožní vytvoření 

seznamu potenciálních zákazníků. Seznamy mohou mít různý rozsah a kvalitu, ale cí-

lem je vybrání těch zákazníků, kteří představují pro nabízené produkty či služby sku-

tečné obchodní příležitosti.  

Výběr těchto zákazníků probíhá v procesu řízení příležitostí. Vyhoví-li zákazník, 

tak dochází k jeho zařazení mezi obchodní příležitosti a obchodníci zahájí vlastní pro-

dejní aktivity směřující ke kontaktu. Během toho je nutné neustálé revidování a dola-

ďování kritérií, která jsou pro zákazníka zásadní a jimiž se při nákupu řídí. Výsledkem 

tohoto jednání je podepsání kontraktu. Poslední skupinu tvoří poskytování služeb, 

které je v praxi zastoupeno plněním objednávky, respektive dodávky produktu a slu-

žeb. Mezi ně řadíme například zabezpečení veškerých aktivit souvisejících se záručními 

opravami. Zároveň společnost získává možnost budování dlouhodobého vztahu se zá-

kazníkem skrze servisní aktivity jako jsou záruční servis a udržování pravidelných kon-

taktů se zákazníkem, aby byl informován o nových produktech a službách společnosti. 

Cyklus je tímto uzavřen a může dojít k jeho pokračování skrze doplňkové produkty a 

služby. (Dohnal, 2002, s. 33-37) 
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Zdroj: předěláno autorem, (Dohnal, 2002, s. 34) 

Jde o konkrétní proces, kdy dochází ke správě detailních informací o jednotli-

vých zákaznících a o pečlivou koordinaci všech „styčných bodů“, které se dostávají do 

kontaktu se zákazníkem a přispívají tak k maximalizaci věrnosti zákazníků. Procesy 

CRM umožňují společnostem poskytovat svým zákazníkům výtečný a včasný servis 

díky efektivního využití informacích o každém ze zákazníků. (Kotler, 2007, s. 191) 

Procesy CRM chápeme jako konkrétní a přímo realizované kroky zabývající se 

řízením vztahů se zákazníky. Dochází zde k přímému styku se zákazníkem v tzv. „styč-

ných bodech“, což jsou všechny situace, kdy zákazník přichází do styku se značkou, 

produktem či nabízenou službou. Dané procesy můžeme rozdělit do tří základních 

skupin, které se zaměřují na marketing, obchod a poskytování služeb. První z nich jsou 

marketingové aktivity reprezentující především marketingové kampaně. Ty jsou spo-

jené s plánováním, návrhem, realizací a finálním zhodnocením úspěšnosti. Marketin-

gové aktivity napomáhají podnikům získat potenciální zákazníky, u kterých lze na zá-

kladě vyhodnocení očekávat skutečnost, že mají o produkt či službu reálný zájem. Po-

slední skupina se zaměřuje na poskytování služeb. Poslední z procesů se zaměřuje 

nejprve na vyřízení objednávky a její splnění. S tím ovšem souvisejí i další úkony jako 

je například záruční i pozáruční servis, což dává podnikům možnosti v oblasti zvyšo-

vání komunikace se zákazníkem a nabízení doplňujících či novějších produktů, aby se 

dané procesy mohly opakovat. 

Obrázek 1 Obchodní cyklus 
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„Proces je již konkrétním realizátorem řady aktivit v rámci příslušného obchod-

ního modelu. Proces je základní jednotkou řízení a hodnocení a jako takový musí mít 

definován minimálně svého vlastníka, obsah, metriky a zdroje. Procesy CRM se dělí do 

tří hlavních skupin. Jsou to procesy marketingu, obchodu a služeb.“ (Dohnal, 2002, s.25) 

2 KOMUNIKAČNÍ MIX V ONLINE 

PROSTŘEDÍ 

Komunikační mix se dříve označoval pod termínem propagace. Představuje soubor 

nástrojů, kterými jméno a image organizace cílí na podvědomí zákazníků. 

Komunikační mix je složen ze sedmi hlavních komunikačních disciplín. Patří mezi 

ně reklama, direct marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing 

a sponzoring, osobní prodej a online komunikace. (Karlíček, 2011, s.17) 

Komunikační mix v prostředí internetu může nabývat řady forem. Jednotlivé 

formy se liší svými cíli, podle kterého jsou následně voleny nástroje, které firma ke ko-

munikaci využívá. (Přikrylová, 2010, s.224)  

Pod pojmem marketingový komunikační mix či pouze komunikační mix si před-

stavíme soubor komunikačních disciplín, které zahrnují různé způsoby komunikace se 

zákazníky. Kdy se společnost snaží navázat či udržovat kontakt se zákazníky a pomocí 

těchto disciplín zvyšovat kvalitu komunikace se zákazníky. V literatuře můžeme najít 

diferenci v dělení jednotlivých disciplín, kdy například Kotler (2007, s.809) dělí marke-

tingový mix na pět disciplín zahrnujících reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, pu-

blic relations a přímý (direct) marketing. Naopak Karlíček rozšiřuje disciplíny komuni-

kačního mixu o online komunikaci a event marketing se sponzoringem.  

„Celkový marketingový komunikační mix společnosti – nazývaný také komuni-

kační mix – se skládá ze specifické směsi reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, 

public relations a nástrojů přímého marketingu, kterou firma požívá pro dosažení 

svých reklamních a marketingových cílů.“ (Kotler, 2007, s.809) 

2.1 Nástroje komunikačního mixu 

Každý z komunikačních nástrojů je jedinečný svými charakteristikami a náklady. Da-

ným charakteristikám nástrojů komunikačního mixu musí marketéři porozumět, jeli-

kož potřebují vybrat svůj komunikační mix. (Kotler, 2007, s.835).   

„Každá komunikační disciplína zahrnuje větší či menší počet nástrojů, mezi kte-

rými mohou organizace volit. Často je stanoveno jedno primární médium či nástroj 

a několik sekundárních médií či nástrojů“ (Karlíček, 2011, s.17)  

 

Dle Kotlera (2007, s. 835-837) lze definovat: 

Reklama má mnoho forem a není snadné jedinečné kvality reklamy generalizo-

vat, ale můžeme zdůraznit několik jejich kladných vlastností 
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• Lze zasáhnout masy spotřebitelů na nejrůznějších místech světa za velmi níz-

kých nákladů na jednu osobu. Například reklama odvysílaná v televizi dokáže 

zasáhnout veliké publikum. 

• Rozsáhlá reklama působí kladně na vnímání velikosti, popularity a úspěšnosti 

prodejce. 

• Jelikož mají reklamy veřejný charakter, tak mají spotřebitelé tendenci vnímat 

propagované produkty jako legitimní a standardní. Při koupi zboží kupující ví, 

že veřejnost jeho nákup akceptuje a pochopí.  

• Prodejci je skrze reklamu umožněno sdělení mnohokrát opakovat a kupující 

mají možnost sdělení porovnávat se sděleními konkurentů. 

• Reklama umožňuje firmě dramatizaci produktů pomocí barev, zvuků, tisku 

a vizuálních prvků. Navíc je velmi výmluvná.  

• Lze ji využít k dlouhodobému budování image produktu stejně tak k okamži-

tému spuštění růstu tržeb. 

Stinné stránky reklamy: 

• Ačkoli má velký dosah je neosobní a nedosahuje přesvědčivosti firemních pro-

dejců. 

• Reklama umožňuje pouze jednostrannou komunikaci s publikem. Publikum 

tedy nemá pocit, že by na ni muselo reagovat nebo jí věnovat pozornost. 

• Náklady na reklamu mohou být velmi vysoké. Znatelný rozdíl vidíme například 

v novinové inzerci v porovnání s televizní reklamou, která bývá z pravidla velmi 

nákladná. 

Osobní prodej je nástrojem s nejvyšší úspěšností během některých fází nákup-

ního procesu a zejména při získávání preferencí, vytváření přesvědčení a přesvědčo-

vání k akci. Ve srovnání s reklamou můžeme sledovat několik výhod: 

• Během osobního prodeje dochází k interakci mezi dvěma či více lidmi. Každá 

osoba tedy může zohlednit své potřeby a charakteristiky svého protějšku. Lze 

tedy provést okamžité adaptace. 

• Využití především při obchodování s dalšími podniky (B2B) 

• Prodej produktů dlouhodobé spotřeby konečným spotřebitelům (B2C) 

• Vysoká úspěšnost prodeje 

Podpory prodeje využívají obchodní společnosti ze snahy vyvolat rychlejší a sil-

nější odezvu.  

• Podporu prodeje je možné využít k dramatizaci produktových nabídek a k oži-

vení tržeb. 

• Účinky podpory prodeje jsou obvykle krátkodobé. 

• Marketéři musí pečlivě plánovat, aby nabídli cílovým zákazníkům nefalšova-

nou hodnotu. 
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Public relations (setkáváme se také s názvem PR) mají několik jedinečných cha-

rakteristik. Reprezentují veškeré aktivity realizované organizací pro komunikaci s cílo-

vým publikem. Zároveň organizace za tyto aktivity přímo neplatí. 

• Public relations jsou velmi autentické. Jsou to různé novinové články, sponzor-

ství a akce. Působí na čtenáře věrohodněji oproti inzerátům. 

• Mohou dosáhnout mnoha potenciálních zákazníků. Mnoho lidí se vyhýbá pro-

dejcům a reklamám. Sdělení se dostane ke kupujícímu v rámci „zpráv“ a nikoli 

jako sdělení přímo orientované k realizaci prodeje. 

• Obdobně jako reklama může PR dosáhnout dramatického efektu. Body Shop 

se řadí mezi jednu z mála mezinárodních organizací, které využívají PR jako 

účinnější alternativu k televizním reklamám. 

• Mezi marketéry můžeme často sledovat tendenci podceňovat význam Public 

Relations. Přesto může být promyšlená PR kampaň velmi účinné a zároveň 

také velmi ekonomicky příznivá.  

Přímý marketing existuje v mnoha podobách – telemarketing, elektronický 

marketing, direct mail, on-line marketing a další. Všechny ovšem mají čtyři společné 

rysy. 

• Přímý marketing není veřejný. Sdělení je adresováno obvykle ke konkrétní 

osobě.  

• Přímý marketing je okamžitý. Sdělení lze připravit a odeslat velmi rychle. 

• Přímý marketing je možné individualizovat. Přizpůsobení má za cíl zvýšit při-

tažlivost pro jednotlivé zákazníky.  

• Přímý marketing je interaktivní. Dialog mezi komunikátorem a spotřebitelem 

je aktivní a lze zprávy upravovat na základě reakce spotřebitele. 

• Využití přímého marketingu je především v přesně cílených marketingových 

snahách a budování individuálních vztahů s jednotlivými zákazníky. 

S nástroji komunikačního mixu jsme se v různých situacích setkali všichni. Komu-

nikační mix poskytuje velké množství nástrojů, které napomáhají společnostem ke 

komunikaci se zákazníky. Jednotliví autoři odborné literatury se v jejich popisu liší, ale 

základní nástroje bývají stejné. Volba správných nástrojů záleží především na od-

větví, které je objektem zájmu.  

2.2 Integrace nástrojů marketingové komunikace 

Integrovaná marketingová komunikace (IMK) je přístup, který organizace používají 

k tomu, aby značkovaly a koordinovaly své komunikační úsilí. Americká asociace re-

klamních agentur definuje IMK jako "komplexní plán“, který hodnotí strategické role 

různých komunikačních disciplín a kombinuje tyto disciplíny s cílem poskytnout jas-

nost, konzistenci a maximální komunikační dopad." Primární myšlenkou strategie IMC 

je vytvoření bezproblémové zkušenosti spotřebitelů v různých aspektech marketingo-
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vého mixu. Základní image značky a komunikace jsou posíleny, protože každý marke-

tingový komunikační kanál spolupracuje spíše jako součást jednotného celku, a nikoliv 

izolovaně. (Zdroj: www.lumenlearning.com) 

Společnosti ve snaze pečlivě integrovat a koordinovat množství svých komuni-

kačních kanálů stále častěji využívají koncepci integrované marketingové komunikace. 

Přínos spočívá v jasných, konzistentních a přesvědčivých sdělení o organizaci a jejich 

produktech. (Kotler, 2007, s.818) 

Zdroj: předěláno autorem, (Kotler, 2007, s. 818) 

 

Při řízení kanálů marketingové komunikace a jejich koordinaci se stává nutností 

používat komplexní přistup, který bude zahrnovat všechny kanály komunikace se zá-

kazníky. Tyto procesy sdružuje integrovaná marketingová komunikace (v literatuře na-

lezneme pod českou zkratkou IMK či zkratkou pocházející z anglického jazyka IMC). IMK 

obsahuje komunikaci komerční i nekomerční. Mezi komerční komunikaci řadíme pře-

devším reklamu a PR a mezi nekomerční některé nástroje PR a IR. Cílem tohoto kom-

plexu je působení jednotlivých komunikačních prostředků jako celku, kdy jsou všechny 

komunikační kanály propojeny a nepůsobí nezávisle. Primární myšlenkou integrované 

marketingové komunikace je vytváření kladných zkušeností spotřebitelů na základě 

bezproblémovosti IMK v různých aspektech marketingového mixu. Přínosem je pak 

jasné a aktuální informování spotřebitelů o nových produktech a společnosti. 

 „Integrované marketingové komunikace (IMC) je komplex všech forem marke-

tingové komunikace, které daná firma provozuje. Zahrnuje v sobě komunikaci komerč-

ního rázu (reklamu, PR, investor relations, sales promotion aj.), ale i formy komunikace 

nekomerční (některé nástroje PR, IR aj.). Pojetí IMC vychází z teorie, že jednotlivé formy 

komunikace nemají působit odděleně a na sobě nezávisle, ale mají být maximálně 

Obrázek 2 Integrovaná marketingová komunikace 
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propojeny v zájmu využití veškerých synergií a úspory prostředků.“ (Zdroj: www.it-

biz.cz) 

2.2.1 Osobní/neosobní 

Tabulka 3 Druhy komunikace 

DRUH KOMUNI-

KACE 

NÁKLADY VÝHODY NEVÝHODY 

OSOBNÍ    

Osobní prodej Na jeden kontakt 

připadají vysoké 

náklady 

Pružná prezen-

tace s možností 

okamžité re-

akce  

Obtížné získat či vycho-

vat kvalifikované ob-

chodníky. Oproti ostat-

ním formám podstatně 

vyšší náklady na kontakt 

NEOSOBNÍ    

Reklama Cena na kontakt 

relativně nízká 

Masové půso-

bení. Možnost 

výraznosti a 

kontroly nad 

sdělením 

Nesnadné měření 

účinku reklamy. Její pou-

žití je neosobní a není 

možné přímo ovlivnit 

nákup 

Podpora prodeje Náklady mohou 

být vysoké 

Dává podnět 

k nákupu. Umí 

upoutat pozor-

nost a dosáh-

nout okamži-

tého účinku 

Krátkodobé použití. 

