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Abstrakt 

Diplomová práce, jejíž název je „Případová studie: Návrh kampaně pro elektromobily“ 

se zabývá návrhem reálné marketingové kampaně na elektromobil Mustang Mach-E 

americké automobilky Ford. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část 

obsahuje historii automobilismu, typy elektrifikace, definuje marketingové nástroje a 

další používané metody. V praktické části je provedena aktuální situační analýza za 

pomocí nástrojů uvedených v teoretické části, stanoveny marketingové cíle a 

segmenty. Následně byla navržena marketingová kampaň na elektrovozidlo včetně 

rozpočtu a harmonogramu. 

 

Klíčová slova 

marketing, marketingový plán, marketingová strategie, SWOT analýza, BCG matice, 

marketingová kampaň, elektromobilita, automobilový průmysl 

 

 

Abstract 

Master thesis, whose name is „Case study: Proposal of Marketing Campaign for electric 

cars“ is dealing with proposal of real marketing camapign for electric car Mustang 

Mach-E from american car company Ford. Master thesis has got two parts. Theoretical 

consist of motoring history, types of electrification, defines marketing tools and 

another used methods. In practial part of Master thesis is make current situation 

analysis with support of tools which was mentionted in theoretical part of this thesis, 

set marketing goals and segments. Then was proposed marketing campaign for 

elektric vehicle with harmonogram and budget. 

 

Key words 

marketing, marketing plan, marketing strategy, SWOT analysis, BCG matrix, marketing 

campaign, electromobility, automotive  
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Úvod 

Diplomová práce se věnuje marketingovému oboru, bez kterého se v dnešní době 

většina společností neobejde. O to více je marketing důležitější na tak konkurenčním 

trhu jako je automotive. S nátlakem na snižování emisí ze strany Evropské unie jsou 

automobilky nuceny hledat alternativní pohony na místo konvenčních, které jsou na 

technologickém a rentabilním maximu, prototo bude třeba pro plnění emisních norem 

v budoucnu bude třeba vysokých investic.. Jednou z možností, jak mohou výrobci 

splnit dané přísné emisní limity, je své portfolio elektrizovat na různých úrovních. 

 

S rozšiřováním elektrických vozidel přichází i změna paradigmatu uživatelů a výrobců. 

Výrobci se již nesoustředí na zdokonalování spalovacích motorů, ale vyvíjí baterie 

s větší kapacitou nebo efektivnější, výkonnější a zároveň kompaktnější elektromotory. 

Rozvíjí se autonomní řízení a asistenční systémy, kdy se i do levnějších vozidel se 

dostává výbava, která byla dříve jen pro ty nejdražší modely v portfoliu. Z pohledu 

uživatele jsou změny také radikální, jsou nuceni lépe plánovat své cesty a časové 

možnosti, vzhledem k delší době dobíjení elektromobilů. To s sebou následně přináší 

i změnu chování spotřebitelů při výběru automobilu. 

 

 Lze pozorovat změnu atributů mezi konvenčními vozidly a elektromobily, podle 

kterých si zákazník vozidlo vybírá. Zatímco u vozidla vybaveného spalovacím motorem 

se zákazník většinou orientuje například dle velikosti zavazadlového prostoru, 

spotřeby nebo ceny, lze u výběru elektromobilů sledovat jistou změnu. 

Nejdůležitějšími atributy při výběru se stávají  značka, dojezd a doba dobití vozidla, 

protože při aktuálním technickém vývoji lze toto považovat za největší omezení, při 

využívání elektrovozidel. Do popředí vstupuje i emocionální stránka, kde se vozidla 

s elektrickým pohonem prezentují jako ekologický způsob dopravy, což pro některé 

spotřebitele může mít rozhodující vliv na koupi. Na tyto skutečnosti musely reagovat i 

automobilky ve svém komunikačním mixu a přízpůsobit tomu i své marketingové 

nástroje. S inovativními technologiemi přichází i možnost změny způsobu jejich 

prodeje a promování. 

 

 V diplomové práci jsem využil znalosti, které jsem měl možnost získat během studia 

na Masarykově ústavu vyšších studií a několikoletou praxí na prodejním oddělením ve 
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společnosti Ford Motor Company, která působí na automobilovém trhu. Vzhledem 

k očekávanému růstu podílu těchto vozidel na trhu, je zajímavé, jak tato situace 

ovlivňuje a transformuje všechny části automobilových společností, což se promítá do 

celého průmyslu, který je na tyto výrobce navázaný. 
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1 Úvod do marketingu v automobilovém 

sektoru 

1.1 Automotive sektor 

Od dob, kdy Karl Benz se svým prvním automobilem vyjel na německé silnice, uběhlo 

přibližně 130 let. Za tu dobu automobily prošly zásadním vývojem a s nimi celý 

automobilový trh. Na počátku automobilové doby stále převyšovala poptávka aktuální 

nabídku a kapacitu výrobců. To znamenalo, že své výrobky nemusely automobilky 

promovat, protože každý kus byl ihned prodán. Nicméně s postupným vývojem 

automobilismu procházel vývojem i samotný marketing, který se stal nedílnou a velmi 

podstatnou součástí trhu s automobily. Jako první propagační aktivitu můžeme 

považovat například sto kilometrovou cestu manželky a synů právě Karla Benze 

s prvním automobilem na návštěvu svých příbuzných. Možná nevědomě, ale způsobila 

tím velký zájem o Benzova vozidla. 

 

Přelom 19. a 20. století patří k rozkvětu automobilismu. Vznikají společnosti jako je 

Ford, Chrysler a GM, které se později nazývají jako velká trojka. V Evropě vznikají mimo 

jiné automobilky, jako je Škoda Auto, Renault nebo Fiat. Tento rozvoj znamenal i 

zvýšenou konkurenci, lidé bohatli a vozidlo se stalo znakem sociálního postavení.  

 

V té době přichází Henry Ford se svým modelem T, který měl motorizovat svět, a to se 

mu povedlo nejen díky ceně a pásové výrobě, ale také díky mediální kampani. Využil 

k tomu celostránkovou inzerci ve všech amerických novinách, kde se zaměřoval 

nejenom na normální lidi, ale hlavně na podnikatele a zemědělce, kteří by používali 

vozidlo ke komerečním účelům, a tím nahradili koňskou sílu. Mimo tisku propagovala 

model T také velmi hustá síť prodejců a frančíz v každém městě Severní Ameriky, kde 

bylo možno si vozidlo vyzkoušet. Tento způsob propagace způsobil, že ve 20. letech 

20. století byl v USA každým druhým vozidlem model T. 
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Obrázek 1 - Dobová reklama na Ford Model T. Zdroj: 

https://www.thehenryford.org/explore/blog/advertising-the-model-t/ 

 

S dalším technologickým vývojem začínají být zákazníci náročnější. Už nestačí, aby  

vozidlo fungovalo pouze jako přepravní prostředek mezi dvěma místy. Proto začíná 

vývoj naprosto nových vyspělejších vozidel, která mají plnit nejenom funkci přepravní, 

ale také sociální a designovou. Nová vozidla by měla být dynamičtější, úspornější a 

také komfortnější. Majiteli by měli zaručovat jistý sociální status. Zde se začíná 

objevovat jistý první druh segmentování zákazníků. Ford přichází v 60. letech 20. 

století s modelem Mustang, který nabízí mladým lidem se sloganem „Zda chcete 

sportovní nebo rodinné vozidlo, díky Mustangu můžete mít obojí v jednom vozidle“.  

 

Na nové požadavky zákazníků musel reagovat i marketing jednotlivých automobilek. 

