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Abstrakt

Van Westendorpův test

Cílem diplomové práce je zpracovat návrh cenové strategie při
uvedení inovativního produktu na trh. Návrh se zaměřuje na volbu
nejvhodnější koncové ceny produktu s cílem maximalizovat podíl na
trhu. Pro tyto návrhy byla aplikovaná cenová analýza Conjoint a
cenová analýza Van Westendorp. Součástí diplomové práce byl
marketingový výzkum určený pro 25 kardiochirurgů a
intervenčních kardiologů s cílem získat data pro stanovení
preferenční ceny. Dále byla hodnocena znalost ceny produktů na
trhu, vnímaná přidaná hodnota produktu a revenue index.

Van Westendorpova metoda hledá takovou cenu, kterou vnímá spotřebitel jako
optimální při známé kvalitě produktu. Test cenové citlivosti (Van
Westendorpova metoda) je jedním z téměř nejlepších nástrojů pro plánování
ceny pro komerční uvedení nového produktu nebo nové produktové inovace. Van
Westendorp je také velmi často používaná metoda ve zdravotnickém odvětví.
Respondentům byly položeny tři otázky. Při jaké koncové ceně nabízí produkt
Intense Aura vysokou hodnotu (VFM = Value for money) nebo-li nabízí
přiměřenou cenu. Dále při jaké koncové ceně se jim zdá produkt Intense Aura
drahý, ale stále by zvažovali jeho nákup, tedy zdá se jim produkt drahý. Při jaké
koncové ceně se jim zdá produkt Intense Aura tak drahý, že by si jej v žádném
případě nekoupili, tedy jeho cena je příliš vysoká.

English Summary
The aim of this thesis is to elaborate a price strategy proposal
when launching an innovative product on the market. The
proposal focuses on choosing the most appropriate end price for
the product to maximize market share. Conjoint price analysis
and Van Westendorp price analysis were applied to these
proposals. The diploma thesis included marketing research
designed for 25 cardiac surgeons and interventional cardiologists
to obtain data for preferential prices. Furthermore, the price of
products on the market, the added value of the product and the
revenue index were evaluated.
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Conjoint cenová analýza
Přiměřená cena

Metoda conjoint byla vybrána především proto, že se dle dostupné
literatury jedná o nejkomplexnejší způsob testování cen produktu.
Metoda se, tak jak je to i v tomto případě, používá primárně na zjišťování reakce trhu na nové produkty
nebo produktové inovace. Tato část výzkumu se zabývá zkoumáním koncové ceny a vlivu koncové ceny
na odběr potenciálních nakupujících. Účastníci byly vyzváni, aby vyplnili jejich odhadovaný odběr všech
TAVI produktů při různých koncových cenách nového produktu Intense Aura. Bylo navrženo 5 scénářů,
resp. 5 různých koncový cen produktu Intense Aura. Každý takový scénář obsahoval i ceny ostatních
konkurenčních zařízeních.

Revenue index
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Scénáře - Uživatelé celkem
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Závěr
Po analýze odpovědí se ukázalo, že koncová cena by se měla pohybovat v rozmezí ceny stávajícího
produktu o zhruba UltraCore + 1 % až do zhruba Ultra Core + 4 %. Nejčastější odpovědí bylo, že by
přiměřená cena koncového produktu měla být srovnatelná s cenou stávajícího produktu. Celkový
výstup ukazuje, že předpokládaný market share by byl v případě koncové ceny o 30 % pouze 0,6 %.
Až při koncové ceně vyšší o 5 % než je stávající cena Ultra Core by se zvýšil odběr na 3,7 %. Avšak
největší odběr by nastal, pokud by nový produkt měl srovnatelnou cenu jako je stávající produkt
Ultra Core až 7,4 %. V další části byl vypočítán ukazatel, který nám ukazuje výši příjmu při různých
koncových cenách produktu tzv. revenue index. Ukazuje se, že při snížení ceny nového produktu je
procentuální hodnota z příjmů několika násobně vyšší než ta předchozí. Pokud by došlo ke snížení
ceny Intense Aury o 20 % obrat by se zvýšil o 93,4 %. Při stejné ceně jako je stávající produkt Ultra
Core by se obrat zvýšil až o 1011 %. Po analýze je zjištěno, že při snížení ceny nového produktu
Intense Aura na stejnou cenu jako je stávající produkt Ultra Core by došlo k výraznému zvýšení
odběru Intense Aury. Odběr by se zvýšil o 14,2 % a odběr produktu Ultra Core by se snížil na 85,8 %.
Avšak celkový podíl na trhu firmy by se zvýšil z původních plánovaných 46,7 % na 51,8 %. Z
dlouhodobého hlediska by se tedy snížení ceny nového produktu a následně snížený odběr
stávajícího produktu projevil pozitivně ve zvýšeném podílu na trhu společnosti.
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