Konkurence jí může 

snadno napodobit.  

Přímí marketing Náklady na kon-

takt jsou nízké 

Lze utajit před 

konkurencí. 

Efektivně cílí na 

spotřebitele 

Závislost na kvalitních 

databázích. Nutná pravi-

delná aktualizace 

Public relations Cena je relativně 

nízká. Vysoká pu-

blicita oproti ji-

ným PR akcím, 

které jsou ná-

kladné, ale mají 

nižší frekvenci  

Vykazují vysoký 

stupeň důvěry-

hodnosti. Indivi-

duální působení  

Publicitu není možné ří-

dit lehce jako jiné formy 

komunikace 

 Zdroj: předěláno autorem, (Přikrylová, 2010, s.44) 

 



 17 

Osobní prodej nachází své využití především v průmyslovém prostředí, ale se-

tkáváme se s ním i na spotřebních trzích (prodavač v obchodě). Oproti reklamě, která 

se zaměřuje na plošné oslovení zákazníků, je osobní prodej zaměřený především na 

kvalifikované potenciální zákazníky. (Zamazalová, 2010, s. 275) 

Neosobní komunikace vkládá mezi subjekt a cílovou skupinu médium. Neu-

možňují tedy přímou zpětnou vazbu jako u osobní komunikace. (Svoboda, 2009, s.23) 

Mezi osobní komunikací a kanály neosobní komunikace jsou zásadní rozdíly. 

Základním předpokladem je cílová skupina spotřebitelů a její rozsah. Základní rozdíl je 

mezi cílením na kvalifikovanou skupinu spotřebitelů menšího rozsahu, kde je na místě 

využití osobní komunikace, která dává prostor pro diskuzi a zpětnou vazbu na společ-

nost a její produkty. Naopak neosobní komunikace vyniká ve své ceně, kde lze dosáh-

nout velmi nízkých nákladů na kontakt. Její využití spočívá především v masovém za-

sažení velké skupiny spotřebitelů. Nástroje neosobní komunikace umožňují rychlé 

a levné navázání kontaktu se zákazníkem. 

2.2.2 Online/offline 

Online komunikace se využívá průřezově a ovlivňuje většinu nástrojů komunikačního 

mixu. Po celém světě je online komunikace nejrychleji rostoucím médiem. Mezi hlavní 

výhody online komunikace v internetovém prostředí řadíme možnost přesného zací-

lení, aktivní komunikace s uživateli, personalizace, snadné měření reakcí spotřebitelů 

(tracking). Nepřetržitost reklamního sdělení a vysoká časová flexibilita. Další výhodou 

jsou relativně nízké náklady. Nejdůležitějšími online komunikačními nástroji jsou we-

bové stránky a sociální média. Mezi sociální média pak řadíme sociální sítě, blogy a dis-

kuzní fóra. Největší podíl na trhu internetové reklamy má vyhledávač Google a v oblasti 

sociálních médii zaujímá vedoucí příčku Facebook. (Machková, 2015, s. 182) 

Offline komunikace (také off-line komunikace) sdružuje tradiční média jako je 

tisk, rozhlas a televizní vysílání. Naproti online komunikaci nepřináší možnosti trvalého 

či opětovného zhlédnutí, individualizaci obsahu a rozsah šíření zpráv. Největší nevý-

hoda v porovnání s online komunikací spočívá v jednosměrné komunikaci. (Zdroj: 

is.mendelu.cz) 

Marketingová online komunikace a její komunikační kanály na internetu jsou 

dnes nejdůležitějším prostředkem komunikace se zákazníky a výrazně se liší jejich 

způsob a náklady od offline komunikace. Dříve se komunikace v online a offline pro-

středí považovala za dvě rozdílné části marketingu. „Dnes již od sebe nelze oddělovat 

online a offline marketing. Nebo bychom spíše mohli říci, že už zase je nelze oddělovat. 

Po určitý čas si totiž řada firem myslela, že Internet je samospasitelný nástroj a nic 

jiného již není potřeba. Tato doba je však pryč, což ostatně můžeme denně vidět na-

příklad v televizi, kde běží různé reklamy na internetové obchody a seznamky“. (Ja-

nouch, 2014, s.74) Pomocí marketingové online komunikace můžeme dosahovat dobře 

měřitelných a relativně levných úspěchů marketingové komunikace se zákazníky. Mož-

nosti jejího dosahu jsou stále větší stejně jako rychlost šíření sdělení. 
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3 ONLINE MARKETING V KONTEXTU 

PROCESU CRM 

Online marketing je způsob, kterým je možné dosáhnout požadovaných marketingo-

vých cílů přes Internet. Podobně jako klasický marketing zahrnuje celou řadu aktivit 

spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržením vztahů se zákazníky. Interne-

tový marketing se soustředí především na komunikaci se zákazníky. (Janouch, 2014, 

s.20) 

V online prostředí představuje internet další rozměr reality – virtuální realitu, takže 

bylo nutné přizpůsobit komunikaci dnešní digitální době. Klasický komunikační mix je 

v dnešní době už nevyhovující pro oba rozměry a je potřeba jeho rozšíření o digitální 

ekvivalent obsahující všechna náležitá specifika. V porovnání s klasickým komunikač-

ním mixem je se online komunikační mix liší především nahrazením kanálu osobního 

prodeje, který je zaměněn za kanál webové stránky a zcela odlišnými nástroji komuni-

kace. (Zdroj: www.creativedigital.cz) 

Reklama se vyskytuje na internetu nejčastěji ve formě tak zvané displej reklamy 

(PPC, Facebook Ads, in-textové reklamy, formy bannerů). Hlavní výhodou reklamy na 

internetu oproti klasické reklamě je její velmi vysoká měřitelnost, takže je možné fle-

xibilně reagovat a případně zasahovat do média plánu. (Zdroj: www.creativedigital.cz) 

Public relations představují vztahy s různými cílovými skupinami, kdy za pomoci 

pozitivní publicity se společnost staví do příznivého světla. Image firmy a její budování 

je neodmyslitelné bez dobrých vztahů se zákazníky a v rámci public relations firmy 

odvrací či vyvrací fámy, události a informace, které mají na image společnosti nepříz-

nivý vliv. Public Relations se objevují také pod ekvivalentním pojmem, Online PR. 

Kromě vydávání klasických tištěných zpráv hovoříme v Online PR především o využití 

webu, e-mailů, sociálních sítí, on-line komunikátorů (ICQ, Yahoo, MSM Messenger), dis-

kusních skupin a chatů. Mnohdy využívá i nástrojů spadajících svým charakterem do 

jiných kategorií komunikačního mixu. Jedná se například o e-mailing spadající do di-

rect marketingu. (Zdroj: www.creativedigital.cz) 

Podpora prodeje se na internetu oproti klasickému marketingovému komunikač-

nímu mixu liší jen minimálně. Jedná se o krátkodobé stimuly, které se snaží zvýšit pro-

dej či nákup výrobků a služeb. Jejich základ tvoří věrnostní programy, časově omezené 

akce a soutěže. Na internetu je navíc především Affliate marketing (partnerství mezi 

firemním webem a webem partnera), weby agregující nabídky produktů a srovnávače 

zboží. (Zdroj: www.creativedigital.cz) 

Direct marketing má vyvolat okamžitou odezvu a rozvíjet trvalé vztahy se zákaz-

níky s jednotlivými cílovými spotřebiteli, kteří byli dříve pečlivě vybráni. Mezi nejčastě-

jší a nejúspěšnější nástroje v online prostředí řadíme rozhraní uživatelského účtu, e-

mail, chat a také přesah do klasického marketingu formou telefonu. Základ úspěchu 

tvoří přesná data o klientech firmy. (Zdroj: www.creativedigital.cz) 
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Webová stránka představuje velký potenciál ve firemní prezentaci. Z pohledu ko-

munikačního mixu webová prezentace společnosti cílící na prodej na internetu je bu-

dována primárně pro prodej a budování vztahů se zákazníky. Klasický komunikační mix 

obsahoval osobní prodej, jehož funkce v online prostředí zastává právě webová 

stránka. Webová stránka je v dnešním online světě místem, kde dochází k interakci 

s uživatelem. Uživatelé na webových stránkách provádí nákupy, komunikaci se společ-

ností, ostatními uživateli a utváří zde svojí virtuální identitu. (Zdroj: www.creativedi-

gital.cz) 

3.1 Marketingové postupy v e-commerce CRM procesu 

Obchodování elektronickou cestou (e-commerce) zahrnuje všechny obchodní ope-

race, které jsou prováděny pomocí internetové počítačové sítě. Mezi takové obchodní 

operace řadíme nákup zboží a služeb přímo na internetu (nákup zboží na webových 

stránkách, nákup softwarových produktů jejich stažením, platby za přístup k informa-

cím, převody v rámci internetového bankovnictví), ale také obchody, které se uskuteční 

na základě předchozí komunikace přes internet. Obchodování přes internet se značně 

rozšířilo nejen mezi společnostmi, které nabízejí své produkty konečným spotřebite-

lům (B2C), ale také mezi společnostmi samými (B2B). Zároveň se setkáváme s „obcho-

dováním C2C“ (customer-to-customer), kdy dochází k obchodováním soukromých 

osob. Poslední variantou zastoupenou v obchodování elektronickou cestou je „C2B“ 

(customer-to-busines), kdy mohou zákazníci sami ovlivňovat nákupní podmínky, ak-

tivně vyhledávat firemní nabídky a iniciovat nákupy. (Machková, 2015, s.36) 

 „E-commerce znamená, že společnost či webová stránka nabízí nebo zpro-

středkovává prodej výrobků či služeb on-line. E-commerce pak dala následně vznik-

nout e-purchasingu (nákup on-line) a e-marketingu.“ (Kotler, 2007, s.532) 

Mezi složky e-commerce lze zařadit: 

Affliate marketing (také partnerský marketing) poskytuje ostatním finanční 

podněty, aby ukončili transakce ve váš prospěch. Případně směřuje provoz na vaše 

stránky výměnou za provizi z provedených obchodních transakcí. (Tonkin, 2011, s. 40) 

EDI představuje elektronickou výměnu dat, která nachází své uplatnění přede-

vším v potravinářském a automobilovém průmyslu. Tyto systémy přinášejí kupujícímu 

možnost v podobě snížení pořizovacích nákladů a zvyšují efektivitu ve zpracování a pl-

nění objednávek. Marketéři se navíc mohou se zákazníky spojit, dodávat informace, 

uskutečňovat prodej výrobků a služeb a tím zajišťovat zákaznickou podporu spjatou 

s udržováním vztahů se zákazníky. (Kotler, 2007, s.382) 

E-mail marketing spočívá v rozesílání e-mailů se řadí k velmi účinným formám 

komunikace na internetu. Proces je náročný na přípravu obsahu a překonání technic-

kých a právních překážek. (Janouch, 2014, s.204) 

E-shop je elektronický obchod určený pro uskutečňování obchodních transakcí 

Internetová reklama patří mezi nástroje internetového marketingu a slouží pri-

márně k propagaci zboží a služeb. 
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M-commerce – Termín m-commerce můžeme najít také pod označením další 

generace e-commerce. Jedná se o nákup zboží a služeb skrze chytré telefony a tablety. 

(Zdroj: www.mediaguru.cz) 

Webové stránky – Dle odborného webu univerzity v Cambridge můžeme we-

bové stránky definovat jako soubor stránek na internetu zabývající se určitým téma-

tem a vytvořeným jednou osobou či organizací. (Zdroj: dictionary.cambridge.org) 

3.2 Nástroje online marketingu 

Pro budování značky a vztahů se zákazníky v online prostředí je nutné jít ruku v ruce 

s nejnovějšími trendy. Online prostředí se mění velmi rychle a příležitosti pro novou 

propagaci, navazování vztahů a jejich budování přicházejí a mizí velmi rychle. 

V mnoha případech nejsou ale nástroje online marketingu velmi odlišné od těch, 

které jsou používány ve světě mimo virtualitu. Rozdíl mezi virtualitou a světem mimo 

ni je v mediaci komunikace. (Zdroj: www.mediaguru.cz)  

3.2.1 Internetový obchod 

Místo pro nákup produktů nebo služeb přes internet. Popularita on-line nakupování 

vzrostla v průběhu let, hlavně proto, že lidé považují za takové nakupování za výhodné 

a snadno komunikují s obchodem z pohodlí svého domova či kanceláře. Jedním z nej-

více lákavých faktorů při online nakupování, zejména během prázdnin, je zmírnění po-

třeby čekat v dlouhých frontách nebo hledat v obchodě umístění konkrétní položky. 

(Zdroj: www.businessdictionary.com) 

Internetový obchod neboli prodejní server, označovaný také jako e-commerce 

server, se liší od klasických WWW serverů především způsobem financování. Většina 

WWW serverů (výjimku představují firemní prezentace) financuje podstatnou část 

svého provozu z reklamních ploch umístěných na WWW stránkách. Naopak prodejní 

servery financují svůj provoz z prodeje zboží realizovaného prostřednictvím tohoto 

serveru. To je také důvod, proč neobsahují žádné reklamní proužky (bannery). Obsa-

hují-li nějaké, tak převážně z důvodu propagace prodávaných výrobků a k upoutání 

pozornosti na prodejní akci či výprodej. Mezi další znaky prodejního serveru řadíme 

podporu platebních transakcí, kdy většina těchto serverů přijímá k provedení platební 

transakce převod či použití kreditní karty. Dalším rozdílem mezi WWW servery a pro-

dejními servery je jejich struktura (Stuchlík, 2000) 

 

Prodejní server se skládá z následujících základních dílů: 

Katalog produktů a služeb představuje přehledné zobrazení nabízených pro-

duktů a služeb je nejzákladnějším komponentem prodejního serveru. Základ úspěchu 

spočívá ve snadné a přehledné orientaci v katalogu produktů a služeb. Součástí jsou 

reakce spotřebitelů, kteří si produkt či službu již koupili. Společnosti jsou si dobře vě-

domy, že hodnocení produktů a služeb spotřebiteli hraje zásadní roli při rozhodování 

potenciálních spotřebitelů o koupi.  



 21 

Nákupní košík je tvořen stručným seznamem zboží, které si zákazník vybral. Zá-

roveň lze zboží z košíku odebrat či přidat stejně jako v reálnem obchodě. Rozdíl mezi 

nákupním košíkem v kamenném obchodě a internetovém obchodě spočívá v elektro-

nické kalkulaci nákupu, která nám poskytuje přehled o celkové ceně zboží. 

Průvodce nákupem produktu uživateli poskytuje po dokončení výběru pro-

duktů jejich přehled v době, kdy se dostává zákazník do fáze ukončení nákupu. V tomto 

kroku zákazník upřesní informace týkající se dodacích podmínek, způsobu platby, data 

a místa dodání a dalších doplňujících informací. 