Z dobových materiálů je jasně patrný důraz na rozmanitost nabídky: „Můžete si vytvořit 

vašeho rodinného Mustanga, sportovního Mustanga nebo luxusního Mustanga. Je zde 

až 70 možných kombinací výbav“ a snaha o poukazování na přednosti každého daného 

modelu oproti konkurenci: „Mustang přichází se svérázným stylem, který lze očekávat 

pouze od evropských modelů za mnohem vyšší cenu“. Ford si drží stále stejnou formu 

propagace, protože vozidla mimo technických rozměrů přinášejí i ten emociální. Proto 

má hustou síť dealerů, kam zve zákazníky na zkušební jízdy s Mustangem. Klade také 

důraz na důsledné školení zaměstnanců tak, aby byli schopni podávat relevantní 

informace. Mimo to, jeho modely propaguje na celostránkových reklamách v 

automobilových periodikách, nově využívá i televizních reklamních spotů. 
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Další změnou v propagaci vozidel můžeme sledovat v období 70. let 20. století, kdy 

svět ochromila ropná krize. Evropská vozidla byla v té době již poměrně úsporná na 

rozdíl od těch amerických. Proto se americké automobilky začali soustředit hlavně na 

snižování spotřeby, osazování modelů menšími motory, snižováním váhy a hledáním 

jiných způsobů pohonu, jako je přeplňování, pro zachování dostatečné dynamiky. To 

se samozřejmě promítá i do propagačních materiálů a reklam, kde jsou v případě 

Mustangu nahrazeny slogany „Menší spotřeba, lepší dynamika“.  

 

 

Obrázek 2 - Reklama na Ford Pinto s nízkou spotřebou. Zdroj: 

https://cz.pinterest.com/pin/102949541464982810/ 

 

Už od počátku můžeme sledovat rozdíly v přístupu propagace vozidel mezi Amerikou 

a Evropou. Americké reklamy poukazují na nedokonalosti konkurentů, někdy až 

poměrně drsnou formou. Snaží se zdůraznit luxus, výkon a opulentnost, které modely 

nabízí. Velkou část pak věnují přidané emocionální stránce jejich vozidel. Naopak 

evropské společnosti volí decentní propagaci. To znamená, že poukazují na 

ekonomičnost, záruky, spolehlivost a bezpečnost. Například Peugeot přichází v 70. 

letech 20. století s marketingovou kampaní, kde u svého modelu 404 slibuje v té době 

nevídanou dvouletou zárukou na celé vozidlo a u verze kombi přichází s dětským 

zámkem zadních dveří pro větší bezpečnost. Automobilka Volvo si pomocí neustálého 

vývoje bezpečnostních prvků budovala brand a nyní je známa jako producent 
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nejbezpečnějších automobilů na světě. Další z ukázek budování brandu pomocí 

historických zkušeností byla snaha švédského Saabu budovat marketing ve spojení 

s leteckým průmyslem. Společnost se po druhé světové válce, kdy přišel útlum 

poptávky po vojenských letounech, přeorientovala na automobily. První vozidla byla 

tvořena leteckými a aerodynamickými inženýry, to zaručovalo nízky koeficient odporu 

a tím lepší dynamiku, bohužel na úkor designu. Zkušenosti z výroby letadel společnost 

využila jako jedna z prvních automobilek na světě při přeplňování zážehových motorů.  

 

 

Obrázek 3 – Volvo dobová reklama. Zdroj: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=volvo%20advertising&rs=typed&term_meta[]=volvo%7Ctype

d&term_meta[]=advertising%7Ctyped. 

 

S globalizací přichází možností mezinárodního podnikání v různých odvětvích. Volný 

pohyb kapitálu, rozvoj moderních technologií, logistických a skladovacích systémů 

byly impulzem pro rozvoj mezinárodního obchodu a tím zvýšení konkurence na 

světových trzích. To přináší společnostem nové výzvy a dává jim možnost zlepšit i 

ekonomické výsledky, ať už zvýšením tržeb a zisku z prodeje na více trzích, nebo 

naopak snížením nákladů díky úsporám z rozsahu. Tento trend se nevyhnul ani 

automobilovému průmyslu, proto bylo třeba začít využívat i mezinárodní 

marketingovou strategii. Koupě vozidla je už zpočátku poměrně složité a důležité 

rozhodnutí každého kupujícího, které je ovlivněno mnoha faktory. Úkolem každé 

značky je poskytnout lidem funkční a emoční orientační body, které jsou pro 
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automobilový trh zcela zásadní vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí.  Pro 

některé zákazníky je zásadní prioritou například design, image značky a technické 

parametry, u jiných zákazníků je zásadní pro rozhodování cena v poměru ke kvalitě, 

provozní náklady, bezpečnost a spolehlivost. Z těchto důvodů je jeden 

z nejzásadnějších úkolů strategického plánování většiny automobilek vytvoření 

silného positioningu. Již od počátku vývoje nových modelů pracuje automobilka 

s nezaměnitelností značky, protože modely slouží jako prezentace široké veřejnosti, 

ukázka technické pokročilosti a tvoření její image. Cílem by mělo být udržet si 

zákazníka tak, aby byl co nejspokojenější a v budoucnosti provedl opakovaný nákup 

vozidla stejného výrobce. K tomu automobilky mohou využívat moderní nástroje 

komunikačního mixu. 

 

 

Obrázek 4 - Toyota Prius reklama. Zdroj: https://kaseyxu.wordpress.com/350-2/. 

 

Posledním trendem je zelený marketing. Tento druh marketingu pomáhá vylepšovat 

mínění o značce u zákazníků, poukazováním na chování společnosti, které je přívětivé 

k životnímu prostředí a snižuje tím negativní dopady svého podnikání. To znamená 

například využívání recyklovatelných obalů nebo přiměřené využívání energie 

z obnovitelných zdrojů tak, aby byl dosažen zdravý a udržitelný hospodářský růst. 

Tento způsob komunikace s narůstajícími ekologickými problémy bude nabývat na 

důležitosti. 
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„Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery.“  

 

 Vzhledem k pozici automobilového průmyslu, kterému je přisuzována tvorba jednoho 

z největších znečišťovatelů ovzduší, je potřeba každou pozitivní změnu v tomto směru 

propagovat. Například kauza Dieselgate této snaze velmi uškodila, zákazníci ztratili 

důvěru ve vznětové motory a jejich prodeje poklesly, ani do konce roku 2019 se 

reputace tohoto pohonu nezlepšila a propad zájmu o dieselová vozidla stále 

pokračuje.  

 

Společnost BMW tvrdí, že ve svém elektrovoze i3 využívá až 10 % recyklovaných 

uhlíkových vláken. Interiér je poté tvořen z recyklovaných plastů. Mercedes-Benz 

využívá speciálních vodou ředitelných laků, aby snižovala vypouštění emisí 

rozpouštědel během výrobního procesu. Porsche a Tesla nabízí volbu interiéru bez 

koženého čalounění a vlněných prvků, to by mělo zabránit vypalování deštných 

pralesů. Korejská automobilka Hyundai například přebytečnou kůži daruje oděvním 

společnostem, aby byla ještě využita v módním průmyslu. Ani Renault nezůstává 

s recyklací pozadu a u svého nového elektrického vozidla využívá k výrobě sedaček 

recyklovanou textilii z bezpečnostních pásů s plastovými lahvemi.  

 

Obrázek 5 - Reklama Tesla model S. Zdroj: 

https://i.pinimg.com/originals/3e/29/dd/3e29ddf2874cd947104b477429953740.jpg 
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1.2 Společenská funkce marketingu 

M. Karlíček ve své publikaci definuje marketingovou komunikaci takto: „Marketingovou 

komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí 

kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ (Karlíček, & Král, 2011, p. 

