
MARKETINGOVÝ MIX KONKTRÉTNÍHO PODNIKU 

Ada  Šle hta 
 

České v soké uče í te h i ké v Praze 
Masar kův ústav v šší h studií 

2018 

Marketing Mixture of a Specific Enterprise 

Abstrakt 
Před ěte  akalářské práce „Marketi gový mix 
konkrétního pod iku“ je analýza a popis 
součast ého marketingového mixu podniku 
Synthomer a. s. Teoretická část popisuje části 
marketingového mixu se za ěře í  na model 
„4P“ a popisuje jeho nástroje. Praktická část je 
za ěře a na zhodnocení konkrétního 
marketingového mixu. Cílem akalářské práce je 
analyzovat dosavadní marketingový mix firmy 
Synthomer a. s., na základě získaných podkladů 
navrhnout z ě  marketingového mixu, které 
povedou k optimalizaci. 

Abstract 
The subject of the bachelor thesis "Marketing mix of a 
specific enterprise" is the analysis and the description of 
the current marketing mix of the company Synthomer 
Ltd. The theoretical part characterizes the  levels of the 
marketing mix with a focus on model "4P" and describes 
its tools. The practical part deals with the evaluation of 
the particular marketing mix. The aim of the thesis is to 
analyze the existing marketing mix of the company 
Synthomer Ltd., and based on the obtained materials to 
propose changes in the marketing mix that will lead to 
the optimization. 
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Použitá literatura 

CÍL: Doporuče í pro optimalizaci 
marketingového mixu společ osti 
Synthomer a.s. 

Synthomer se zabývá 
výrobou akrylových 

o o erů, tedy výrobou 
kyseliny akrylové a jejich 
esterů, a pol erů kyseliny 
akrylové neboli akrylátových 
disperzí. 

Společ ost S tho er 
v užívá pro sta ove í e  
produktu vlast í výpočet í 
progra . Ce u ovlivňují: 
náklady na materiál,  na 
výrobu,  logistiku, 
za ěst a e a arketi g. 

Závěr 
 
 
 
 

Společ ost Synthomer při své 
komunikaci s od ěrateli a 
zákazníky používá předevší  
formu osobního prodeje. 
Společ ost rekla ě evě uje 
žád é prostředk  

Podnik má jednoho obchodního 
zástupce na disperze a jednoho 
obchodního zástupce na 
monomery, kteří provádějí prodejní 
servis. Obchodní zástupce 
společ osti domluví zakázky, kdy je 
domluvena cena a objem zakázky. 
Poté je poslána objednávka na 
zákaznický servis.  

Konkrétní pří os by ěl být pro 
společ ost Synthomer v potře ě 
uvědo it nutnost dlouhodobého 
marketingového plánování a 
podrobného sledování 
marketingového prostředí a reakcí 
klie tů a také sledování reakcí 
veřej osti. Cíle, uvedené na 
začátku mé akalářské práce, 
hodnotím jako spl ě é. Přišel 
s přes ý i doporuče í i, 
předevší  v oblasti produktů a 
marketingové komunikace. 
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