Průvodce objednávkou je doplněk určený pro zboží, kde nastává potřeba 

úpravy či individualizace přání zákazníka. Existují dva způsoby daného procesu. První 

spočívá v okamžitém umístění do košíku u zboží bez požadavků na další úpravy 

(knihy). Druhý proces vyžaduje úpravy či individualizaci objednávky (sestavování kom-

ponentů) a je tedy nutné vložení tohoto doplňku – průvodce objednávkou. 

Zákaznické konto vzniká zpravidla před uskutečněním první objednávky. Obsa-

huje osobní informace o zákazníkovi a přehled objednávek. Zákazník se může do 

svého zákaznického konta přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Jedná se 

o evidenci zákazníků, kterou může firma využít ve svém marketingu, jelikož se jedná 

o žádaný marketingový nástroj. (Stuchlík, 2000) 

Cílem internetových obchodů je vytvářet uživatelsky příjemné prostředí. To 

spočívá v přehlednosti, intuitivnost a jednoduchosti ovládání za maximálního kom-

fortu pro zákazníka. Často se setkáváme s případy, kdy společnosti nabízející zboží 

a služby s dobrým prodejním potenciálem, ale neprosperují. Problém často spočívá 

právě v úpravě jejich internetového obchodu, kdy nevzhledná stránka zákazníky odra-

zuje. Naopak každý z nás má zkušenosti se servery, které jsou graficky velmi hezky 

zpracované a jejich přehlednost je na vysoké úrovni. Takové servery zpravidla navště-

vujeme opakovaně a rádi se na ně vracíme. Současně jsme ochotni na takových strán-

kách více utrácet. 

3.2.2 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou fenoménem současnosti, takže je velmi vysoká pravděpodobnost, že 

se na nich pohybují lidé, kteří se mohou zajímat o to co společnost nabízí. Mezi sou-

časné příklady si uveďme například možnosti penzionu na malém městě, který může 

využít sociální síť pro svojí propagaci a nabídku ubytovacích služeb. Zároveň je sociální 

síť vhodná ke komunikaci se zákazníky. Některé firmy začlenili svoji činnost na sociál-

ních sítích do podnikových procesů natolik, že skrze ně nabízejí i zákaznickou podporu. 

(Procházka, 2014, s.127) 

Sociální síť je definována jako řetězec jednotlivců a jejich osobní spojení. Roz-

šíření spojení s jinými lidmi je procesem, který lze využít jak z osobních, tak z obchod-

ních důvodů. Aplikace sociálních sítí využívají sdružení mezi jednotlivci k dalšímu 

usnadnění vytváření nových kontaktů s jinými lidmi. Může sloužit k setkání s novými 

přáteli a ke spojení se starými, stejně jako mnoho lidí činí na Facebooku, nebo k rozší-

ření profesionálních spojení prostřednictvím obchodní sítě, jako je LinkedIn. (Zdroj: 

www.techopedia.com) 
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Sociální sítě jsou v současnosti velmi populární a jejich propojení s běžným ži-

votem je stále vyšší. Sociální síť Facebook je stále nejpopulárnější, což dokazují údaje 

z roku 2017 ze serveru Linkedin: 

 

„První místo pomyslného žebříčku stále drží Facebook se svými 4 800 000 uživateli. Žen 

je zde pak o 200 000 tisíc více než mužů, konkrétně tedy 2,5 milionu. Uživatelů z Prahy 

je na Facebooku již 910 000, z Brna 270 000 a z Ostravy pak využívá tuto sociální síť 

170 000 lidí.  

Zajímavé je také rozdělení dle věkových skupin: 

Tabulka 4 Věkové kategorie uživatelů sociální sítě Facebook 

Věková kategorie  Počet uživatelů 

Věková kategorie 13-25  počet uživatelů: 1 500 000 

Věková kategorie 26-35  počet uživatelů: 1 300 000 

Věková kategorie 36-45  počet uživatelů: 1 000 000 

Věková kategorie 46-55  počet uživatelů: 550 000 

Věková kategorie 56-65+  počet uživatelů: 450 000 

Zdroj: předěláno autorem, (cz.linkedin.com) 

 

Pokud se na uživatele podíváme z hlediska vzdělání, najdeme zde 1,1 milionu 

lidí se středoškolským vzděláním a stejný počet vysokoškoláků. Zbytek lidí nemá své 

údaje o vzdělání vyplněny.“ (Zdroj: cz.linkedin.com) 

Sociální síť Youtube zvyšuje svůj dosah vyplývající z čísel návštěvnosti, která 

představila výzkumná agentura Median. Měření podle admeter 1000 představuje do-

sah Youtube v Česku 68 % populace věku 15-69 let. Nejvyšší meziroční nárůst zazna-

menávají věkové skupiny 15-24 a 25-34 let.  

Tabulka 5 Průměrný týdenní čas na Youtube v České republice 

Věková kategorie Průměrný počet minut za týden 

Věková kategorie 15-24 175 

Věková kategorie 25-34 79 

Věková kategorie 35-44 85 

Věková kategorie 45-54 43 

Věková kategorie 55-64 29 

Věková kategorie 65-69 59 

Total 15-69 75 

Zdroj: předěláno autorem, (www.mediaguru.cz) 

 

Většina z nás má účet na některé ze sociálních sítích nebo se aspoň setkala 

s fungováním sociální sítě. Mezi další velmi populární sociální sítě řadíme například 
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Youtube (druhý nejpopulárnější dle serveru Linkedin), Instagram (třetí nejvyšší popu-

larita dle Linkedinu), nebo právě Linkedin, který sdružuje za účelem navázání profes-

ních kontaktů. Zaměření se na marketingovou komunikaci se zákazníky na sociálních 

sítích je zcela určitě správný krok. 

3.2.3 Reklamní bannery 

Reklamní banner je proužek, který obsahuje určité reklamní sdělení. Po kliknutí na ban-

ner je uživatel přesměrován na webové stránky inzerenta. Původně se vyskytovali ban-

nery obdélníkového tvaru o rozměru 468 x 60 pixelů a dnes se vyskytují v mnoha stan-

dardizovaných velikostech. Dají se ztvárnit takřka neomezeným množstvím způsobů 

(například mohou být statické nebo naopak animované. (Přikrylová, 2010, s. 227) 

Bannery lze rozdělit podle jejich typu: statické (obrázky ve formátu JPEG, TIFF 

atd.), animované (pohyblivý formát GIF) a interaktivní (flash animace). Rozměry ban-

nerů jsou různé a stále jich přibývá, což je především díky stále většímu počtu webo-

vých stránek, kde lze reklamní banner umístit. (Janouch, 2014, s.84) 

SEO (optimalizace pro vyhledávače) zaznamenává výrazný nárůst. Ten je způ-

soben především tím, že uživatelé internetu věnují pozornost obecně více odkazům, 

které jsou ve vyhledávači umístěny na předních místech. (Karlíček, s.188, 2011)  

Každý z nás se pravděpodobně setkal s reklamními bannery v nejrůznějších po-

dobách či SEO při navštěvování internetových serverů a vyhledávačů. Mnohdy nás pre-

zentace reklamních bannerů zaujala nebo naopak odradila svou agresivitou, kdy nás 

rušila od obsahu stránky, kterou jsme prioritně navštěvovali. Dnes jsou tyto reklamní 

bannery propojeny s historií našeho vyhledávání, takže nám velmi často nabízejí zboží 

či odkazují na firmy, které by nás mohly zaujmout. 

3.2.4 Video prezentace 

Video marketing je druh marketingu, který používá jako médium video, které je umís-

těno na internetu. V mnoha případech se jedná o vytvoření videa a jeho umístěná na 

Youtube, ale to je pouze jedna z možností. Ve chvíli, kdy vytvoříme video ve vysoké 

kvalitě pro naši marketingovou kampaň, abychom pomohli propagaci našeho sdělení 

a prodali produkt či službu, chceme se ujistit, že toto sdělení uvidí co nejvíce lidí. Na-

hrání vide na Youtube je jedna z cest a Youtube nabízí mnoho příležitostí, které mar-

ketérům ukazují, že se jedná o dobrý krok. Zároveň lze použít i jiné platformy jakou 

jsou Vine nebo Vimeo a navíc by mělo být naším zájmem video umístit i na naše we-

bové stránky. (Chan, 2015, s.24) 

V současnosti patří video prezentace firem k nejpopulárnějším způsobům mar-

ketingové komunikace v online prostředí. Objevují se v mnoha podobách a na popula-

ritě získávají především pro svoji diváckou atraktivnost, originalitu a jednoduchost po-

chopení a předání sdělení. Důkazem tohoto trendu je například popularita serveru 

Youtube, který je nejznámějším serverem s online video prezentací na internetu.  

„Videa jsou v současnosti nejrychleji rostoucím formátem internetové reklamy. 

Může jít o krátké reklamní spoty přehrávané před jiným videem, například na YouTube, 
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Stream.cz nebo před videi na zpravodajských portálech. Další možností video marke-

tingu jsou delší samostatná videa zaměřená na propagaci služby či produktu. Může jít 

jak o propagaci přímou (předvedení, recenze či ukázka daného produktu), tak nepří-

mou (například srovnávací videotest různých produktů, informační video na související 

téma).“ (Zdroj: www.evision.cz) 

3.3 Výhody implementace CRM systému v online pro-

středí 

CRM systémy se neimplementují do firemního prostředí bez důvodu, ale zavádějí 

se pro získání výhod. Hlavním cílem by mělo být udržení a následné zvyšování obratu, 

které vede k následnému nárůstu celkového zisku společnosti. Efekty jednotlivých CRM 

procesů se projevují s různým časovým odstupem. Některé mají své výsledky takřka 

okamžitě po implementaci CRM a jiné přinášejí očekávané výhody s delším časovým 

odstupem. (Wessling, 2003, s.60) 

V publikaci od Wesslinga můžeme také najít hlavní přínosy zavedení CRM: 

• Bezproblémový průběh obchodních procesů. Informace o zákaznících jsou 

díky CRM sytému shromážděny na jednom místě a propojují tak všechny ob-

lasti podniku. Za pomocí informačních technologií nedochází během těchto 

procesů k prodlužování doby jejich zpracování a celková komunikace se tak 

zrychluje. 

• Vytváření individuálních kontaktů s každým konkrétním zákazníkem. Pro spo-

lečnost je především důležité zvládnout přechod mezi masovým marketin-

gem (televize, internet atd.) a individuálním marketingovým přístupem (indivi-

dualizované e-mailové kampaně, oslovení pomocí telefonní sítě atd.). Přechod 

mezi masovým a individuálním marketingem se odehrává za stejného počtu 

zákazníků. 

• Časová úspora při komunikaci se zákazníky. CRM systém šetří čas při komuni-

kaci se zákazníky a společnost tak při stejných zaměstnaneckých kapacitách 

dokáže komunikovat se stejným počtem zákazníků v rychlejším časovém 

úseku než dosud. Takto získaný čas navíc je možné investovat do budování 

lepších individuálních vztahů s jednotlivými zákazníky. 

• Odlišení od konkurence. Společnost, která správně implementovala a využívá 

CRM procesů má většinou lepší vztahy se zákazníky oproti konkurenci. 

• Zlepšení image podniku. Díky rychlejším a přesnějším procesům získává pod-

nik na popularitě a neustále zkvalitňuje vztahy se zákazníky, což vylepšuje 

jeho vnější obraz. 

• Spolehlivé a rychlé předpovědi jsou dalším přínosem CRM systému, které spo-

lečnost využije při plánování. Takové informace mohou být zásadní pro ma-

nagement společnosti a využijí jej i pracovníci odbytu.  

• Zvýšení vnitropodnikové komunikace mezi odděleními patří k dalšímu z bene-

fitů implementace CRM. Zvyšuje se tak úroveň komunikace mezi marketingem, 

odbytem a službami. 
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• Zvýšení úrovně komunikace mezi jednotlivými týmy, které přímo souvisí se ze-

fektivněním vnitropodnikové komunikace díky CRM systému. 

• Motivace zaměstnanců je posledním přínosem CRM systému. Zaměstnanci tak 

díky zefektivnění a zrychlení procesů pociťují snížení administrativy spojené 

se službami a prodejem, takže se mohou více zaměřovat na svojí práci a na 

zkvalitnění vztahu se zákazníky. (Wessling, 2003, s.60-63) 

Hlavní výhody při zavedení CRM systému spočívají ve zrychlení jednotlivých 

procesů, které jsou spojeny s celkovým fungováním společnosti. Jedná se především 

o zrychlení obchodních transakcí a komunikace se zákazníky, ale zavedení CRM také 

pozitivně ovlivňuje vnitropodnikovou komunikaci. Zvyšuje tak kvalitu komunikace 

mezi jednotlivými odděleními a týmy, což má za následek lepší pracovní výsledky, mo-

tivaci zaměstnanců a zkvalitňování individuálních vztahů se zákazníky. 

3.3.1 Měřitelnost implementace CRM 

Nejprve je nutné úspěšné zvládnutí integrace kontaktních bodů a kanálů včetně im-

plementace příslušných adaptérů, které mají schopnost komunikovat s vybranými zá-

kazníky a integrační platformou. Během realizace integračních vazeb je potřeba tyto 

vazby testovat (integrační testy, crash testy, zátěžové testy). S tím je spojené jejich 

měření a vyhodnocování výsledků. Na základě porovnání výsledků měření s cíli, které 

byly specifikovány předem, dojde k případné následné úpravě či dočištění modelo-

vého procesu. (Zdroj: www.systemonline.cz) 

Měřitelnost implementace CRM spočívá především ve stanovení cílů a jejich 

srovnání s naměřenými hodnotami po úspěšné implementaci CRM systémů a zapojení 

potřebných procesů.  

Hodnota zákazníka má stále větší význam a z tohoto důvodu je důležité zave-

dení metriky. Měřitelnost z pohledu vytvoření hodnoty pro zákazníka má několik dů-

vodů. Mezi hlavní patří především fakt, že staré metriky marketingového výzkumu ne-

ukazují na to, zda se investice do zákazníka vrací (povědomí o značce, prodeje, tržní 

podíl, postoje). Hodnota zákazníka označovaná CLV (Customer lifetime value) či CE 

(Customer ekvity) označující vztah k portfoliu zákazníků se řadí mezi dobré ukazatele 

celkové firemní hodnoty (Zdroj: journals.sagepub.com) 

Při hodnocení efektivnosti investic je základní metodou čistá současná hodnota 

zákazníka. Zaměřuje se na měření čistého přínosu z investice do určitého aktiva za sle-

dované období s respektováním časové hodnoty peněz. (Lošťáková, 2009, S.108) 

𝐶𝐿𝑇𝑉 =∑
𝑝𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

pt = zákazníkův přínos v období t 

n = očekávaná doba spolupráce se zákazníkem 

i = diskontní sazba 
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3.4 Bariéry spojené s implementací CRM 

Při implementaci CRM systému v podniku je nutné počítat s možnými komplikacemi 

a bariérami, které provázejí takto významné změny v komunikaci se zákazníky i mezi 

jednotlivými částmi podniku. Komplikace mohou nastat v mnoha úrovních a každá 

z nich má svá specifika, která jsou v této kapitole představena. 