9) Ačkoliv z definice jasně vyplývá, čím se marketingová komunikace zabývá, je dále 

potřeba rozebrat, jakými metodami a komunikačními nástroji se taková komunikace 

tvoří, a na kterých je založena. 

 

Mnoho lidí si myslí, že marketing je pouze prodej a reklama. Každý den na nás ze všech 

stran útočí televizní reklamy, letáky a bannery. Ty můžeme považovat jen za 

marketingové komunikační nástroje. V nynější podobě už marketing nefunguje jen na 

podstatě oslovit a prodat, ale dle Boučkové je „Podstatou marketingu je snaha nalézt 

rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu. Klíčovým bodem každé 

marketingové úvahy a následně i marketingového rozhodnutí by měl být zákazník.“ 

(Boučková, 2003, p. 3). To můžeme chápat tak, že marketing vzniká dávno před reálnou 

výrobou a distribucí daného výrobku. Cílem marketéra je připravit potencionálního 

zákazníka na příchod výrobku, vzbudit v něm zájem a tím i poptávku. Společnost necílí 

pouze na nové zákazníky, ale snaží se udržet i ty stálé, kteří nám přináší stabilní zisky 

z prodejů.  

 

„Pokud je společnost schopna pochopit potřeby zákazníka, vyvinout produkt, který 

zákazníkovi přinese zvýšený užitek za akceptovatelnou cenu a dokáže ho efektivně 

promovat, bude jeho prodej jednodušší.“ (Kotler, & Keller, 2013a, p. 27) Společnost 

může využívat marketing jako jednu z funkcí podniku, popřípadě jako jedno z více 

oddělení, které má za cíl různými nástroji propagovat a podporovat odbyt produktů. 

Další pohled naskýtá možnost nahlížet na marketing jako hlavní funkci, která ovlivňuje 

svými postoji celou činnost podniku jako je výzkum, vývoj, výrobu a podobně. Třetí a 

poslední myšlenka předpokládá neustálé zkoumání zákazníka a díky analýzám 

následné přizpůsobení podniku těmto zjištěním. 
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1.3 Typy marketingu v automotive sektoru 

Dle Tomka (Tomek, & Vávrová, 2007, p. 34) můžeme marketing dělit na různé typy: 

 Marketing spotřebního zboží 

Hlavní zaměření je prodej na hromadných trzích za pomocí využití brandu dané 

společnosti, cenové strategie a také na distribuční sítě, potažmo pomocí 

zprostředkovatelů odbytu. Dle definice Evropské unie lze mezi spotřební zboží 

zahrnout i automobily. Ačkoliv se nejedná o rychloobrátkové  zboží jako jsou například 

potraviny nebo bílou elektroniku, dle evropské legislativy můžeme jako spotřební 

označit jakékoliv zboží, na které se má vztahovat ochrana spotřebitele. U výrobku je 

důležité si správně zvolit marketingovou strategii a hlavně komunikační mix.  

 

Například Ferrari a Lamborghini nepoužívají žádnou reklamu. Proč? Cílí na takový 

segement lidí, kteří vědí, co společnosti nabízí. To samozřejmě souvisí stím, že cílová 

skupina je díky specifickým a velmi drahým vozidlům značně úzká, dalo by se nazvat, 

že je to až spíše komunita. Ferrari si dokonce dovolí selektovat, kterému zákazníkovi 

vozidlo prodá a kterému ne. Tady je patrný rozdíl v nastavení komunikačního mixu, kdy 

standardní automobilky cílí na mnohem širší klientelu, protože pro udržení zisku 

potřebují širší portfolio zákazníků, kteří jím přinesou dostatečný objem prodaných 

vozidel. Využívají k tomu standardních nástrojů jako je reklama, PR nebo podpory 

prodeje. 

 Marketing investičního zboží 

Silněji orientován na dlouhodobé vztahy a osobní komunikaci, s čímž souvisí i nižší 

objem transakcí a zákazníků. To umožňuje individuální řešení problémů, distribuční 

cesty jsou proto kratší. Jako investiční zboží můžeme považovat například 

automobilové veterány. Vozidla, která jsou historicky významná se stávají lukrativní 

pro sběratele. Ti do nich investují své finanční zdroje a očekávají, že v budoucnu budou 

ceny vozidel růst. Jako příklady můžeme uvést například model z filmů o Jamesi 

Bondovi DB5 od anglické společnosti Aston Martin nebo rallye legendu Lancii Delta 

Integrale. Mimo tyto vozidla jsou předmětem investic i takové modely, které vznikli 

v omezených seriích nebo jsou vyjímečné svým zpracováním, technickými parametry 

a samozřejmě výrobcem. Typickými příklady jsou vozy od italského výrobce Ferrari 

nebo od společnosti Bugatti. 
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 Marketing služeb 

Zapojení externích faktorů – zákazníka do procesu realizace. Důležitým aspektem je 

udržení konstantní kvality. Zvyšování nároků na komunikaci a osobní přístup. Omezeně 

se tento druh marketingu využívá v dealerství, kde si zákazník konfiguruje své vozidlo. 

Dle značky je možnost personifikace poměrně široká, od vnější barvy, po druh 

materiálu v interieru.  

 Marketing obchodu 

Podstatné je svázání s místem realizace a prostory, kde realizace probíhá. Důležitým 

faktorem je také nabízený sortiment a jeho prezentace. Emoce často ovlivňují volbu, 

proto je třeba aby se zákazník v prodejním místě cítil příjemně. K tomu je důležité 

přizpůsobit rozestavění nábytku, osvětlení a hlavně přístup daného personálu. Z toho 

důvodu je v dealerství automobilek povětšinou vystaveno víc modelů, aby se zákazník 

mohl seznámit s portfoliem, kvalitní zázemí s občerstvením a osoba, která se o 

zákazníka stará po celou dobu návštěvy dealerství. 

 Marketing neziskových organizací 

Definice podle Bačuvčíka (Bačuvčík, 2011, p. 16) „Marketing jako cílené, profitově 

orientované jednání je pro neziskovou organizaci klíčovou aktivitou řízení, která 

prostupuje všechny úrovně její činnosti a která směřuje k identifikaci, předvídání a 

uspokojení potřeb uživatelů služeb a k naplnění filantropických potřeb organizace 

samotné i jejích pozorovatelů.“ Spolupráci s neziskovou organizací může vyhledávat 

sama automobilka. Pomoc neziskovým organizacím je z pohledu lidí a 

potencionálních zákazníků hodnocena velmi kladně. Tím si společnost může zlepšit 

svůj obraz a posílit tak vnímání svého brandu. 

 

 Jednou z neziskových společností, která působí na automobilovém trhu je například 

BESIP. Ta se věnuje prevenci dopravních nehod a úmrtí na českých silnicích. Součástí 

je vzdělávání občanů jako dopravní vzdělávání dětí nebo zásady bezpečné jízdy. 

K tomu využívá různých spotů běžících v médiích a hlavně preventních akcí přímo na 

cestách jako je „nechoď za svůj limit“, která je cílena na motorkáře, kteří příliš riskují 

v normálním provozu nebo „#nepozornostzabíjí“, která upozorňovala na rizika spojená 

s používáním mobilních telefonů za volantem rozsáhlou kampaní. 
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1.4 Marketingové koncepce 

Pro realizaci svých marketingových obchodních a prodejních aktivit můžeme využít 

základní marketingové koncepty, které definoval Kotler (Kotler, & Keller, 2013a, p. 49): 

 

V knize Základy marketingu Boučková (Boučková, 2003, p. 38) definuje Marketingovou 

koncepci „jako dlouhodobou orientaci firmy na uspokojování potřeb zákazníka, 

kterému podnik uzpůsobuje všechny dílčí procesy uvnitř firmy jako například logistiku, 

výrobu či prodej. Přijetím zvolené koncepce firma jasně deklaruje orientaci na 

uspokojování potřeb zákazníků“ (2007, s. 76). Ve zkratce, je to marketing zaměřený 

hlavně na zákazníka. Zisk je zde oproti prodejní koncepci generován pomocí budování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky. Společnosti využívající marketingové koncepce 

pečlivě sledují a zkoumají své zákazníky tak, aby se dozvěděly o jejich přáních a 

tužbách. Díky těmto poznatkům inovují a vylepšují vlastnosti jednotlivých produktů. 

