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Abstrakt:

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá marketingovým

mixem, komunikačním mixem a popisuje principy nastavení

komunikačních kampaní. V praktické části se pak zabývá

vývojem off-line a online marketingu s důrazem na online

marketing a vyhodnocením 3 komunikačních kampaní

společnosti AMC v letech 2016, 2017 a 2018. Sleduje také

vývoj investic do off-line a online marketingu v daných

kampaních a využití jednotlivých nástrojů marketingové

komunikace v rámci komunikačních kampaní společnosti

AMC. Součástí práce je i vyhodnocení nereprezentativní

marketingové sondy zabývající se chováním cílových skupin

na internetu a různých sociálních sítích. Tato data jsou poté

využita k vytvoření doporučení pro společnost AMC, jak

inovovat a zlepšit marketingovou komunikaci vůči

jednotlivým cílovým skupinám.

Abstract:

The bachelor's thesis deals with the marketing mix,

communication mix and describes the principles of setting

up communication campaigns in the theoretical part. The

prac-tical part deals with the development of off-line and

online marketing with an empha-sis on online marketing and

evaluation of 3 communication campaigns of AMC in 2016,

2017 and 2018. It also monitors the development of

investments in off-line and online marketing in these

campaigns and use of individual marketing communication

tools within AMC communication campaigns. Part of the

work is also the evaluation of an un-representative

marketing probe dealing with the behaviour of target groups

on the In-ternet and various social networks. This data is

then used to make recommendations for AMC on how to

innovate and improve marketing communication with

individual target groups.

Výzkumná otázka 1
Kde respondenti nejčastěji hledají inspiraci a informace o novinkách v oblasti kultury, filmů

a seriálů?

Výzkumná otázka 2
Na kterých sociálních sítích reklamy oslovují nejvíce respondentů?

Závěr:

Hlavním cílem této práce bylo vyhodnocení 3

vybraných komunikačních kampaní společnosti

AMC z let 2016, 2017 a 2018. Dále analýza vývoje

investic do off-line a online marketingu v čase.

Pozornost byla věnována také nástrojům

marketingové komunikace společnosti AMC v rámci

jejích komunikačních kampaní. Kampaně byly pro

společnost AMC vyhodnoceny jako přínosné, ovšem

byl zjištěn velký nedostatek v brand awareness

společnosti, která je dle interních dokumentů

společnosti AMC téměř nulová. Další částí této

bakalářské práce byla nereprezentativní

marketingová sonda, která se zabývala chováním

cílových skupin na internetu a různých sociálních

sítích. Zde byly stanoveny dvě výzkumné otázky

zobrazené výše.

Přínosem této bakalářské práce je právě

vypracování doporučení pro společnost AMC

a vypracování kompilační tabulky zobrazující

doporučené komunikační nástroje pro jednotlivé

cílové skupiny společnosti AMC. Mezi hlavní

doporučení patří rozšíření povědomí o společnosti

a její propojení se známějšími televizními kanály,

seriály a filmy z jejich produkce. Dále silnější

propagace značky jako takové a doporučení

různých komunikačních nástrojů pro jednotlivé

cílové skupiny zákazníků v závislosti na jejich věku,

informacích z teoretické části práce, výsledcích ze

statistického zpracování údajů a vyhodnocení

dotazníkového šetření.