3.4.1 Obecné bariéry 

Prvním krokem musí být zhodnocení požadavků, možností společnosti a vytvoření 

strategie. Tyto kroky je nutné provádět za přímé podpory od nejvyššího vedení společ-

nosti. Tento fakt často firmy opomíjejí. Naopak se přizpůsobují implementaci zakou-

peného CRM. Přizpůsobování firemní struktury k CRM vede k nespokojenosti a násled-

ným neúspěchům při spuštění CRM.  

3.4.2 Informační bariéry 

Po úspěšné implementaci CRM může stále docházet ke specifickým problémům, kte-

rými jsou sběr a vyhodnocování informací. Důsledkem takových chyb jsou nedorozu-

mění a časové prodlevy ve firemních procesech, které znamenají horší komunikaci se 

zákazníky a na základě špatně vyhodnocených informací dochází ke špatnému fungo-

vání CRM. 

3.4.3 Technické bariéry 

Technické zavedení CRM je náročné a očekává se, že společnost je na tento krok při-

pravena nejen co se týká „duševní souhry vedení a zaměstnanců“, ale také po stránce 

hardwarového vybavení. Klíčem k úspěchu je neustálé proškolování zaměstnanců, je-

likož není snadné ovládat složitý systém jako je CRM bez řádného zaškolení. Investice 

do CRM nespočívá pouze v nákupu systému, ale také jeho provozu a s tím spojenou 

schopností zaměstnanců s takovým systémem pracovat. Mezi další problémy mů-

žeme řadit špatnou definici systému CRM. (Zdroj: www.systemonline.cz) 

3.5 Architektura CRM 

Architektura CRM se skládá ze tří hlavních částí. Operační část CRM představuje veškeré 

softwarové aplikace, které mají za úkol řešit operativní záležitosti a kontakty v koope-

raci se zákazníkem. Mezi jednotlivé procesy operační části CRM řadíme např. funkce 

podporující řízení obchodních kontaktů, řízení v kooperaci se zákazníkem, sledování 

konkurence, vytváření marketingových plánů a kampaní, funkce pro specifikaci poža-

davků zákaznického servisu, vyhodnocování požadavků zákaznického servisu apod. 

Kooperační část CRM má za úkol rozšíření již dříve použitých kontaktů se zákazníky 

(pošta, faxy, telefonické kontakty, osobní schůzky, elektronická pošta, internet). Vše je 

koordinováno pomocí kontaktních center (call center). Ty jsou považovány za aplikace 

a technologie CRM založené na centrálním přístupu zákazníka k firmě. Poslední částí je 
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analytické CRM zahrnující agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi a zajišťující ná-

sledné funkce (např. segmentace zákazníků, predikce chování zákazníků, analýzy mar-

ketingových kampaní). Obvyklá realizace spočívá ve využití dat z operačního a koope-

račního CRM. (Gála, 2009, s.8) 

Zdroj: předěláno autorem, (Gála, 2009, s.8) 

 

CRM systémy se obvykle rozdělují na část operační, kooperativní a analytickou. 

Analytická část se týká veškeré analytické práce s daty a využití datových skladů. Ana-

lytická CRM zahrnuje např. segmentaci klientů, analýzy chování zákazníků, vytipování 

skupin ziskových zákazníků, analýzy marketingových kampaní. Jde tedy o optimalizaci 

současných obchodních procesů a o definici nových procesů podporujících firemní 

strategii. Operační část CRM má za úkol realizaci předem definovaných obchodních 

procesů. Je určená pro podporu interakcí se zákazníkem přes různé typy kanálů. Spadá 

sem Back Office (podpůrná komunikace) a především Front Office (aplikace využívaná 

při kontaktu se zákazníkem). Poslední část se nazývá kooperativní část CRM a navazuje 

na Front Office v operační části CRM. Zahrnuje různé technologie podle typu kontaktů 

se zákazníky (písemná korespondence, osobní kontakt, elektronická pošta, telefonický 

kontakt, komunikace přes internet apod.). (Tvrdíková, 2008, s. 126-127) 

Na složení hlavních částí architektury CRM se autoři publikací shodují. Architek-

tura CRM představuje logickou posloupnost mezi třemi hlavními částmi (analytické RM, 

Obrázek 3 Architektura CRM 
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operační CRM, kooperativní CRM). Důležité je především vzájemné provázání a nava-

zování získaných a následně zpracovaných informací za účelem vyhodnocení. Dodr-

žení této posloupnosti vede ke správně fungujícímu CRM.  

3.6 Koncept řízení vztahů se zákazníky v online prostředí 

(STDC) 

Koncept řízení vztahů se zákazníky STDC od Google Analytics s využitím frameworku 

see-think-do-care, jehož autorem je Avinashe Kaushika je rozebrán na serveru tyinter-

nety.cz. 

Framework popisuje a definuje čtyři fáze zákaznického cyklu a chování, které 

doprovází zúčastněné uživatele. 

See – Návštěvníci serveru, kteří nepřišli za účelem nákupu zboží či služby, ale 

přišli se pouze podívat. Úkol společnosti je především zaujmou. 

Think – Lidé, kteří jsou nerozhodní a porovnávají své možnosti dle dostupných 

informací na trhu. Cílem společnosti je poskytnutí relevantních informací, aby přesvěd-

čila tyto návštěvníky ke koupi právě u ní, nebo si je aspoň tzv. “zaháčkovala“ pro chvíli, 

kdy se pro nákup rozhodnou. 

Do – Lidé, kteří přicházejí z důvodu nákupu a naším úkolem je přesvědčit je, aby 

nakoupili u nás. S tím je spojené zajištění co nejjednodušší a nejpohodlnější cesty 

k nákupu. 

Care – Lidé, kteří již nakoupili a chceme o ně do budoucna pečovat. Cílem je 

udržení vztahu se zákazníkem, aby v budoucnu opakoval další nákupy. (tyinternety.cz) 

STDC model může být velmi užitečný pro porozumění řízení vztahů se zákaz-

níky a napomoci podniku lépe se zákazníky pracovat. Definici STDC modelu můžeme 

najít na webovém serveru ANT studio: 

 

„STDC je model, pomocí kterého je možné plánovat i přemýšlet tak jako potenciální 

klienti v průběhu celého nákupního procesu od prvotního plánování až po splnění kon-

verze a ještě dále.“ (Zdroj: www.antstudio.cz) 

 

Cestou ke snížení nedokončených nákupů a k celkovému růstu společnosti je 

vysoká úroveň komunikace se zákazníky. Koncept řízení vztahů se zákazníky STDC se 

také označuje jako nový model AIDA a jeho přínos spočívá především v porozumění 

zákaznického myšlení a následnému přizpůsobení nákupního procesu tak, aby byl co 

nejjednodušší a uživatelsky nejpříjemnější. Zároveň nezapomíná na udržení vztahu se 

zákazníkem do budoucna.  
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4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI EDUARD 

MODEL ACCESSORIES S.R.O. 

Společnost Eduard Model Accessories byla založena v roce 1989 v Mostě. Prvním síd-

lem bylo přízemí rodinného domu pana Ctirada Kuřáka, spolumajitele společnosti. Dva 

roky před založením společnosti začali pan Ctirad Kuřák a pan Vladimír Šulc s výrobou 

leptaných kovových dílů určených pro jejich soukromé modelářské aktivity. Následně 

se rozhodli pro produkci leptaných dílů určených ke komerčním účelům. První vyro-

bená fotoleptaná sada (určená pro SU-25K v měřítku 1/48) byla dodána do prodejní 

sítě v roce 1990. Ve stejném roce firma vyprodukovala řadu dalších sad. Prodeje foto-

leptaných doplňků určených pro plastikové modely byly natolik povzbudivé, že se ve-

dení společnosti rozhodlo pro přesídlení do vhodnějších prostor, kde byla následně 

v roce 1991 zahájena sériová výroba. 

Velký zájem o fotoleptané doplňky vedl ke vzniku produktových řad rozlišených 

podle jednotlivých měřítek plastikových modelů (1/72 a 1/35) a během několika let 

také ke vzniku řady zaměřené na plavidla. Roku 1993 vznikly první dvě stavebnice 

firmy. Jednalo se o modely dvojplošníků z první světové války Sopwith Baby a Sopwith 

Schneider v měřítku 1/72. Produkce stavebnic plastikových modelů vedla k další 

změně sídla firmy, jelikož jejich produkce vyžadovala větší prostory a s tím spojený 

nárůst počtu zaměstnanců. Úspěšný rokem pro společnost se stal rok 1994, kdy došlo 

ke vzniku první stavebnice v měřítku 1/48, Fokker E.III. Velký odbyt zaznamenávaly 

leptané sady, které získaly ocenění na světoznámém veletrhu hraček Spielwaren-

messe v Norimberku. Ke konci roku 1994 zahrnovala nabídka společnosti 10 plastiko-

vých stavebnic a desítky leptaných sad. Současně došlo ke startu ve spolupráci s Jule-

sem Bringuierem z konkurenční společnosti Classic Airframes zabývající se také pro-

dukcí stavebnic plastikových modelů. 

Roku 1996 firma zakoupila objekt v Obrnicích, který začala renovovat. Byla za-

vedena nová technologie výroby plastikových stavebnic. Název technologie byl LTM 

a její zásluhou se posunula kvalita plastikových stavebnic na výrazně vyšší úroveň. 

Technologie výroby ovšem prochází neustálým zlepšováním a výroba založená na 

práci s kovovými formami, které umožňují výrobu desetitisíců výlisků, posunuli společ-

nost definitivně mimo kategorii firem produkující stavebnice jednodušší, méně přes-

nou a limitovanou technologií short-run. Počátkem roku 1997 se firma přestěhovala do 

nové budovy a zakoupila nové vybavení. Zahájena byla také produkce stavebnic 

a leptaných sad pro další firmy. Určeny byly také pro stavebnice produkované leadery 

tehdejšího trhu, mezi něž se řadily společnosti Revell, Fine Molds a další. 

Nový „kovový“ povrch leptaných sad zabránil korozi a napomohl přilnavosti ba-

rev a lepidel. Zároveň tyto díly mohou zůstat bez nátěru a věrně imitovat kovový po-

vrch. Úspěšná je především řada ZOOM zahrnující základní sadu leptaných dílů vylep-

šujících původní stavebnice různých výrobců. 
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Další zlom v produkci firmy znamenal rok 2010, kdy se objevila řada doplňků 

Brassin, která spočívá v kombinaci odlévaných dílů z polyuretanu a leptaných dílů 

a dnes se řadí mezi naprostou světovou špičku v oblasti doplňků pro plastikové mo-

dely. 

Společnost stále pokračuje na inovacích a je otevřena novým nápadům a tech-

nologiím, které pomohou k posunu kvality produkovaných výrobků. V aktuální nabídce 

se nachází desítky stavebnic a stovky nejrůznějších doplňků, které se svým provede-

ním řadí do nejužší světové špičky ve svém oboru. (Zdroj: www.eduard.cz) 

Zdroj: www.eduard.cz 

4.1 Implementace CRM v podniku 

Počátky o zavedení CRM sahají do roku 1996, kdy vznikl projekt nazvaný Info Eduard. 

Jednalo se o elektronicky rozesílaný seznam novinek a náhledů určený pro zákazníky 

z řad distributorů a prodejců. Takový proces byl využívaný ve své době i u konkurence 

a osvědčil se především pro svou jasnou a snadnou formu informování o nadcházejí-

cích produktech. Hlavním přínosem byla rychlost a rozsah, se kterými informace prou-

dily k jednotlivým zákazníkům v zahraničí a v ČR. Cílem zavedení elektronické cesty in-

formování zákazníků o novinkách a chystaných plánech firmy bylo především urych-

lení a snadná dostupnost informací týkajících se nových produktů. Dříve se firma se-

tkávala s nejasnostmi a omyly ohledně ohlášených produktů, což vedlo k další komu-

nikaci se zákazníky a také k jejich nespokojenosti. Při budoucím zavedení dalších pro-

středků CRM se firma zaměřila na zvýšení efektivity v otázce dostupnosti dokumentů 

s důrazem na komunikaci mezi podnikem a zákazníky. Hlavním požadavkem bylo od-

stranění dezinformací a vytvoření oficiálního a přehledného zdroje budoucích pro-

duktů. Prostřednictvím online marketingu si firma slibovala rychlý a přehledný přístup 

Obrázek 4 Logo společnosti Eduard Model Accessories s.r.o. 
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ke komunikaci se zákazníky za relativně nízkých nákladů. Systém informování zákaz-

níků skrze Info Eduard je v provozu stále a je hlavním pilířem pro informování zákaz-

níků o nových a plánovaných produktech podniku. 

Roku 2001 firma založila online obchod, který kromě prodeje znamenal získá-

vání informací o zákaznících a rozvoj vztahu mezi společností a zákazníkem. Prodeje 

jednotlivých položek přinášely firmě přesná čísla ukazující na odbyt jednotlivých pro-

duktů. Takové informace nebyly zkreslené individuálním odběrem jednotlivých pro-

dejců před zavedením online prodeje, takže se firma mohla lépe orientovat na zákaz-

níka a zaměřit se na zjišťování potřeb zákazníka. Využití těchto dat vedlo k lepšímu 

plánování a porozumění trhu. Následkem bylo přesnější cílení na zákazníka a možnosti 

individualizace jednotlivých produktů, což je v dnešní konkurenční situaci na trhu ne-

zbytné pro zkvalitňování služeb a vytváření kvalitních a dlouhodobých vztahů se zá-

kazníky. 

Dalším důležitým krokem bylo zavedení marketingového oddělení v roce 2009. 

Do té doby byly marketingové kampaně a cílení na zákazníky v rukou vedení firmy, 

která s růstem a sílící konkurencí pocítila nutnost založení samostatného marketingo-

vého oddělení. Marketingové oddělení zavedlo nové a moderních způsoby komuni-

kace se zákazníky, což se brzy odrazilo ve zvýšeném odbytu zboží. Budováním CRM 

a jeho neustálým zdokonalováním firma postupně dosahovala stále pevnějšího 

vztahu se zákazníky a zlepšení kvality procesů komunikace se zákazníky. Zprovoznění 

nového internetového obchodu v roce 2011 přispělo ještě k vyššímu nárůstu zájmu 

o produkty a ke zrychlení bankovních procesů, které umožnily společnosti rychlejší 

zvyšování kapitálu a zkracování doby skladování jednotlivých položek, což mělo za ná-

sledek snižování nákladů na skladované zboží během budoucího růstu firmy.  

Na rozmach sociálních sítí firma reagovala v roce 2012 založení Facebookové 

stránky a připojením k Youtube, což se opět kladně projevilo na firemním růstu. Připo-

jení se k sociálním sítím dokonce napomohlo v roce 2012 k druhému nejvyššímu růstu 

firmy v historii. Dalším krokem k budování vztahu se zákazníky bylo založení zákaznic-

kého klubu v roce 2013, kde se zákazník mohl stát členem na základě zakoupení 

vstupní klubové stavebnice a jako člen čerpal další výhody z nákupu zboží. Zároveň byl 

zaveden systém Zendesk určený pro zákaznickou podporu a komunikaci se zákazníky, 

který se velmi osvědčil především během reklamací. 