 

„V současné době vstupuje stále více do popředí nutnost pojímat pozicování 

automobilových značek novým způsobem, a sice výrazněji se zaměřovat na vnímání 

zákazníka a uspokojování jeho potřeb a představ. Za základní kritéria úspěchu 

automobilové značky lze považovat její vysokou známost, pozitivní image, dlouhou 

historii, stupeň důvěry ve značku ze strany spotřebitelů a efektivní komunikaci.“ 

(Štrach, 2008, p. 8) 

1.5 Prodejní koncepce  

Prodejní koncepce funguje na principu vyhledávání zákazníků a zdůrazňování 

předností produktů, které nabízejí. Předpokládá se totiž, že bez podpory různými 

prodejními nástroji, nebudou zákazníci odebírat produkty v dostatečném množství. 

Tato koncepce se využívá většinou u produktů, které zákazník standardně 

nevyhledává. 

 

 Protože výrobní kapacity společnosti nejsou dostatečně vytíženy, snaží se obchodníci 

prodat zboží, které již bylo vyrobeno. Jedná se o poměrně rizikovou strategii, kde 

společnost preferuje větší množství malých a neopakovaných transakcí před 

budováním hlubších vztahů s klientelou, která z dlouhodobého hlediska přináší 

stabilní zisk. 
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1.6 Výrobková koncepce 

Tato koncepce se zaměřuje na předpoklad, že zákazníci preferují výrobky, které jsou 

vysoce kvalitní, provozně spolehlivé, designově zajímavé a přinášející inovativní 

technologie. To by společnost mělo vést k úsilí v soustavném vývoji produktů, jejich 

parametrů a vlastností. To neznamená, že nejlepší produkty se budou prodávat samy, 

další nedílnou součástí úspěšných prodejů je například jejich design, balení, 

distribuční síť a v neposlední řadě také cena. 

1.7 Výrobní koncepce  

Vychází z předpokladu, že zákazník preferuje levné a široce dostupné výrobky. Systém 

řízení by se měl zaměřit hlavně na efektivní výrobu a rychlou distribuci. To znamená 

snižovat výrobní náklady pomocí zvýšení produktivity práce tak, aby se mohla zvýšit 

výrobní kapacita, která vede k uspokojení poptávky zákazníků a tím i k navýšení zisku 

společnosti. Tuto koncepci využíval Ford, při výrobě modelu T, který motorizoval 

Ameriku. Cílem bylo snížit čas a náklady na každý vyrobený kus. Toho docílil zavedením 

pásové výroby, zvýšením efektivnosti a motivovaností zaměstnanců. 

1.8 Segmentace 

Jedná se o jeden z nástrojů cíleného marketingu, díky kterému můžeme lépe 

specifikovat zákazníky, a tím i přizpůsobit marketingovou kampaň tak, aby byla 

efektivní. Vzhledem k rozmanitému trhu, kdy každý zákazník má jiné nároky a 

požadavky, musí společnost zvážit, který segment přinese společnosti nejlepší 

příležitost pro generování zisku. Z toho důvodu je třeba udělat podrobnou analýzu 

trhu, zjistit koho by náš produkt mohl zaujmout a vytvořit náš cílový trh. 

  

Tento proces se nazývá segmentace trhu. Zákazníci jsou zařazeni do homogenních 

skupin tak, aby splňovali vnitřní homogenitu jednotlivých segmentů. Aby si zákazníci 

byli v segementech podobní, dělíme je dle různých aspektů, jako jsou geografické, 

demografické, psychografické nebo behaviorální. Druhá důležitá podmínka je vnější 

heterogenita. To znamená, že by segmenty měly být navzájem diferenciované a mít 

odlišné charakteristiky. 

 

Segmentace je hojně využívaná i v automobilovém průmyslu. Obyvatelé různých 

kontinentů mají velmi rozdílné představy o vzhledu, velikosti a výkonu vozidla. To, co 
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obyvatelé Ameriky považují rozměrově za moc malé vozidlo, může být pro asijsou 

populaci vozidlo tak veliké, že není prostor ho v tamních městech provozovat. To, že 

na v jedné zemi je vozidlo prodejně úspěšné, neznamená že ho kladně přijmou i 

obyvatelé jiné země, potažmo kontinentu. Proto je třeba zvážit jaké portfolio, paletu 

motorizací a převodovek bude společnost na různých trzích nabízet. 

 Geografická segmentace 

Trh se dělí na zeměpisné celky různých velikostí. Geografická segmentace vychází 

z předpokladu, že v určitých geografických jednotkách žijí lidé s podobnými 

potřebami a dalšími charakteristikami. („Segmentace trhu”, n. d.) Dle tohoto aspektu 

se hlavně mezinárodní společnosti rozhodují, v jakém místě budou působit. Je třeba 

dobře zvolit velikost celku např. stát, kraj, okres, město do takzvaných geografických 

zón, které obsahují státy nebo města s podobnými nároky. Každý z trhů má svá 

specifika, což by společnost, která na daný trh vstupuje měla respektovat.  

 

To z pohledu automobilky znamená správně zvolit modely, které bude na daném trhu 

prodávat. Vzhledem ke vzniku kauzy Dieselgate v USA je pravděpodobné, že naftové 

vozidlo v Americe neuspěje. Lhaní výrobce způsobilo, že obyvatelé v tento druh 

pohonu ztratili důvěřu. V Norsku bude nejspíše problém nabízet vozidlo s velikým 

objemem motoru, který bude mít vysokou spotřebu paliva, protože bude obyvatelům 

vysoce zdaněn a tím se stane pro ně nedostupným.  

 

Nabízet elektromobily v Rusku je vzhledem k rozloze a vzdálenostem mezi městy, 

technické vybavenosti, silným mrazům a levné ropě poměrně nelogický tah. Mimo tyto 

technické atributy musí společnost počítat i s jistým druhem patrionismu, kdy 

obyvatelé Francie raději zvolí svojí domácí automobilku, před německou produkcí 

v případě, že jsou výrobky porovnatelné. To lze pozorovat i na českém trhu, kde prim 

hraje Škoda, která je pro většinu českého obyvatelstva benchmarkingem pro 

konkurenci.  

 Demografická segmentace  

Karlíček (Karlíček, 2018, p. 106) dělí v tomto případě zákazníky podle věku, pohlaví,  

vzdělání, příjmové kategorie, fáze životního cyklu nebo národnosti. Hlavním důvodem 

k využívání tohoto dělení je rozdílný postoj, názory a potřeby jednotlivých 

demografických skupin. Výhodou je také jednoduchost tohoto rozdělení. 
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Vnímání modelů dané automobilky je pro každou skupinu lidí silně subjektivní. Je 

důležité vědět, jaké skupiny a jak veliké se v dané lokalitě vyskytují. To následně vede 

k rozhodnutí o vstupu do tohoto segmentu, způsobu promování výrobku a také 

nastavení cenové politiky, která bude akceptovatelná pro tyto skupiny.  

