
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby marketingové strategie u
konkrétního nábytkářského podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou
část. Teoretická část definuje základní pojmy marketingu a marketingového
plánování čerpané z dostupných literárních zdrojů. Praktická část obsahuje návrh
marketingového plánu pro danou firmu na období jednoho roku. Pomocí Porterovy
analýzy pěti sil, PESTE a SWOT analýzy je provedena komplexní analýza
současného stavu podniku. Na základě marketingového mixu jsou navrženy vhodné
metody pro řízení marketingu ve vybrané společnosti. Důraz je kladen zejména na
online marketing. Cílem bakalářské práce je vytvoření aplikovatelného
marketingového plánu, který je pro podnik přínosem.
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Cílem bakalářské práce bylo sestavit vhodný a aplikovatelný marketingový plán
pro vybranou společnost PROFIL NÁBYTEK. Ze získaných informací byly
stanoveny marketingové cíle. Hlavními cíli bylo budování brandu, zvýšení
povědomí o společnosti a vybudování marketingového oddělení. Na základě
marketingového mixu a marketingových nástrojů byly navrhnuty vhodné metody
pro zlepšení v oblasti marketingové propagace. Jelikož se jedná o firmu, která
působí na českém a slovenském trhu, bylo doporučeno zapracovat zejména na
online marketingu (PPC reklama, SEO, direct mail, sociální sítě). Online reklama
není tak nákladná a dokáže přesně zacílit na vybrané segmenty zákazníků, a
navíc má obrovský dosah. Tímto způsobem spolu se zřízením marketingového
oddělení budou nejlépe splněny všechny zvolené cíle podniku.

Věřím, že tato bakalářská práce bude pro společnost PROFIL NÁBYTEK
přínosem, dojde k posílení firemní image a zlepšení propagace podniku. Autor se
domnívá, že pokud bude dodržen navržený marketingový plán, budou splněny
všechny stanovené cíle.
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Teoretická část se zabývá základy managementu, marketingovým plánem a s
nástroji s ním spojenými jako je situační analýza, SWOT analýza, marketingové cíle
a strategie, akční programy, rozpočet a kontrola. Dále je vymezen marketingový mix,
který se skládá z popsání produktu, propagace, distribuce a ceny.

Praktická část obsahuje představení vybrané společnosti a jejích zaměstnanců. Na
základě teoretické části jsou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, a to
pomocí Porterova modelu pěti sil a PESTE analýzy. Následně je provedena také
analýza SWOT, ze které vyplynulo, že společnost PROFIL NÁBYTEK má slabé místo
v oblasti propagace. S tím je spojená absence marketingového oddělení.

The bachelor thesis deals with an issue of marketing strategy in a particular 
furniture company. The thesis is divided into a theoretical part and a practical 
part. The theoretical part defines basic marketing and marketing planning 
concepts obtained from available written sources. The information gained from 
the theoretical part is implemented in the practical part. The practical part 
contains a suggestion of a marketing plan for the particular firm for a one-year 
period. A complex analysis of the present situation is implemented through 
Porter´s five forces analysis and PESTE and SWOT analyses. On the basis of a 
marketing mix, suitable methods for the marketing management in the selected 
company are proposed. Especially online marketing is emphasised. The aim of 
the bachelor thesis is to create an applicable marketing plan which is an asset 
for the company.