4.2 Důvody k zavedení CRM 

Od založení podniku až do roku 1996 byla komunikace se zákazníky realizována pouze 

psanou a telefonickou formou. Veškeré požadavky a objednávky byly zapisovány 

ručně a následně vyřizovány. Tento způsob komunikace byl ve své době standardní, 

ale obnášel vyšší nároky na administrativní činnost spojenou se zařazením a archivací 

jednotlivých zpráv. Společnost zaznamenávala stálý růst, což se projevilo zvýšením 

počtu zákazníků a s tím spojeným nárůstem administrativy. Mezi problémy tehdejší 

komunikace patřila především nepřehlednost o stavu zboží z pohledu zákazníka. Zá-

kazníci disponovali neaktuálními informacemi o dostupnosti jednotlivých produktů, 
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což způsobovalo problémy v kompletaci a vyřizování objednávek. Mezi důvody k za-

vedení prvních CRM procesů bylo zvýšení efektivity a přehlednosti komunikace mezi 

podnikem a zákazníky, čímž si společnost slibovala zkvalitnění svých služeb. Zároveň 

mělo toto jednání pomoci ke zvyšování pozitivního ekonomického efektu. Dalším dů-

vodem k zavedení CRM byla snazší a efektivnější práce s dokumenty z pohledu pod-

niku. Společnost předpokládala, že při zavedení nových způsobů komunikace se zá-

kazníky dojde ke snížení nákladů na procesy s tím spojené. Cílem zavedení CRM bylo 

odstranění chyb spojených s nedorozuměními v dostupnosti a plánování produktů. 

Mezi další komplikace v daných procesech patřilo oddělení jednotlivých infor-

mací a jejich nepropojení. Problémy se týkaly především přehledu o možnostech pro-

deje, plánování akcí, sponzoringu či správy dodávek. Informace a požadavky jednotli-

vých zákazníků nebyly zpracovávány tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům co ne-

přesněji a v co nejkratším časovém úseku. Společnost začala pociťovat nutnost zave-

dení procesů, které povedou ke sdílení těchto informací, aby byl přístup k aktuálním 

datům možný ze všech oddělení a procesy získali vysokou efektivitu. Zároveň se zkrá-

tila komunikační doba a procesy se významně zrychlily. Získání elektronické podoby 

o prodejích umožňovalo firmě zaměřit se na cílenou reklamu a zaměřit se tak na jed-

notlivé zákazníky. Zaměření na jednotlivé zákazníky a individuální přístup k jejich po-

třebám je v dnešním konkurenčním prostředí nezbytnou součástí úspěšného podniku 

a je základem pro vytváření dlouhodobých a kvalitních vztahů. Zároveň byla tato data 

ukazatelem prodejnosti jednotlivých položek a stala se tak podkladem pro budoucí 

plánovaní marketingových kampaní a produktů. 

Zavedením CRM a modernizací procesů se podnik snažil dosáhnout snížení 

ztrát zákazníků, získání nových zákazníků a dlouhodobého zkvalitňování vztahů se zá-

kazníky. Dalším důležitým aspektem bylo zjednodušení nákupu, urychlení obchodních 

procesů a zvýšení počtu transakcí. Pro podnik samotný měly tyto změny přinést zjed-

nodušení komunikace mezi jednotlivými odděleními a efektivnější výrobu. 

4.3 Faktory ovlivňující implementaci CRM 

Zavedení nových procesů CRM obnáší mnohé problémy a komplikace, které se často 

ukážou až během samotné implementace v daném prostředí. Implementace nových 

prostředků pro komunikaci a řízení vztahů se zákazníky byla v případě Eduardu ob-

zvláště specifická, jelikož zákazníci společnosti mají tradičně rozdílné chování a pří-

stup ke komunikaci se společností, než je tomu v jiných oborech.  

Přístup plastikových modelářů a modelářských firem či obchodů se v mnohém 

liší od zákazníků běžného spotřebního průmyslu především v zastaralosti komunikace 

s konkurenčními firmami, které se ve většině neodhodlaly k zavedení moderního způ-

sobu komunikace. Specifika komunity jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňující imple-

mentaci nových komunikačních prostředků. Zákazníci společnosti jsou především 

muži středního věku a starší. Nový způsob komunikace skrze nástroje cílící především 

na mladé zákazníky tedy není pro firmu příliš lákavý ačkoli se mnohé z těchto nástrojů, 

které si svou popularitu získaly především u mladých lidí, stále více prosazují skrze 
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všechny generace. Dalším rysem ovlivňujícím zavedení nových způsobů CRM je větši-

nová neochota komunity přizpůsobovat se novým komunikačním prostředkům, takže 

jejich zavedení musí být snadné a jejich použití přehledné a intuitivní.  

Mezi tradiční faktory ovlivňující implementaci patří diskuze vedení společnosti 

a marketingového oddělení, jejíž cílem je shoda na zavedení nových komunikačních 

prostředků a jejich implementace do společnosti. Společnost Eduard tedy před zave-

dením nových komunikačních prostředků věnuje velkou pozornost funkčnosti a využi-

telnosti nového nástroje. Důležitou součástí je přesná specifikace požadavků a cílů na 

nové nástroje komunikace a jejich využití.  

Technické bariéry, které bývají často součástí zavádění nových procesů CRM se 

v Eduardu ve velké míře neprojevily, jelikož složitost využívaných nástrojů není v po-

rovnání s velkými firmami z jiných oborů vysoká. Nejsložitějším technickou bariérou 

byl zatím přechod ze starého internetové obchodu na nové stránky společnosti, které 

zajišťovala externí firma. Bariéra spočívala především v zaškolení zaměstnanců pro 

nový způsob fungování internetového obchodu a práce se systémem Zendesk. 

4.4 SWOT analýza 

Sestavením SWOT analýzy podniku si utřídíme myšlenky a uvědomíme si silné a slabé 

stránky v porovnání s konkurencí. Na základě těchto informací můžeme rozvíjet poten-

ciál silných stránek, odstranit slabé stránky a připravit se na možné hrozby. Následující 

SWOT analýza představuje stav před změnami v podniku v podobě zavedení marke-

tingového oddělení v roce 2009. 

Tabulka 6 SWOT analýza před vznikem marketingového oddělení 

Silné stránky: 

• Ochota zákazníků podávat zpětnou 

vazbu 

• Úspěšné provozování internetového 

obchodu 

 

Slabé stránky: 

• Doba reakce na zprávy od zá-

kazníků 

• Blízký kontakt se zákazníky 

• Udržení a rozvoj vztahů se zá-

kazníky 

Příležitosti: 

• Modernizovaný internetový obchod 

• Sociální sítě 

Hrozby: 

• Slabé reakce zákazníků 

• Nulová zpětná vazba 

 

pozitivní                                                negativní 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Při pohledu na slabé stránky SWOT analýzy z období před zavedením marketin-

gového oddělení a změnami v procesech CRM vidíme hlavní problém především v ko-
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munikaci se zákazníky, kdy nebyla firma propojena prostřednictvím online komunikač-

ních prostředků se zákazníky a bylo pro ni obtížné sledovat reakce spotřebitelů na 

vznikající a nové produkty. Zároveň se nedostávaly podněty a připomínky k produktům 

k vedení tak rychle.  

 Níže uvedená SWOT analýza reflektuje aktuální situaci podniku v roce 2018. 

Tabulka 7 SWOT analýza současného stavu společnosti 

Silné stránky: 

• Vysoká návštěvnost interneto-

vého obchodu 

• Snadné vyřizování reklamací 

• Popularita sociálních sítí a akti-

vita zákazníků na příspěvky 

• Info Eduard 

• Youtube 

Slabé stránky: 

• Nestálost způsobu komunikace 

• Zmatená prezentace 

• Řízení vztahů se zákazníky po-

strádá jednoznačné flow 

Příležitosti: 

• Mobilní aplikace 

• Interaktivní nástroje  

Hrozby: 

• Otrávení zákazníků následkem pře-

pálené marketingové činnosti 

 

pozitivní                                                      negativní 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V porovnání se situací před zavedením moderních prostředků CRM vidíme, že 

navázání kontaktu a pozornost zákazníků není pro podnik problém. Naopak se poda-

řilo vytvořit kontakt s velkým množstvím zákazníků, který nemá v oboru obdoby. Slabá 

místa jsou především v podobě neustálenosti této komunikace, kdy se marketingové 

oddělení snaží přijít na správnou intenzitu a způsob komunikace se zákazníky. Výsled-

kem tohoto snažení jsou rozdílné přístupy ke komunikaci. Jedná se například o množ-

ství reakcí na příspěvky a komentáře na sociálních sítích, intenzitu marketingových 

kampaní a využití nástrojů online komunikace. 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ 

VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V KONTEXTU 

ONLINE KOMUNIKACE 

Cílem kapitoly je analýza současného stavu na základě průzkumu a dat získaných od 

společnosti, která mají svůj původ v online systémech provozovaných podnikem. Ana-

lýza současného stavu je nezbytná pro zjištění aktuálního stavu společnosti a vytvo-

ření budoucího doporučení vedoucímu ke zvýšení kvality vztahů se zákazníky. 

5.1 Dělení zákazníků 

Dělení zákazníků neboli segmentace napomáhá pochopení jednotlivých skupin a je-

jich potřeb. Segmentace je nutná pro individualizaci přístupu k zákazníkům. Práce se 

nejdříve zaměřuje na segmentaci na potřebách představující pohled na tržní segment 

a jeho vývoj. Druhé rozdělení se zaměřuje na rozdělení na zákaznické segmenty zkou-

mané firmy. 

5.1.1 Segmentace založená na potřebách 

Za použití metod STP si můžeme zákazníky společnosti rozdělit na dva základní tábory. 

Jedná se o prodejce, kteří odebírají zboží s cílem dalšího prodeje a konečné zákazníky, 

kteří nakupují zboží ze spotřebních důvodů. Následně můžeme tyto dvě skupiny roz-

dělit do dalších podskupin. Mezi prodejci rozlišujeme velkoodběratele a maloodběra-

tele. Mezi zákazníky z řad fyzických osob pak rozlišujeme skupiny především podle je-

jich zaměření. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 5 Segmentace zákazníků  
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5.1.2 Identifikace segmentu z pohledu produktu 

Identifikace segmentu se zaměřením na produkt popisuje základní rysy a odlišnosti 

jednotlivých produktových řad. Jedná se především o charakteristiky produktu, které 

jsou pro zákazníka důležité při jeho rozhodování.  

Tabulka 8 Zákazníci společnosti z řad firem 

B2C  

Obchodníci velkoobchodní ceny, rychlost dodávek, pravidelná komunikace 

Výrobci modelů Individuální požadavky na produkt, kvalitativní standart, rozsáhlá 

komunikace pro přesné zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 9 Zákazníci z řad plastikových modelářů 

B2B  

Letadla 

 

 

1) Stavebnice:  

a) Weekend edition – Jednoduché a lehce sestavitelné 

modely. 

b) Profipack – Modely určené pro zkušené modeláře dopl-

něné o fotoleptané díly. 

c) Limitovaná edice – Stavebnice doplněné o odborné pu-

blikace, fotoleptané díly, resinové díly a doplňující dárkové 

předměty. 

d) EduArt – Série tematicky zaměřených stavebnic doplně-

ných o tištěný plakát znázorňující předlohu stavebnice. 

2) Doplňky: 

a) Fotoleptané doplňky – Díly vylepšující komponenty 

stavebnic o další detaily.  

b) Brassin – Odlévané díly z polyuretanu nahrazující 

původní komponenty stavebnic za detailnější 

a přesnější součást.  

c) Masky – Řezané masky z pásky Kabuki pro čiré díly. 

Bojová  

technika a lodě 

1)Stavebnice:  

Prodávaná stavebnice zpravidla využívá výlisků konkurenční firmy 

na základě vzájemné spolupráce. Jsou navíc doplněny atraktiv-

ními kamuflážními schématy a fotoleptanými díly. 
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2)Doplňky: 

 Fotoleptané díly zvyšující detailnost modelu a soustružené 

hlavně nahrazující původní díly stavebnic.  

Ostatní 1) Stavebnice:  

a) Figurky – Sety figurek určené jako doplněk k letadlům. 

2) Doplňky: 

a)  Dioráma – Doplňky určené pro ztvárnění detailů při 

stavbě diorámy. Především se jedná o vegetaci zpracova-

nou pomocí fotoleptaných dílů.  

b) Modely automobilů a motorek – Fotoleptané doplňky 

určené pro vylepšení stavebnic jiných výrobců. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.3 Atraktivita segmentu  

Na základě dat ze společnosti byl zpracován růst zákaznického segmentu zkoumané 

firmy vyjadřujícího procentuální růst v roce Xt v porovnání s Xt-1. 

Tabulka 10 Meziroční procentuální tržní růst celého segmentu 

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RŮST  100% 128% 100% 140% 177% 184% 118% 99% 117% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkový procentuální tržní růst vůči roku 2008, který byl posledním rokem před vzni-

kem marketingového oddělení je následující: 

Tabulka 11 Procentuální tržní růst vůči roku 2008 

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RŮST 100% 128% 128% 180% 318% 585% 692% 683% 809% 808% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Grafické zpracování přehledněji dokládá pozitivní růst segmentu: 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Tržní růst celého segmentu zkoumaný v období let 2008–2017 vykazuje dlouhodobě 

rostoucí atraktivitu segmentu. Mírný pokles sledujeme pouze v roce 2017. Zde ovšem 

dochází k možnému zkreslení z důvodu konce intervencí ČNB a poklesu tržeb ze za-

hraničí.  

5.1.4 Ziskovost tržního segmentu 

Vývoj ziskovosti segmentu je rostoucí, což dokazují data za poslední tři roky: 

Tabulka 12 Roční zisky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ROK 2015 2016 2017 

ZISK 7 200 000 Kč 7 383 000 Kč 8 886 000 Kč 
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Graf 1 Tržní růst vůči roku 2008 
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  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky analýzy současného stavu společnosti poukazují na zvyšující se ziskovost 

segmentu. Především se jedná o dlouhodobě se zvyšující tržní růst, který zazname-

nává pouze dva nízké propady za posledních deset let. Výsledky atraktivity segmentu 

poukazují na fakt, že celkový tržní růst se v deseti letech znásobil více jak osmkrát. 

Společnosti se tedy od vzniku marketingového oddělení a postupného zavádění no-

vých komunikačních prostředků podařilo dosáhnout významného růstu.  