 

Zde je třeba zvážit, které atributy jsou pro každý model důležité. Pokud by se 

společnost Porsche rozhodla zvětšit objem svých prodaných vozidel například v Indii 

nebo přilehlých zemích, pravdědpodobně nenalezne dostatečně široký okruh 

zákazníku, vzhledem k měsíčnímu příjmu obyvatel, který byl v roce 2020 přibližně 

10 500,- Kč měsíčně. Což znamená, že na model od společnosti Porsche, by průměrný 

Ind vydělával přibližně 40 let. Oproti například německému zákazníkovi, kterému by na 

stejnou částku stačilo 5 let. Stím samozřejmě souvisí i s jinou životní úrovní, jinými 

zvyky, mentalitou, infrastrukturou, servisním zázemím a také rozdílným pohledem na 

design. 

 Psychografická segmentace 

 Umožňuje dělení zákazníků například podle životního stylu, osobnosti nebo 

příslušnosti ke společenské vrstvě.  

 

Tento druh segmentace využívájí hlavně výrobci prémiových vozidel jako je BMW, Audi 

nebo Mercedes-Benz. Zde je důležitá historie a kult značky, který zaručuje, že majitel 

se zařadí do určité sociální skupiny. To lze využít i u elektromobilů, kde se zákazník 

stává součástí zatím poměrně úzké komunity a díky prozatím malého podílů těchto 

vozidel se může odlišit, projevit jiný přístup či názor k individuální dopravě. 

 Behaviorální segmentace 

Zákazníci jsou děleni dle očekávaného užitku, které plyne z dané produktové 

kategorie. „Za hlavní kritéria můžeme považovat například frekvenci používání, 

připravenosti k nákupu a loajality. Dle marketérů se jedná o nejvhodnější způsob, jak 

k segmentaci přistoupit“, dodává Karlíček (Karlíček, 2018, p. 110).  

 

Při výběru správné segmentace automobilu, je třeba také zvážit jakým způsobem se 

bude model využívat. Samozřejmě lze najít extrémní případy, ale lze předpokládat, že 

pokud si zákazník pořídí malé vozidlo velikosti CitiGO bude vozidlo používat hlavně na 
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krátké trasy po městě a ne na ježdění přes větší část Evropy. Ačkoliv by to samozřejmě 

bylo možné, zákazník si na takové cestováni pořídí pravděpodobně naprosto jiný 

model. To s sebou také přináší očekávaný roční nájezd a frekvenci používání. Tyto 

atributy pak, po zvážení zákazníkem rozhodují o volbě modelu případně o výběru 

určitého segmentu a ceny kterou je zákazník ochoten na vozidlo vynaložit, která je 

ovlivněna potřebou určité komfortní příplatkové výbavy. 

 Mikrosegmenty 

Mikrosegementy jsou další úrovní segementace. Soustředí se na podskupiny v rámci 

segementů. Podskupina je detailněji specifikovaná pomocí standardních nástrojů tím 

způsobem, že segment rozdělí na více mikrosegmentů. Ty jsou definovány 

detailnějšími údaji, které napomáhají k lepší kombinaci výhod a tím efektivnějšímu 

působení na každý mikrosegment. Výhodou je, že v jejich rámci není tak silná 

konkurence, marketéři lépe rozumí potřebám zákazníků a díky efektivnějšímu cílení je 

podskupina ochotna zaplatit vyšší cenu za produkt. Z těchto mikrosegmentů mohou 

těžit především malé společnosti, protože pro velké společnosti se mohou zdát 

nezajímavé. 

 

V různých automobilových mikrosegmentech působí hlavně různí úpravci vozidel, 

kteří na přání zákazníka specificky upravují například výkon nebo vzhled vozidla tak, 

aby se odlišovalo od sériové podobny a tím se mohl zákazník odlišit. Například 

společnost Hamann nebo AC Schnitzer oslovuje zákazníky prémiového výrobce 

vozidel BMW. Nabízejí různé druhy kitů pro každý model, speciální lakování, sportovní 

odpružení nebo originální odlehčená kola. Vzhledem k vysoce personifikovaným 

stavbám si společnosti mohou účtovat vyšší ceny a zákazníci jsou ochotni tuto cenu 

akceptovat. 
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1.9 Targeting 

Targeting je druhou fází po stanovení segmentů, pomocí této metody společnost 

vybírá, který zákaznický segment bude přinášet největší zisky, a tím přizpůsobí svojí 

marketingovou kampaň. Přinášet co největší zisky není jediný atribut, těchto atributů 

je celá řada. Můžeme zmínit ty nejdůležitější jako je růstový potenciál, atraktivita 

segmentu nebo pravděpodobnost budoucího vstupu konkurenčních společností.  

 

Kampaň nemusí být vždy cílena pouze na jeden segment, ale i na celou množinu, kde 

tyto segmenty mohou být naprosto rozdílné, ale se stejnou potřebou. Toto rozhodnutí 

většinou záleží na cílech a vyčleněném rozpočtu dané společnosti pro marketingové 

účely. Ke správnému určení a přizpůsobení svého produktu můžeme využít například 

General Electric matici. Ta na vertikální ose hodnotí atraktivitu trhu zahrnující velikost, 

růst, ziskovost a další kritéria. Horizontální osa hodnotí postavení společnosti vůči 

konkurenci, jako je tržní podíl, výrobní kapacita nebo vůči kvalitě či technologii. 

 

Tesla se u své elektrické modelové řady zaměřila hlavně na zákazníky konkurenčních 

prémiových výrobců, kteří s vybírají z portfolia značek Audi, BMW nebo Mercedes-Benz. 

Tyto segmenty zákazníků mají vyšší příjmy a jsou ochotni si za odlišnost připlatit. 

Aktuálně je v prodeji model S, který momentálně nemá na trhu srovnatelné 

konkurenční vozidlo. Na model X, již konkurence našla odpověď v podobě Audi E-tron 

nebo Jaguaru I-Pace. Model 3 má, jako nejlevnější z portofolia značky, za cíl oslovit 

zákazníky kteří by kvůli ceně šli ke konkurenci jako je Hyundai Kona Electric nebo Kia E-

Soul. Automobilka nabízí porovnatelnou kvalitu interiéru, ale přidává specifický druh 

pohonu, jasně rozeznatelný design, inovativní asistenční systémy jako je autopilot, kdy 

vozidlo je schopno jet bez zásahu řidiče. Mimo tyto atributy přidává ještě jízdní 

dynamiku a dojezd, které překonají většinu konkurenčních vozidel.  



 23 

 

Obrázek 6 – Matice General Electric. VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské 

přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-

200-0, s. 531. Vlastní zpracování 

 

1.10 Nediferencovaný marketing 

Metoda masového marketingu ignoruje jakékoliv rozdíly mezi tržními segementy. 

Společnost nabízí svoji produkci nebo služby celém trhu totožným způsobem. Z toho 

důvodu je vytvářen výrobek a marketingová strategie, která bude přístupna pro co 

nejširší počet zákazníků. Pravděpodobně se bude snažit společnost výrobek masově 

propagovat a distribuovat. Tato metoda je poměrně neefektivní a vysoce nákladná 

s nejistým výsledkem, protože konkurence, která využívá diferenciovaného přistupu 

na stejném trhu, bývá v některých aspektech (jako je cena nebo nabídka) lepší, a tím 

dokáže lépe oslovit cílového klienta. 
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1.11 Positioning 

Poté, co se společnost rozhodne jaký, popřípadě jaké, segmenty bude obsluhovat,  

musí zvážit, jakým způsobem diferencuje nabídku pro vybrané segmenty a jakým 

způsobem se vyhraní vůči konkurenci tak, aby zaujala odlišný, žádoucí postoj v mysli 

zákazníka. Je třeba brát zřetel na rozdělení positioningu, kdy se jedná o: 

1.12 Brand (značka) 

Budování značky je pro společnost velmi důležitá aktivita, protože z hlediska 

zákazníků přináší určitou garanci kvality, zvyšují užitek ze samotného produktu, tím i 

zvyšují přitažlivost produktu. V neposlední řadě také zjednodušují orientaci 

v produktové kategorii. Z hlediska společnosti by měla přinášet vyšší zisky, protože 

může společnost za svoje produkty požadovat vyšší cenu. 

 

Dle Karlíčka (Karlíček, 2018, p. 127) můžeme základní elementy značky dělit: 

 

• Název 

Pojmenování nebo název je verbální vyjádření a klíčová součást každé identity, které 

bude denně využíváno. Název by měl splňovat některá kritéria jako jednoduchost, 

zapamatovatelnost, vyslovitelnost, a hlavně by mělo být lehce odlišitelné od názvů 

konkurenčních výrobků. Ideálně by název měl vyznačovat význam, který daná značka 

nese, takovým způsobem, aby bylo zřejmé, čím se společnost zabývá. V tomto ohledu 

můžeme zařadit jako jeden ze špatných příkladů korejskou automobilku SsangYong, 

jejíž název je těžce vyslovitelný a zároveň poměrně nezapamatovatelný. 

 

• Logo 

Je grafické vyjádření značky, které je definováno určitým fontem písma, symbolem, 

piktogramem nebo sloganem. Jeho smyslem je odlišení zboží, služeb či celé 

společnosti od konkurence. Logo by mělo být nezaměnitelné s jinou značkou a mělo 

by být jednoduše rozpoznatelné. Svou roli zde hraje složitost loga, které ovlivňuje 

zapamatovatelnost společnosti. Trendem je loga zjednodušovat tak, aby se zlepšila 

jejich čitelnost. Neposlední záležitostí by u mezinárodních společností měla být 
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lokalizovatelnost, kde by každé dobré logo mělo respektovat kulturní odlišnosti. 

(Tippman, n. d.) 

 

• Barvy 

Barevné provedení by mělo respektovat psychologii vnímání barev, protože každá 

barva ovlivňuje lidské emoce. Je třeba brát na vědomí, že některé barvy se historicky 

přiřazují k určitým značkám. Například červená pro značku Ferrari nebo žlutá pro vozy 

Lamborghini. Nebezepečné jsou také asociace s různými politickými uskupeními. 

Z těchto důvodů je lepší volit alespoň dvě firemní barvy. 

 

• Slogany 

Po vyslovení firemního sloganu by si ho zákazník měl hned spojit s image společností, 

čím se společnost zabývá nebo s jejím určitým produktem. Například slogan „Simply 

clever“, který poukazuje na chytré řešení v automobilech společnosti Škoda Auto, nebo 

„Náskok díky technice“, který využívá německá automobilka Audi. Tento slogan vznikl 

v souvislosti s vývojem inteligentního pohonu čtyř kol Quattro. Slogan by měl být 

poutavý, nápaditý a výstižný. Cílem je hlavně vyvolat v zákazníkovi potřebu koupě 

výrobku. 
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2 Marketingový plán 

Je nástroj, který je součástí podnikatelského plánu. Jeho pomocí by společnost měla 

dosahovat lepších výsledků. Plán by měl obsahovat analýzy mikro a makro prostředí 

společnosti, marketingové cíle, rozpočet a jeho kontrolní mechanismus nebo také vizi, 

misi a strategii společnosti.  

2.1 SWOT analýza 

Dle Horákové (Horáková, 2003, p. 40) můžeme definovat SWOT jako metodu, která „tvoří 

logický rámec vedoucí k systematickému zkoumání vnitřních předností a slabin, 

vnějších příležitostí a ohrožení i k vyslovení základních strategických alternativ, o 

kterých může podnik uvažovat“. Jak je patrné z této definice, analýza se zabývá jak 

vnitřním prostředím, tak analýzou okolního prostředí firmy. Metoda SWOT obsahuje: 

 

• Silné stránky (strengths), 

• Slabé stránky (weaknesses), 

• Příležitosti (opportunities), 

• Hrozby (threats). 

 

Prvním krokem by měla být analýza okolního prostředí společnosti - příležitosti a 

hrozby. Sem se řadí situace, které přicházejí z mikro a makro okolí společnosti. Tyto 

faktory firma většinou nemůže ovlivnit, ale dají se predikovat a vyhodnocovat. Při 

správném vyhodnocení, ke kterému lze využít například Porterovu analýzu pěti sil, 

může společnost adekvátně reagovat, buď hrozbu odvrátit, nebo využít dané 

příležitosti. Příležitosti přinášejí podniku další akvizice, které vznikají z neuspokojení 

potřeb zákazníků na daném trhu a tím generují větší příjmy a konkurenční výhody. Za 

hrozbu považujeme překážku, která ohrožuje činnost a postavení podniku: 

 

• vysoká diferenciace v odvětví, 

• státní regulace, 

• know-how, které se v odvětví používá, 
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• velký počet konkurujících firem, 

• pomalý růst odvětví, 

• hrozba substitučních výrobků, 

• hrozba vstupu nového výrobce atd. 

 Po analýze vnějšího prostředí následuje analýza vnitřní. Ta obsahuje silné a slabé 

stránky společnosti. V této části identifikujeme silné stránky podniku, díky kterým má 

konkurenční výhodu na trhu a slabé stránky, které brání v efektivním rozvoji podnikání. 

Slabé stránky by měly být v co nejkratší době eliminovány. Dle Vebera (Veber, 2009, p. 

534) můžeme hledat silné a slabé stránky hlavně v následujících oblastech: 

 

• finanční postavení podniku, 

• výzkum a vývoj, 

• výrobková politika, 

• výrobní kapacity a jejich flexibilita, 

• úroveň managementu, 

• organizace firmy, 

• napojení na infrastrukturu, 

• image firmy či výrobku atd. 

 

 

Obrázek 7 - SWOT analýza. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SWOT_cs.svg. Vlastní zpracování 
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2.2 Porterova analýza pěti sil 

Porter (Porter, 1993, p. 626) v roce 1979 zformuloval analýzu konkurence, ta definuje 

pět sil, které ovlivňují společnost a její podnikání: 

 Konkurenční rivalita 

Navzájem se ovlivňující společnost poskytující podobné výrobky nebo služby. To 

ovlivňuje podíl na trhu, nabízené množství, cenu produktu a tím i výši zisku.  

V případě automobilového trhu je konkurenční rivalita poměrně veliká, vzhledem 

k nákladům které jsou každoročně vynakládány na reklamu, vývoj a modernizaci 

modelů. Na českém trhu v minulosti probíhal poměrně zásadní boj mezi Škoda Auto a 

korejskou automobilkou Hyundai, kdy Hyundai negativně útočil na konkurenci nejen 

v reklamách a billboardech, ale také na dealerství. Tam nechal hned vedle svých vozů 

vystavit konkurenční model a demonstroval jeho chyby a špatné řešení. 

 Hrozba vstupů nových konkurentů na trh 

Podle Portera (Porter, 1993, p. 632) patří do bariér vstupu úspory z rozsahu, diferenciace 

produktu, kapitálová náročnost, přechodové náklady, přístup k distribučním kanálům, 

nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu, vládní politika a očekávaná odvetná 

opatření. Trh s automobily je poměrně uzavřený, díky vysokým vstupním nákladům a 

poměrně konzervativním zákaznickým názorům a zvyklostem. Lze se setkat s různými 

menšími odnožemi velkých automobilek, jako je společnost Lexus, který prodává 

luxusnější vozy Toyoty. Nebo Alpina, která vyrábí vozidla na postavených na základech 

modelů od společnosti BMW. Jediná automobilka, která změnila automobilový trh, bez 

jakékoliv historie je Tesla. Ta naprosto transformovala prodej vozidel, kde využila jen 

e-shop. Svérázný marketing a technologický vývoj způsobil vznik poměrně silné 

komunity zákazníků. 