5.2 Management kvality 

Kvalitě a přesnosti zpracování věnuje společnost Eduard vysokou pozornost, jelikož 

právě tyto vlastnosti dělají její produkty výjimečné. Vysoká kvalita produktů je neod-

myslitelnou součástí úspěchu a spokojených zákazníků. Vysokou úroveň zpracování 

dokládají mnohá mezinárodní ocenění, které společnost získává za svoji produkci, což 

napomáhá přilákání pozornosti nových zákazníků a utvrzuje stávající zákazníky o kva-

litě provedení v porovnání s konkurencí. Úroveň zpracování je tedy blízce svázána s ří-

zením vztahů se zákazníky, jelikož uspokojení jejich potřeb v oblasti kvality produktu 

snižuje procento reklamací, nedokončených nákupů a negativních recenzí. 

Zásadní dobou pro budoucí vývoj bylo období mezi lety 2001 až 2008, kdy do-

cházelo k bouřlivému vývoji v technologiích výroby plastikových modelů. V tomto ob-

dobí zároveň vzniklo mnoho nových firem s pokročilými technologiemi. Objevilo se 

také množství stavebnic od čínských výrobců. Z technologického hlediska byl přede-

vším důležitý přechod na digitalizaci výroby a odklon od tradičního způsobu zpraco-

vání stavebnic, kdy jednotlivé díly vznikaly ručně a byly následně zaformovány pro sé-

riovou výrobu. Takový způsob výroby forem neumožňoval produkci velkého množství 

stavebnic, což bylo dalším důležitým aspektem změny. Vytváření stavebnic ve 3D pro-
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gramech zajišťovalo vyšší kvalitu lícování, přesnost, konstantní úroveň a styl zpraco-

vání. Zároveň se nové technologie kladně promítly do možností výroby mnoha různých 

verzí základních typů a v možnosti produkce vysokého množství stavebnic. 

Požadovaných výsledků a snahy ke stálému zdokonalování je dosahováno díky 

faktu, že mnoho pracovníků je aktivními modeláři a zároveň společnost spolupracuje 

se špičkami v oboru, kteří jí dávají zpětnou vazbu na kvalitu provedení produktů. Bě-

hem procesu výroby je každý produkovaný díl kontrolován pracovníky, kteří kompletují 

stavebnice ručně. Fyzická kontrola napomáhá odstranění vadných dílů, které bez po-

všimnutí prošly procesem výroby. Zde se jedná především o odlévané sady z polyure-

tanu, kde se na základě problematiky technologie vyskytuje vyšší procento zmetko-

vosti. Jedná se především o vzduchové bublinky způsobené zbytky vzduchu ve formě, 

smrštění dílů či jejich disproporce. Navíc právě tyto produkty patří k těm nejdetailněj-

ším a nejpřesnějším, které firma nabízí, takže pečlivá fyzická kontrola každého dílu je 

zde nutností. 

Každý z nových pracovníků nastupující na pozici v produkci stavebnic a jejich 

doplňků je řídícími pracovníky seznámen s požadavky na kvalitu a způsobem kontroly 

jednotlivých dílů. Správné zaškolení a informovaní zaměstnanců jsou aktivity nutné ke 

snižování počtu poškozených a nepřesných dílů putujících do prodeje. 

5.3 Sponzoring 

Sponzorování ze strany firmy spočívá především ve spolupráci s kluby při pořádání 

soutěží a při pořádání vlastní soutěže E-day, která se koná při příležitosti mistrovství 

České republiky v plastikovém modelářství. Důvodů ke sponzoringu je mnoho. Hlavní 

z nich je propagace plastikového modelářství jako hobby. Důležitost tohoto kroku spo-

čívá v rozšiřování základny potenciálních zákazníků v podobě nových zájemců 

o hobby. Plastikové modelářství je v moderním světě plném interaktivních technologií 

ohroženo úbytkem zájemců o tento koníček a s tím je spojený také úbytek potenciál-

ních zákazníků firmy. Podle firemní ideologie je nutné budovat silný domácí trh, aby 

mohla firma dále zaznamenávat růst. 

 Největší význam ve sponzoringu firmy má podpora mistrovství České republiky 

v plastikovém modelářství. Sponzoring spočívá především v uhrazení poplatků za pro-

story a platby za ubytování rozhodčích. Současně během mistrovství republiky probíhá 

soutěž E-day, která je vlastním projektem společnosti a napomáhá prodeji, který je na 

soutěži zastoupený. Součástí sponzoringu je také množství cen pro úspěšné soutěžící 

v podobě stavebnic, které jsou především součástí oceňování dětských a juniorských 

soutěží. Věcné ceny, které jsou věnovány jako součást sponzoringu věnuje pořadate-

lům firma nejen na vlastních akcích, ale také na velkém množství soutěží v České re-

publice.  

 Online sponzoring spočívá především v bezplatné propagaci soutěží, které 

firma sponzoruje i materiálním způsobem. Reklamy se objevují především v online ča-

sopise Info Eduard a na sociálních sítích společnosti. Další podpora soutěží spočívá 

v možnosti nákupu s výraznými slevami přes e-shop, kdy je na internetovém obchodě 

společnosti spuštěna slevová akce využívající loga soutěže.  
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5.4 Činnost marketingového oddělení 

Firma byla zasažena nejdříve krizí v roce 2001. Ta byla následkem teroristického útoku 

11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku a ovlivnila obchodní vztahy 

s americkým trhem, který je pro společnost dodnes zásadní. Američtí obchodníci začali 

odebírat zboží systém „just in time“, který představoval nákup zboží určenému k oka-

mžitému prodeji konečnému zákazníkovi bez skladování. Následkem bylo velké množ-

ství skladového zboží v podniku, což zvyšovalo náklady společnosti. Reakcí bylo zalo-

žení internetového obchodu ihned v roce 2001, který znamenal změnu v dosavadní ko-

munikaci se zákazníky. 

Druhá krize přišla v roce 2008 po rekordním krachu banky Lehman Brothers Hol-

dings. Krize způsobila velké ekonomické problémy a donutila vedení k inovacím v ob-

lasti CRM, aby se krize nadále neprohlubovala. Výsledkem bylo založení samostatného 

marketingového oddělení. 

Činnost marketingového oddělení započala jeho založením v roce 2009. Záro-

veň byly zavedeny první nástroje Public relations a direct marketingu jako je e-mailing. 

Již první rok fungování marketingového oddělení přinesl požadované výsledky a spo-

lečnost zaznamenávala výrazný růst tržeb. Ten byl nadále posílen založením nového 

internetového obchodu v roce 2011 využívající modernější strukturu a lepší způsob 

komunikace se zákazníky. Velmi se osvědčil systém Zendesk, který snížil množství ne-

dokončených nákupů a zjednodušil proces reklamací. Firma tak navázala lepší kontakt 

se zákazníkem a zvýšila kvalitu komunikace se zákazníky. Dnes je tak možné dodání 

poškozených dílů vlastní vinou při stavbě modelu v rámci zákaznické podpory. 

Nastupující fenomén sociálních sítí neponechalo marketingové oddělení stra-

nou a zaměřilo se především na sociální síť Facebook. Vytvoření profilu na sociální síti 

Facebook zjednodušilo informování zákazníků o novinkách, ale také přináší reportáže 

přímo z realizovaných projektů a seznamuje zákazníky s jejich vytvářením. Díky 

snadné komunikaci skrze zprávy a komentáře pod jednotlivými příspěvky lze sledovat 

reakce zákazníků na produkty. Společnost tak může během procesu výroby reagovat 

na požadavky a připomínky, což zvyšuje uspokojování potřeb zákazníků. Facebook 

patří k hlavním prostředkům marketingových kampaní firmy především pro svoji vyso-

kou sledovanost a aktivitu sledujících. K datu 16. dubna 2018 eviduje 46 689 uživatelů 

Facebooku, kteří označili stránku tlačítkem „To se mi líbí“ a 46 889 tzv. „followerů“, tedy 

uživatelů sledujících aktivitu společnosti na Facebooku (Zdroj: www.facebook.com). 

Profil EduardCompany na sociální síti Youtube slouží společnosti především 

jako doplňkový komunikační kanál pro prezentaci reklamních videí a poutačů. Ke dni 

16. dubna 2018 eviduje 2588 odběratelů (Zdroj: www.youtube.com). 

Nedílnou součástí práce marketingového oddělení je vytváření populárního 

magazínu Info Eduard, který je volně ke stažení z internetového obchodu společnosti. 

Jedná se o měsíčník obsahující informace o novinkách a plánovaných projektech, které 

doplňují rozhovory a historické články s prezentací postavených modelů.  
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Poslední důležitou složkou činnosti marketingového oddělení v kontextu on-

line komunikace je vytváření Leafletu. Ten představuje informace pro prodejce a dis-

tributory, které jsou zveřejňovány online s měsíčním předstihem před vydáním jednot-

livých produktů na trh. 

 

Zdroj: www.facebook.com 

5.5 Marketingové kampaně 

Práce se doposud zaměřovala na vztahy se zákazníky z řad odběratelů i koncových zá-

kazníků. Produkce společnosti je určená právě pro konečné zákazníky a z tohoto dů-

vodu se klade velký důraz právě na rozvoj a zvyšování kvality vztahů s konečným zá-

kazníkem.  

Oslovení těchto zákazníků spočívá především v marketingových kampaních, 

které mají za cíl získání zájmu zákazníků o produkt. Marketingové kampaně využívají 

informace o preferencích, názorech, požadavcích, spokojenosti či popularitě produktů, 

aby přilákaly a přesvědčily větší množství zákazníků pro koupi. Zjišťování těchto infor-

mací probíhá prostřednictvím online diskuze se zákazníky na internetových fórech 

a z online průzkumů. Tyto informace tvoří informační základ a inspiraci pro tvorbu no-

vých marketingových kampaní. Mezi další způsoby zjišťování podkladů pro nové mar-

ketingové kampaně patří komunikace se zákazníky skrze internetové stránky, sociální 

síť Facebook a sociální síť Youtube. Ve chvíli, kdy Eduard uvádí nový produkt na trh 

snaží se o maximální uspokojení zákaznických potřeb a jejich požadavků.  

Obrázek 6 Ukázka prezentace  
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Vzhled a tvorba marketingové kampaně je pro společnost náročná především 

pro multikulturní zastoupení zákazníků, kteří mají rozdílné požadavky a představy 

o marketingových kampaních. Jako příklad nám může posloužit porovnání zákazníků 

ze střední a východní Evropy, kteří upřednostňují spíše skromnější a informativnější 

způsob prezentace marketingové kampaně. Protikladem je například americký trh, 

který klade důraz na vynášení vlastního produktu nad ostatní a požaduje vysoké sebe-

vědomí firmy, jehož nedostatek je chápán jako důkaz špatného produktu.  

5.5.1 Kampaň Bf 109G-6 1:48 

Na základě průzkumu a odbytu mainstreamových typů se firma rozhodla pro vytvoření 

modelu německé stíhačky Messerschmitt Bf 109G-6 z období druhé světové války, 

která patří k ikonám historie letectví. Jedná se o nejvíce vyráběný stíhací letoun histo-

rie, což je jeden z důvodů proč se těší velké oblibě mezi modeláři. Příležitost v podobě 

vysokých prodejů v mnoha různých produktových řadách byla velká, ale na druhou 

stranu existovalo velké množství konkurenčních stavebnic v různých kvalitách, ceno-

vých hladinách a dostupnosti. Cílem společnosti bylo vytvořit nejlepší stavebnici na 

trhu za dostupnou cenu, což si vyžadovalo rozsáhlou marketingovou kampaň. 

Získání pozornosti a zájmu zákazníků spočívalo v uvedení třicetidenní infor-

mační kampaně na Facebooku, která slibovala dva příspěvky každý den, kde se zákaz-

níci budou postupně seznamovat s každou částí modelu a přípravou stavebnice před 

uvedením na trh. Kampaň započala prvním ze série komiksových obrázků, které do-

provázely nadále příspěvky během kampaně a činily ji tak zábavnější a atraktivnější. 

Seznamování s budoucím modelem začalo zveřejňováním 3D náhledů, které 

popisovaly jednotlivé části modelu a získávaly si tak prvotní pozornost a reakce zákaz-

níků. Brzy se začaly objevovat první snímky výlisků a doplňků, které byly vydávány jako 

doplňkové produkty společně s uvedením stavebnice na trh. Důležitým doplňkem 

marketingové kampaně byly příspěvky z tvorby stavebnice a přeměřování předlohy, 

kdy tým konstruktérů cestoval za muzejním exponátem a studoval každý jeho detail. 

Fotografie porovnávající předlohu a model vzbudily pozitivní ohlasy. 

Pro potřeby propagace na sociální sítě Youtube, a především pro názornou 

ukázku sestavení stavebnice modelu se firma rozhodla natočit video s jeho stavbou. 

To se ukázalo jako velmi populární, jelikož jednoduchost a přesnost sestavení patří 

k hlavním požadavkům zákazníků a je klíčem k vysoké prodejnosti produktu.  

Pozdější fáze kampaně se zaměřily především na kamuflážní zbarvení a pre-

zentaci doplňkových sad k základní stavebnici. Vše bylo současně prezentováno v on-

line magazínu Info Eduard, kde se zákazníci mohli dočíst detaily historického pozadí 

stroje. Dalším krokem bylo zveřejnění dalšího videa na sociální síti Youtube prezentu-

jící smyšlenou událost střetu farmářky a předlohy modelu během druhé světové války. 

Video začíná záběrem na farmářku okopávající pole motykou, přičemž dojde k jejímu 

napadení nepřátelským letounem. Farmářka se dá na útěk, ale letoun ji stále pronásle-

duje. Rozhodne se tedy pro úkryt za kopou sena, zpoza které vyhodí v momentě prů-

letu motyku proti nepřátelskému stroji. Ten je následkem střetu s nástrojem poškozen 
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natolik, že se zřítí na okraj nedalekého lesa. Video pokračuje scénou, kdy o 71 let poz-

ději probíhá pátrání po zbytku stroje pomocí detektoru kovu a dojde k nálezu. Po krát-

kém kopání do půdy dochází k nálezu v podobě stavebnice, což má prezentovat au-

tentičnost provedení modelu. Kampaň vrcholila zveřejňováním hotových modelů ze 

stavebnice. Celkové reakce zákazníků na kampaň byly většinou kladné, ale objevilo se 

také množství názorů, které ji pro svoji intenzitu označily za otravnou a přepálenou. 

Celkově tak firma nebyla s kampaní plně spokojena a do budoucna přistoupila spíše 

k pozvolnějšímu způsobu propagace v rámci marketingové kampaně. 

Zdroj: www.facebook.com 

5.5.2 Kampaň Bunny Fighter Club 

Ve snaze o rozvoj CRM a zvýšení kvality komunikace se zákazníky se společnost roz-

hodla v roce 2013 pro založení klubu zákazníků Bunny Fighter Club. Zákazník musí 

členství zakoupit prostřednictvím e-shopu, kde nákupem „vstupního modelu“ auto-

maticky získává členství v klubu. Jedná se v oboru o ojedinělý projekt.  