 Hrozba vzniku substitutů 

Služba nebo produkt, která je schopna nahradit naše řešení, a tím přinést zákazníkovi 

větší užitek nebo nižší náklady. Nejedná se o totožnou nabídku, ale o alternativu k naší 

nabídce. Mimo motocykly, které jsou v zeměpisných šířkách České republiky využitelné 

jen přibližně půl roku, jsou hlavním substitutem ojetá vozidla. Aktuální nátlak na 

snižování emisí, kde motory na konvenční paliva jsou na hranici svých technických 

možností, je finanční náročnost na vývoj a následně na samotné řešení v automobilu 
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enormní. To má za následek, že autotomobilky z části tyto náklady promítají 

do zákaznických cen, které neustále rostou. To nutí zákazníky buď hledat nové vozidlo, 

které má horší technické parametry, menší rozměry nebo nižší výbavu, tak aby se jeho 

cena vešla do rozpočtu. Někteří lidé následně volí raději lehce ojeté vozidlo, které je 

nejenom levnější, ale může nabízet lepší parametry, než vozidlo nové za stejnou cenu. 

 Síla odběratelů 

Odběratelé se snaží o dosažení vyšší kvality nebo lepších služeb díky konkurenčním 

bojům. Ty mají za následek snižování cen.  

 Síla dodavatelů 

Podle Portera (Porter, 1993, p. 638) patří mezi síly dodavatelů diferenciace vstupů, 

náklady přechodu u dodavatelů a u firem v daném odvětví, existence náhradních 

(nových) vstupů, koncentrace dodavatelů, důležitost objemu (dodávek) pro 

dodavatele, náklady v poměru k celkovým nákupům v daném odvětví, dopad vstupů 

na výši nákladů nebo na diferenciaci, hrozba integrace firem s odběrateli v poměru 

k hrozbě integrace firem s dodavateli v daném odvětví. 

 

 

Obrázek 8 – Porterova analýza pěti sil. VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské 

přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-

0, s. 515, vlastní zpracování. 
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2.3 PESTLE analýza 

PESTLE analýza mapuje vnější prostředí společnosti z pohledu politicko-právního, 

ekonomického, sociálního, technického a ekologického prostředí. Faktory působící 

v minulosti, jsou sledovány v čase a společnost se snaží předvídat jejich vývoj a tím i 

jejich vliv na podnik.  

 Politicko - právní faktory 

Politické prostředí ovlivňuje podnikání a společnosti pomocí zákonů, zdanění, sociální 

politikou nebo antimonopolními opatřeními. Stát nejenže vytváří zákony, ale také 

kontroluje jejich dodržování a následné sankciování. Dle Jakubíkové (Jakubíková, 2013, 

p. 458) sem řadíme například politickou stabilitu, vliv politických stran, členství země 

v různých politicko-hospodářských seskupeních, fiskální a sociální politiku. K tomuto 

politickému kroku přikročilo v roce 2019 Norsko. Jako jedna z nejvyspělejších zemí 

světa se rozhodla podpořit prodeje elektromobilů a zároveň finančně znevýhodnit 

vozidla s konvenčním motorem. Elektrická vozidla byla zproštěna 25 % daně z přidané 

hodnoty, neplatí silniční daně, povinné ručení, nabíjení a parkování je také zcela bez 

poplatků. Tyto opatření vedou k tomu, že v Norsku je více jak 50 % podíl vozidel 

poháněný elektrickým motorem. 

 Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory, které ovlivňují situaci podniku, můžeme zařadit kupní 

sílu obyvatelstva, stav ekonomiky s ohledem na hospodářský cyklus, míru 

nezaměstnanosti nebo také míru inflace. (Veber, 2009, p. 537)  Tyto atributy zásadně 

ovlivňují automobilový průmysl. Důvodem je provázanost s jinými částmi průmyslu. 

Pokud se v recesi omezí nákup vozidel, projeví se to nejen u automobilek, ale i u 

dodavatelů a subdodavatelů, kteří díky nižší poptávce dodávají nižší objemy svých 

výrobků. To má negativní vliv na celou ekonomiku. 

 Sociální faktory 

Sociální faktory sledují stav obyvatelstva s ohledem na míru vzdělanosti, životní styl 

nebo mobilitu. Pro tuto část analýzy se využívají data z národního statistického úřadu.  

Mobilita je pro občany velmi důležitá, ale v některých vysoce urbanizovaných lokacích 

se bez vozidla obejdeme, pokud je vhodně nastaven systém městské hromadné 

dopravy. S nástupem nové generace Z se tento trend, kdy v centrech měst využívá 
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alternativních možností dopravy, jako jsou kola, koloběžky nebo dříve zmíněná MHD,  

stává aktuální a hojně využívaný. Vozidlo už neznačí sociální status, ale naopak jeho 

nevlastnění je hodnoceno kladně v souvislosti s ekologií a zmenšováním uhlíkové 

stopy. Potřebu vozidla na dobu, kdy ho nezbytně potřebujeme, zajišťují vozidla 

společností, kteří poskytují takzvaný car sharing. Tyto trendy můžou ovlivnit objem 

prodaných vozidel, a tím snížit i příjmy automobilek. 

 Technické faktory 

V otázkách technických faktorů se řeší trendy v inovacích, infrastruktury, vývoje 

technologií a jejich podpora od vlády v daném oboru.  

 

Vzhledem ke snaze nabídnout zákazníkům nejlepší možné výrobky, které budou 

ziskové a společnost na nich bude mít vysokou marži, se automobilový průmysl jeví 

jako jeden z velmi rychle inovujících. Vývoj na poli odlehčených materiálů, které jsou 

zároveň mnohem pevnější, nebo v technologiích, které usnadňují řidičům pohyb na 

silnicích a přitom se snaží předvídat situace, které vedou k nehodám. Všechny tyto 

inovace mají společný cíl, a to snížení dopadů na lidské zdraví v případě nehody, pokud 

se jí již nelze vyhnout. Tyto nemalé výdaje můžou vést ke konkurenčním výhodám, 

které lze využívat v marketingových kampaních, tak jako to udělal třeba Mercedes-

Benz s airbagem v 80. letech 20. století. Naopak automobilky, které tyto asistenty 

nenabízejí, mohou přicházet o zákazníky, kteří tyto moderní technologie ve svém 

novém vozidle vyžadují. 

 Legislativní faktory 

Legislativní faktory, které ovlivňují společnosti, jsou například vyhlášky, povolení, 

normy, certifikace a také vlivy národní, evropské a celosvětové legislativy. Legislativní 

faktory ovlivňují výrobce poměrně ve velké míře.  

 

Pro bezpečný pohyb vozidel po veřejných komunikacích je třeba absolvat poměrně 

složitý a finančně náročný proces certifikace (CCC). Tato certifikace se průběžně 

zpřísňuje a počítá s využitím aktivních jízdních asistentů, které musí automobilka 

nabízet jako standardní výbavu. Součástí je WLTP testování vypouštěného množství 

CO2, které je podle Evropského nařízení nutno snižovat. Všechny tyto nároky ohrožují 

certifikaci, čímž se může zpozdit uvedení modelu na trh, což by pro společnost 

znamenalo nemalé finanční ztráty, ať už v podobě finanční nebo důvěry zákazníků. 
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 Ekologické faktory 

Tyto faktory determinují možnosti fungování organizace, proto jsou v posledních 

letech zásadní. Ekologické faktory řeší národní, celosvětovou environmentální 

problematiku a hledají její řešení. 