Obrázek 7 Marketingová kampaň Bf-109G-6 1/48 
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Marketingová kampaň pro získání nových členů lákala nejprve na stavebnici 

MiG-21MF Bunny Fighter Club v měřítku 1/48. Model obsahoval rámečky s díly odstřík-

nutými z barevného plastu, jehož barvy přímo souvisely s fiktivním markingem ve sta-

vebnici. Důležitým reklamním tahem je právě fiktivní marking využívající symbolů 

a názvu firmy. Pro tento účel byl přebarven skutečný letoun MiG-21MF, který byl vyřa-

zen ze služeb armády. S tímto krokem byla spjatá rozsáhlá online kampaň podpořená 

videem na sociální síti Youtube. Krátké video trvající pouhých 45 sekund začíná zábě-

rem na černošskou pilotku připravující letoun k boji. Následně nad hlavou spatří sku-

pinu amerických bombardérů B-52, na které ze země zaútočí. Vtipný je především způ-

sob odpálení rakety, kdy si pilotka sedne na křídlo nad raketou a kopáním do rakety za 

doprovodu ječení raketu odpálí. Její trajektorii dále sleduje na telefonu a dosáhne tak 

sestřelu. Video končí logem Bunny Fighter Clubu a QR kódem odkazujícím na nákup 

vstupního modelu. 

Zdroj: www.eduard.cz 

 

Vstupní stavebnice se postupně mění, aby svojí atraktivitou zasáhly větší množ-

ství modelářů. Mezi jejich společný rys patří fiktivní markingy doprovázené smyšlenými 

příběhy, které se objevují v online magazínu Info Eduard. Zároveň jsou stavebnice do-

plněny o historicky věrná zbarvení, která jsou ovšem při prezentaci upozaděna, jelikož 

neobsahují pro potřeby náboru nových členů dostatečně poutavé prvky. Dalším spo-

lečným rysem každé vstupní stavebnice je tričko, které kromě symbolů Bunny Fighter 

Club obsahuje čárový kód se slevou, kterou je možné načíst na všech soutěžích, kde se 

vyskytuje Eduard jako prodejce. Zákazníci tak získávají na akcích výraznější slevy oproti 

ostatním zákazníkům. 

Obrázek 8 MiG-21MF Bunny Fighter Club 
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Mezi další benefity patří stálá sleva 15 % na veškeré produkty na e-shopu. Možný 

je také nákup zboží, které je určeno výhradně členům klubu. Dalším benefitem je volný 

dvoudenní vstup na každoročně konané mistrovství České republiky a E-day, což je 

soutěž plastikových modelářů celosvětového významu přímo pořádaná podnikem. 

K 11. dubnu 2018 společnost registruje 3 739 členů Bunny fighter Clubu. Z toho 

1 475 členů pochází z České republiky. Jedná se tedy o kampaň zaměřenou na zákaz-

níky po celém světě. Marketingové oddělení vypracovává další zvýhodnění a projekty 

pro členy klubu a pro nábor členů nových. Jejich číslo se neustále rozrůstá a marketin-

gová kampaň je vedením firmy považována za úspěšnou.  

5.5.3 Naši se vracejí 

Po uvedení stavebnice letounu Supermarine Spitfire Mk.IX v měřítku 1:48 zaznamenala 

společnost velmi pozitivní ohlas na kvalitu modelu. Stavebnice byla dokonce mnoha 

recenzenty považována za jednu z nejlepších vůbec v rámci celého segmentu. Jelikož 

odbyt na českém trhu je jednou z priorit firmy a předloha modelu byla úzce spjata 

s historií československého letectva, tak se vedení firmy rozhodlo pro vytvoření limito-

vané edice zaměřené na stroje, které měly spojitost s působením československých 

letců v britském Královském letectvu během druhé světové války.  Pro podpoření pro-

deje a vysoký zájem ze strany modelářů bylo zapotřebí vytvoření marketingové kam-

paně.  

 Sociální síť Facebook se společnosti již osvědčila pro množství reakcí a rychlost 

šíření informací, takže se stala hlavním komunikačním online prostředkem pro navá-

zání kontaktu s potenciálními zákazníky nového produktu. Kampaň posloužila přede-

vším pro seznámení s obsahem stavebnice a historickým podtextem produktu. Záro-

veň se objevilo množství informací v online magazínu Info Eduard. 

Podstatným bodem kampaně byla propagace doplňkových produktů. Prvním 

inzerovaným doplňkovým produktem bylo modré tričko prodávané v různých velikos-

tech s motivem československého pilota sedícího v letounu, který se stal předlouhou 

stavebnice. Kresba byla dále doplněna názvem stavebnice „Naši se vracejí“. Design pro 

trička byl ve velké míře sdílený i pro další dárkové a doplňkové předměty jako byla 

například série poštovních známek, které společnost realizovala v kooperaci s Českou 

poštou či reklamní vak v retro designu britského Královského letectva prodávaný spo-

lečně se stavebnicí. 

Pro zvýšení online prodeje byla zavedena i hra s pivními podtácky, které byly 

potištěny jednotlivými kamuflážními zbarveními ze stavebnice a shromážděním celé 

kolekce mohl modelář soutěžit o zajímavé ceny. Zároveň společnost pro zvýšení pro-

deje začala prodávat vlastní nealkoholické pivo Mark IX, které bylo dodáváno pivova-

rem Bernard.  

Sympatie veřejnosti si kampaň také získávala online informováním o podpoře 

Sdružení československých zahraničních letců 1939-45, což je veteránská organizace 

sdružující příslušníky československého zahraničního leteckého odboje. Část zisku 

z prodeje byla věnována organizaci pro její aktivity. Dalším symbolickým projektem, 

který byl prezentován skrze online komunikační prostředky byla předobjednávka na 
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internetovém obchodě s možností letecké přepravy stavebnice. Stavebnice byly pře-

praveny z letiště Most na letiště Praha Kbely historickým letounem An-2 ve výročí ná-

vratu československých pilotů zpátky do osvobozeného Československa. Na místě si 

mohli majitelé stavebnic zakoupených prostřednictvím internetového obchodu sta-

vebnici vyzvednout. Zveřejněné snímky z akce zaznamenaly vysoký pozitivní ohlas zá-

kazníků.  

Standardní součástí kampaně bylo postupné představování jednotlivých 

kamuflážních schémat strojů a historie, do které se zapsaly. Zároveň se prezentovaly 

díly stavebnice a obsah limitované edice s knihou zaměřující se na historii působení 

československých pilotů.  

Společnost považuje marketingovou kampaň za úspěšnou pro rychlý prodej 

produktů a ohlas modelářů.  

Zdroj: www.facebook.com 

Obrázek 9 Naši se vracejí 
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5.6 Marketingový průzkum 

V rámci marketingového průzkumu se práce zaměřuje na tržby získané prodejem stě-

žejních položek firmy za posledních 5 let. Jedná se o řady produktů přímo vyráběné 

podnikem, které jsou tedy jeho nedílnou součástí a hlavním zdrojem příjmů. Součástí 

průzkumu byl také procentuální růst jednotlivých produktových řad. 

Stavebnice: 

Tabulka 13 Vývoj tržeb stavebnic 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CELKEM (v 

tis. Kč) 20 936 23 162 25 383 30 660 35 679 39 214 44 407 40 780 

RŮST 102 % 111 % 110 % 121 % 116 % 110 % 113 % 92 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ze získaných dat vyplývá, že společnost po většinu sledovaného období zazna-

menává růst tržeb. Konkrétně pak mezi lety 2010 až 2016 s největším růstem tržeb 

v roce 2013. Propad o 8 % procent byl ve sledovaném období zaznamenán pouze 

v roce 2017. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Fotoleptané sady: 

Tabulka 14 Vývoj tržeb fotoleptaných sad 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CELKEM 

(v tis. Kč) 31117 28741 32260 38494 39401 38512 42241 40688 

RŮST 105 % 92 % 112 % 119 % 102 % 98 % 110 % 96 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Zkoumaná data posledních pěti let vykazují kolísavé hodnoty růstu tržeb. Nej-

větší růst ve sledovaném období sledujeme v roce 2013. Naopak největší propad byl 

v roce 2011. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Masky: 

Tabulka 15 Vývoj tržeb masek 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CELKEM (v 

tis. Kč) 2807 2762 3787 4968 5255 5385 6042 5838 

RŮST 114% 98% 137% 131% 106% 102% 112% 97% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Vývoj tržeb masek je, až na dva propady, rostoucí ve sledovaném období. Nej-

vyšší nárůst sledujeme v roce 2012. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Brassin: 

Tabulka 16 Vývoj tržeb Brassin 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CELKEM 

(v tis. Kč) 802 1957 3722 5915 8002 9246 10449 11 523 

RŮST  100 % 244 % 190 % 159 % 135 % 116 % 113 % 110 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Řada odlévaných doplňků označená obchodním názvem Brassin je nejnovější 

nabízenou řadou produktů v nabídce (vznik 2010). Nejvyšší růst sledujeme v roce 2011. 

Od vzniku řady zatím společnost zaznamenává pouze rostoucí tržby. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Shrnutí: 

Celkové tržby za jednotlivé řady výrobků, které byly získány z dat společnosti v porov-

nání ukazují důležitost jednotlivých produktových řad.  

Tabulka 17 Celkové tržby ve sledovaném období 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z marketingového průzkumu vyplývá, že zákazníci během svých nákupů na e-

shopu dlouhodobě vykazují nejvyšší zájem o fotoleptané sady a stavebnice. Tyto dvě 

hlavní složky zájmu zákazníků tvoří dohromady 86 % tržeb za firemní produkty. Zájem 

o odlévané doplňky a masky je výrazně nižší. 

5.7 Množství prodaného zboží 

Tržby za prodej veškerého zboží jsou zachyceny od roku 2008, který byl posledním ro-

kem, než se vedení společnosti rozhodlo pro založení samostatného marketingového 

oddělení.  

Typ Celkové tržby 2010–2017 

Stavebnice 260 221 000,00 Kč 

Fotoleptané sady 291 454 000,00 Kč 

Masky 36 844 000,00 Kč 

Brassin 51 616 000,00 Kč 

  

41% Stavebnice

45% Fotoleptané 

sady

6% Masky

8% Brassin

Podíl jednotlivých produktových řad na 

celkových tržbách

Graf 7 Podíl produktových na celkových tržbách v období od r. 2010 do r. 2017 
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Tabulka 18 Celkové roční tržby a meziroční procentuální růst od r. 2008 do r. 2017 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Ve sledovaném období firma zaznamenávala stálý růst celkových tržeb kromě 

propadu v roce 2017 o 4 % z celkových tržeb v porovnání s rokem 2016. Propad byl 

způsobený především koncem intervencí ČNB, což mělo za následek nižší celkové 

tržby v závislosti na zahraničních trzích.  

5.7.1 Podíl na trhu 

Zjištění přesného podílu firmy na trhu je problematické, jelikož se zde vyskytuje velké 

množství malých firem a celková přesná čísla jsou jak na domácím trhu, tak na zahra-

ničním trhu těžko zjistitelná. Zároveň neexistuje žádný výzkum celého trhu, který by 

reflektoval aktuální situaci. Ovšem úspěšnost CRM je možné sledovat dlouhodobým 

vzrůstajícím podílem společnosti v prodeji zboží u prodejců. Práce se snaží odvodit 

tržní podíl na domácím trhu, který vychází z informací o prodejích zboží u prodejců.  

Pro sledování vývoje podílu společnosti na trhu je nejvhodnější zaměřit se na 

segment stavebnic, který obsahuje největší množství konkurenčních firem a nazna-

čuje tak nejpřesněji firemní růst v porovnání s konkurencí. Roku 2013 činily prodeje sta-

vebnic na domácím trhu zhruba 3 % celkového prodeje v rámci segmentu. Prodeje sta-

vebnic Eduard v roce 2018 u prodejců zaujímají zhruba 11 %. 

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CELKEM 

(v mil. Kč) 55,605 55,438 58,175 58,976 67,945 83,184 91,922 95,558 107,014 103,058 

RŮST 84 % 100 % 105 % 101 % 115 % 122 % 111 % 104 % 112 % 96 % 
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Zvyšující se tržní podíl společnosti v základním segmentu s nejvyšší konkurencí 

je výsledkem ukazatelem schopnosti společnosti reagovat na požadavky a potřeby 

zákazníků.  

6 VYTVOŘENÍ NÁVRHU 

A IMPLEMENTACE NOVÝCH 

KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Rozšíření chytrých telefonů ve společnosti přináší nové příležitosti komunikace a řízení 

vztahů se zákazníky. Velmi populární je využití mobilních aplikací, které jsou oblíbené 

především pro svoji uživatelskou nenáročnost. Dalším důležitým rysem těchto aplikací 

je, že je mají uživatelé takřka stále k dispozici a mohou tak online cestou uskutečňovat 

nejrůznější procesy s vlastníkem aplikace. Jedním z hlavních přínosů pro zákazníka by 

byla nepřetržitá informovanost o novinkách a chystaných projektech. Zároveň by byla 

aplikace propojena se zákaznickým účtem založeným v rámci internetového obchodu, 

takže by bylo možné sledovat průběh vyřizování objednávek a případně do nich zasa-

hovat. Společnost by zavedením mobilní aplikace získala detailnější informace o svých 

zákaznicích a mohla vytvářet nejrůznější ankety či dotazy směrem k zákazníkům, je-

jichž reakce by poskytovaly společnosti zpětnou vazbu o představách a požadavcích. 

Podobné informace společnost již čerpá z diskusí a reakcí na sociálních sítích, ale ne-

dochází zde k potřebné filtraci. Své požadavky vyslovuje mnoho zákazníků s nižší prak-

tickou zkušeností s produkty firmy a upozaďují tak názory těch, kteří s produkty pracují 

často a mají lepší přehled o jejich nedostatcích.  

Administrátor by mohl reakce uživatelů filtrovat pro výběr dat odpovídajících 

požadavkům. Filtrace je možná například podle množství zakoupeného zboží, podle 

aktivity uživatele či četnosti nákupů. Realizací mobilních aplikací se zabývá velké 

množství firem a jejich cena se odvíjí od rozsahu a požadavků. Mobilní aplikace zapa-

dající svým rozsahem a funkčností do potřeb Eduardu by měla mít dobu vývoje mezi 

2-3 měsíci a její náklady by se pohybovaly mezi 100 000 Kč až 150 000 Kč. Implemen-

tace nového prostředku není příliš náročná. Technické propojení aplikace s již existu-

jícími systémy je součástí realizace objednávky aplikace. Pro správnou implementaci 

a využívání aplikace by bylo potřebné zaškolení člena marketingového týmu, aby 

dokázal s aplikací pracovat požadovaným způsobem.  

 Další návrh na zlepšení spočívá ve využívání konceptu STDC, který napomáhá 

pochopení zákaznických potřeb a myšlení zákazníka. Společnost by si měla nejprve 

rozdělit zákazníky na nové, stávající a v neposlední řadě ty, kteří již další objednávku 

neuskuteční. Během implementace STDC pro potřeby další komunikace je potřeba ne-

opomíjet faktory, které ovlivňují zástupce jednotlivých skupin zákazníků.  Zároveň je 

implementace STDC možná ihned bez složitého odstraňování stávajících struktur a lze 
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ji využít při plánování další marketingové kampaně, například pro velmi očekávaný P-

51D Mustang v měřítku 1/48. 

„See“ fáze by měla obsahovat články v magazínu Info Eduard, které mají za úkol 

zaujmout zákazníky, aby začali přemýšlet o rozšíření své sbírky o chystaný typ modelu. 

Ideální načasování je tři měsíce před prodejem stavebnice, kdy dojde k prvnímu styku 

zákazníka s budoucím produktem ve dvou po sobě jdoucích vydáních magazínu. His-

torické články a náhledy zbarvení jej přivedou na myšlenku rozšířit svou sbírku o daný 

typ. Začátek této fáze je tedy zaměřen na stávající zákazníky.  

Další oslovení zákazníků v první fázi by využívalo již obrázků produktu a přímo 

souvisejících fotografií se stavebnicí. Tento způsob prezentace by byl zahájen měsíc 

před zahájením prodeje. Intenzita by se postupně zvyšovala, kdy by v prvním týdnu 

byly příspěvky přidávány bez přesného načasování, aby vše bylo pozvolné a nepůso-

bilo na zákazníky příliš agresivně. Začátkem druhého týdne by již začala pravidelná 

prezentace s intenzitou jedné fotografie či informujícího obrázku denně. O pravidel-

nosti zveřejňování by byly zákazníci informováni předem v podobě příspěvku na soci-

ální síti. Třetí týden by se intenzita informování zvýšila na dva příspěvky denně a zabý-

vala se pouze stavebnicí a chystanými produkty. Poslední týden by intenzita gradovala 

třemi příspěvky denně zaměřenými čistě na základní produkt (stavebnici). Celý mě-

síční proces by byl zaměřen jak na stávající, tak na nové zákazníky. Společnost by se 

tak dostala do komunikace se zákazníky v souvislosti se vznikajícím produktem ještě 

před jeho vznikem a zároveň by postupnou intenzitou oslovila větší množství lidí. Cí-

lení by se tedy týkalo jak stávajících, tak nových zákazníků, kteří nemají se stavebni-

cemi žádné zkušenosti a zaujala je především atraktivita předlohy. Zároveň je tato fáze 

zásadní pro zákazníky, kteří nakoupí pouze jednou, jelikož ti zpravidla reagují přede-

vším na poutavé fotografie a obrázky. 

„Think“ fáze by měla zahrnovat recenze, které bývají v oboru velmi žádané a pro 

mnoho modelářů a firem jsou rozhodující, zda uskuteční nákup nebo ne. Začátek fáze 

by se prolínal s předešlou fází v jejím třetím týdnu prezentování na sociálních sítích. 

V tu dobu jsou již díly stavebnice většinou v produkčním stavu a je možné jejich hod-

nocení. Recenze by spočívala v porovnávání jednotlivých částí modelu s podklady, 

které by byly zastoupeny fotografiemi a výkresy. Tyto typy recenzí jsou určeny přede-

vším pro stávající zákazníky. Pro nové zákazníky je důležitá především náročnost se-

stavení modelu, kdy by pomocí zrychlené stavby prezentované na sociální síti Youtube 

bylo dosaženo jejich přesvědčení, že stavba modelu není příliš složitá a zvládne ji 

i úplný začátečník, což má mít za následek reálné přemýšlení o koupi ze strany nových 

zákazníků.  

„Do“ fáze představuje chvíli, kdy už je produkt k dispozici a dochází k realizaci 

nákupu. Důležité je především, aby bylo možné produkt zakoupit snadno a rychle, což 

by mohlo zákazníky, kteří se rozhodli pro koupi odradit. Pro nové zákazníky je důležitá 

opora v podobě možnosti obrátit se s dotazem ohledně nákupu na společnost, což 

bez problémů funguje přímo na internetovém obchodě za pomoci systému Zendesk. 

Tato fáze je v internetovém obchodě na tak vysoké úrovni, že při návrhu nových komu-

nikačních prostředků nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
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Nový způsob by spočíval v propojení výše navržené aplikace, přes kterou by 

bylo možné realizovat nákupy ve zjednodušené verzi. Byla by ochuzena především 

o odkazy na související produkty a o bližší náhled obsahu stavebnice včetně online ná-

vodu. Předpokládá se, že nákup před aplikaci by využívali především stávající zákaz-

níci, kteří dobře znají obsah stavebnice a vědí, co přesně chtějí. Zavedení nákupu po-

mocí aplikace by bylo realizováno současně s jejím zprovozněním.  

„Care“ fáze je v návaznosti na předchozí rozdělení zákazníků určena stávajícím 

a novým zákazníkům. Společnost již disponuje možnostmi, jak pečovat o své zákaz-

níky a udržovat s nimi dlouhodobý vztah vedoucí k opakovaným nákupům, ale v této 

fázi zaostává za moderními trendy v oblasti mobilních aplikací, jak již bylo navrhnuto 

v první části této kapitoly. Pomocí aplikace může společnost zvyšovat kvalitu CRM a za-

ujmout tak důležitější pozici v očích zákazníka především pro svou stálou přítomnost 

a dostupnost zákaznického servisu. Udržování kontaktu se zákazníkem by bylo dopro-

vázeno speciální nabídkou produktů každých padesát dní od stažení aplikace. Tento 

krok by napomohl, aby se zákazníci pravidelně vraceli z důvodu výhodné koupě a spo-

lečnost tak nepřicházela o pravidelný kontakt. Zároveň by v aplikaci bylo evidováno 

datum narození zákazníka, takže by bylo možné v době jeho narozenin zaslání auto-

matické zprávy s gratulací a dárku v podobě náhodně generovaného produktu, který 

bude zdarma připojen k následující online objednávce.   

Celková implementace STDC by nebyla pro podnik příliš nákladná, jelikož dis-

ponuje mnoha komunikačními prostředky a jedná se tedy spíše o změnu přístupu 

k různým typům zákazníků a doplnění celé struktury o nové komunikační prostředky. 

Zavedení konceptu STDC může být provedeno z větší části ihned a celé po zprovoznění 

aplikace.  Metrika určující úspěšnost STDC spočívá především v porovnání množství 

uskutečněných nákupů nových produktů v porovnání s prodeji produktů před zavede-

ním STDC. Realizace by byla ideální v rámci prezentace chystaného produktu P-51D 

Mustang, jehož vydání se očekává začátkem roku 2019, takže je stále dostatek času na 

přípravu a zapojení všech nových komunikačních prostředků včetně aplikace.  

7 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

A DOPORUČENÍ 

Analýza současného stavu společnosti a předešlého vývoje od založení marketingo-

vého oddělení ukázala viditelný růst tržeb a celkového objemu prodeje zboží, což je 

způsobeno především zvýšením kvality řízení vztahů se zákazníky. Společnost řídí 

svoji komunikaci především skrze online prostředí a úspěšně se zapojila do nových 

trendů v kontextu online komunikace.  

Jedná se především o vytvoření dobře fungujícího internetového obchodu, 

který je přehledný a intuitivní. Realizace nákupu včetně vytvoření zákaznického účtu je 

rychlá a snadná. Tento fakt se promítá, dle ředitele společnosti, především ve snížení 
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počtu nedokončených nákupů a celkové návštěvnosti internetového obchodu. We-

bové stránky společnosti jsou velmi dobře graficky zpracované a ohlasy na jejich 

vzhled jsou v zákaznické komunitě ve většině pozitivní. 

Důležitým krokem v komunikaci se zákazníky byla realizace účtů na sociálních 

sítích Facebook a Youtube. Především firemní profil na sociální síti Facebook zazna-

menává vysokou popularitu nejen v počtu příznivců, ale především v počtu uživatelů, 

kteří aktivně reagují na příspěvky marketingového oddělení a na chystané či pláno-

vané novinky, což poskytuje společnosti rychlé reakce a informování zákazníků. Soci-

ální síť Youtube není společností využívána v takové míře oproti Facebooku, ale propa-

gační videa zaznamenala pozitivní ohlas u zákazníků a stala se tématem mnoha dis-

kuzí na modelářských fórech.  

Inovativní je především vydávání měsíčního online magazínu Info Eduard, který 

je volně ke stažení na stránkách společnosti včetně předešlých čísel. Zájem o magazín 

je vysoký a je skrze něj možné uskutečňovat nákupy použitím živých odkazů, které jsou 

propojeny s internetovým obchodem. Jedná se o ojedinělý projekt v oboru. 

Po seznámení se s firemním prostředím, způsoby a procesy komunikace se zá-

kazníky usuzuji, že právě komunikace a řízení vztahů se zákazníky skrze sociální sítě, 

online klub a další informační cesty v online prostředí činí společnost ve svém oboru 

jedinečnou. V porovnání jak s domácí, tak světovou konkurencí, nenalezneme v tomto 

oboru konkurenční firmu, která by byla v tak blízkém a intenzivním kontaktu se zákaz-

níky jako Eduard. 

1. doporučení 

Marketingové oddělení společnosti by se mělo zaměřit na sjednocení způsobu 

podávání nových příspěvků a marketingových kampaní. Často se měnící způsob pre-

zentace i intenzita může snižovat zájem zákazníků o komunikaci s firmou a jejich za-

pojení do konverzací. Mezi jednotlivými kampaněmi jsou velké rozdíly a slabá prezen-

tace některých z nich může budit podezření na nekvalitní produkt (především z po-

hledu nových zákazníků). 

2. doporučení  

Prezentace produktů se zaměřuje především na stávající zákazníky, kteří znají 

jednotlivé produkty a vnímají tak především rozšiřující nabídku. Nově příchozí zákaz-

níci se těžce dostávají k informacím. Nedozvědí se tak, co jednotlivé produktové řady 

představují a jaká je jejich využitelnost. Jako dobrý prostředek by mohlo posloužit za-

vedení nové záložky na internetovém obchodě pod názvem „Začínáme“. Zde by se zá-

kazník mohl snadno zorientovat ve vhodných produktech pro začínající modeláře a ne-

podstupoval by složitou cestu informování se, co je pro začátek potřeba. Zároveň by 

vznik této nabídky nebyl pro společnost problematický, jelikož nabízí celou škálu po-

můcek pro stavbu. Své využití by našla především dovážená novinka v podobě neto-

xických barev Mission Models, které jsou vhodné především pro děti a vytvoření dár-

kových setů obsahující zdravotně nezávadné barvy a jednoduché stavebnice. Takový 
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krok by mohl pomoci v budování nové základny budoucích zákazníků a přispět k růstu 

počtu lidí v oboru. 

3. doporučení 

Společnost v současnosti nevyužívá žádný slogan, který by definoval její práci. 

Využití sloganu společně s logem a názvem firmy se v praxi osvědčilo velkému množ-

ství firem a pomohlo k jejich odlišení a lepšímu zapamatování pro zákazníka. Slogan 

by měl být jednoduchý, jasný a snadno zapamatovatelný. Z důvodu většinového pro-

deje produktů do zahraničí by měl být zpracován v anglickém jazyce.  

4. doporučení 

Marketingové oddělení opomíjí prezentaci úspěchů modelů postavených ze 

stavebnic Eduard na mezinárodních soutěžích. Především začínající a nově příchozí 

zákazníci by ocenili mezinárodní úspěchy českých modelářů a pomohli tak k přesvěd-

čení o kvalitě produktů ve srovnání s konkurencí. Identifikace firem se soutěžními 

úspěchy svých produktů se stala v mnoha oborech velmi populární a přispívá ke zvý-

šenému zájmu o značku. Inspiraci můžeme nalézt například v závodních stájích růz-

ných automobilek, jejichž úspěchy mnohdy stačí k přesvědčení zákazníka ke koupi.  
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ZÁVĚR 

Aktuální situace na trhu představuje pro společnosti velmi silné konkurenční prostředí 

a kvalitní zpracování produktů již není zárukou přízně zákazníků. Je tedy nutné o zá-

kazníky bojovat tak, aby bylo dosaženo výhody oproti konkurenčním firmám a podpo-

řit tyto aktivity kvalitními produkty. Podstatné je především budování CRM, což vede 

k dlouhodobému pozitivnímu vztahu se zákazníky a získávání nových zákazníků. Po-

mocí nástrojů CRM společnosti získávají cenné informace z prodeje a požadavky, které 

jsou na jejich produkty kladeny. Kvalitní zákaznický servis a komunikace se zákazníky 

jsou nedílnou součástí úspěšné společnosti.  

Cílem bakalářské práce byla analýza a zhodnocení současných vztahů se zákaz-

níky v online prostředí ve firmě Eduard Model Accessories s.r.o. a návrh nových komu-

nikačních prostředků, což se podařilo splnit. 

V teoretické části byl na základě použité literatury popsán koncept řízení vztahů 

se zákazníky a vysvětleny jednotlivé pojmy. Dále byla objasněna problematika komu-

nikačního mixu v online prostředí zaměřená na online marketing v kontextu procesu 

CRM. 

Praktická část je zaměřena na řízení vztahů se zákazníky a analýzu prostředí ve 

společnosti Eduard Model Accessories s.r.o. Nejdříve byla společnost představena 

včetně okolností jejího vzniku a historie. Další kapitoly jsou zaměřeny na implementaci 

CRM procesů v podniku a důvody, které vedly k jejich zavedení. Mezi hlavní požadavky 

patřilo budování kvalitnějších vztahů se zákazníky a vyšší efektivita obchodních pro-

cesů. Použité nástroje pro CRM vznikaly především po zavedení marketingového od-

dělení a jejich implementace probíhala bez větších problémů.  

Následující kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu řízení vztahů se 

zákazníky v kontextu online komunikace. Nejdříve se kapitola zabývá segmentací zá-

kazníků a zaměřením na jednotlivé segmenty. Následoval popis managementu kvality 

ve společnosti a sponzoring. Důležité bylo především seznámení s činností marketin-

gového oddělení a nástroji, které společnost využívá při CRM. Součástí činnosti marke-

tingového oddělení bylo seznámení se třemi marketingovými kampaněmi, které po-

skytují konkrétní představu o způsobu komunikace společnosti. Výsledky práce byly 

podloženy marketingovým průzkumem vytvořeným z dat společnosti.  

Výsledky práce dokazují výrazný pokrok v budování vztahů se zákazníky a v ob-

líbenosti značky podložené několikanásobně vyšším tržním růstem a dalšími ekono-

mickými ukazateli. Je zřejmé, že práce marketingového oddělení výrazně přispěla 

k ekonomické prosperitě podniku a vytvořila tak lepší postavení společnosti vůči kon-

kurenčním firmám. 

Přínos práce pro společnost spočívá v návrhu nových komunikačních pro-

středků a doporučení, která byla navržena pro zvýšení kvality CRM a jsou bez výrazných 

překážek realizovatelná. Společnost by se po implementaci nových komunikačních 

prostředků stala jedinou ve svém oboru, která by využívala těchto moderních nástrojů 

a její pozice vůči konkurenci by byla ještě více posílena.  
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