 

 Jak je patrné z grafu níže, silniční doprava se podílí na vypouštěných emisí ze 72 %. 

Větší část z toho pak tvoří individuální osobní doprava. Z toho důvodu vznikají opatření 

s cílem tento objem snížit. Mimo nařízení EU se zákazníci začali více zajímat o 

společnost a její přístup k ekologii, proto se snaží společnosti využívat zeleného 

marketingu. Například Ford využívá inovativních technologií k repasování motorů, 

které by jinak museli být zničeny, tím ušetří polovinu emisí oproti výrobě nového bloku. 

Nicméně všechny tyto opatření stojí společnost nemalé finanční prostředky. To 

v kombinaci s nevhodně zvolenou modelovou skladbou nebo špatnou marketingovou 

kampaní může vést společnost do ztrátových finančních výsledků. 

 

 

Obrázek 9 – Podíl emisí podle druhu dopravy.  Zdroj: 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190313STO31218/emise-co2-z-aut-

fakta-a-cisla-infografika 
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2.4 Boston Consulting Group (BCG) matice 

Boston Consulting Group matice je marketingová metoda vhodná k hodnocení 

portfolia s cílem zjistit výkonnost jednotek a určení investiční strategie dané 

společnosti. Metoda umožňuje posoudit a vizuálně popsat potenciál jednotlivých 

produktů, naznačit perspektivitu, a díky tomu zvolit pro každý produkt vhodnou 

strategii a postup její realizace. Matice hodnotí takzvané tempo růstu obchodu nebo 

také atraktivnost trhu na vertikální ose a relativní podíl na trhu na ose horizontální. Dle 

Vebera (Veber, 2009, p. 528) výrobky můžeme rozdělit do čtyř kvadrantů: 

 Hvězdy  

Produkty rychle rostoucí s velkým podílem na trhu. Pro růst tržního podílu se často 

využívají velké finanční investice. Hvězdy se s postupem času přesunou do dojných 

krav, protože se tempo jejich růstu zpomalí. 

 

Mezi hvězdy můžeme zařadit stylové malé vozy, které těží z historického modelu. Na 

začátku milénia přichází pod taktovkou BMW značka Mini se svým modelem Cooper, 

ten vychází z původního modelu Rover Mini, který se vyráběl v 60. letech 20. století. 

Podobně jako Mini, přichází italský Fiat s reinkarnací modelu 500, který vychází 

z modelu Nuova 500 vyráběným v 50. letech 20. století. Oba modely byly veřejností 

přijaty kladně a jejich prodeje byly enormní. Následný vstup jiných automobilek jako 

je Audi nebo Opel do tohoto segmentu způsobil snížení podílu a tím i menší objem 

prodejů. Pro obě značky jsou v jejich portfoliu tyto modely naprosto stěžejní, proto 

automobilky odvozují z těchto modelů další varianty, jako jsou Mini Clubman nebo 

Countryman nebo Fiat 500L.  

 Peněžní krávy 

Jednotky, u nichž se tržní podíl nijak nemění, nebo velmi málo. Podíl jednotek je ale 

vysoký a není třeba vysokých investic do udržení aktuální situace. Z tohoto důvodu se 

zisky, které generují dojné krávy, využívají pro finanční podporu jiných jednotek 

.  

Za typický příklad můžeme považovat model Octavia od tuzemského výrobce Škoda. 

Octavia představuje 30 % podíl prodejů automobilky a je nejprodávanějším modelem 

mezi osobními vozy v České republice. Tato pozice přináší automobilce stabilní příjmy, 

které může reinvestovat do vývoje nebo modelů, které nejsou tolik úspěšné. 
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 Otazníky 

Otazníky mají sílící podíl na trhu, prozatím je ale malý. Společnost se musí rozhodnout, 

jestli do nich, nebo do jejich části investuje peníze a přetransformuje je do hvězd. 

Obecně do otazníků lze zařadit jakýkoliv elektromobil nebo hybrid. Vzhledem 

k chybějící infrastruktuře, malému dojezdu, ceně a nedůvěře zákazníků nejsou tolik 

rozšířeny, ale do budoucna můžeme očekávat poměrně velký růst podílu na trhu.  

 

Do této skupiny můžeme zařadit například elektrická užitková vozidla jako je 

Volkswagen e-Crafter nebo Nissan E-NV200. Tyto modely můžou sloužit rozvážkovým 

službám ve velkých městech, a tím snížit místní emise, nicméně mezi zásadní 

problémy zákazníci řadí vysokou cenu a nízkou doložnost, díky vysoké váze baterií. Je 

třeba zvážit, jestli u užitkových vozidel je elektrifikace správná cesta a jestli firemní 

zákazníci budou ochotni za nulové emise zaplatit mnohem vyšší pořizovací cenu. 

 Psi 

Jednotky někdy nazývané bídní psi, které mají malý podíl na trhu a jejich růst je velmi 

pomalý. Psi mohou tvořit dostatečný zisk pro svoje setrvání ve firemním portfoliu, ale 

do budoucna můžeme očekávat jejich ukončení. Může se jednat o produkty nebo 

skupinu produktů, jejichž cyklus přešel do stádia poklesu a tím dostávají označení 

peněžní léčky. Mezi psy lze považovat všechny zástupce segmentu MPV, jako je Ford 

Galaxy nebo S-Max, Seat Alhambra, Volkswagen Sharan a mnoho dalších.  
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Nezájem ze strany zákazníků je způsoben větší poptávkou po SUV, které co se týče 

vnitřního prostoru, splňují podobné nároky, ale přidávají i jistou dávku stylu, které 

rodinné MPV postrádají. Ačkoliv mají tyto modely svojí stálou klientelu, celý tento 

segment se meziročně propadá a pro automobilky přestává být rentabilní tyto modely 

inovovat. Umístění jednotek, produktů nebo souboru produktů v matici není neměnné. 

Díky vývoji nových technologií, vstupu nových konkurentů na trh a hlavně vlastních 

aktivit společnosti může probíhat přemístění jednotek. Pro společnost je vhodné 

maximalizovat množství produktů v kvadrantech „hvězdy“ a „dojné krávy“. Generují 

největší zisky, které se využívají k finanční podpoře produktů například v části 

„otazníky“. 

 

 

Obrázek 10 – BCG matice. VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, 

výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, s. 528, 

vlastní tvorba. 
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2.5 Marketingové cíle (SMART) 

Po vypracování SWOT analýzy přichází na řadu stanovení si marketingových cílů a 

vhodných nástrojů. Cíle by měli být dle Kotlera (Kotler, & Keller, 2013b, p. 92):  

 

• uspořádány hierarchicky, 

• kvantitativně určeny, 

• realistické, 

• konzistentní. 

 

Ke správnému určení cílů se využívá metoda SMART. SMART je podobně jako SWOT 

zkratka z počátečních písmen anglických výrazů. 

 

• S – specifický 

Pro společnost je velmi důležité si stanovit cíle specificky, jednoduše a srozumitelně 

tak, tak aby byly pochopeny všemi zaměstnanci společnosti. 

 

• M – měřitelný 

Je potřeba, aby cíle byly měřitelné, tak abychom mohli sledovat, jak se blížíme ke 

splnění nebo jestli byl cíle splněn a případně navrhnout korekturu. 

  

• A – akceptovatelný 

Cíle musí být akceptovatelné, dosažitelné a přijatelné zaměstnanci, jimž jsou 

nastaveny a jsou za ně odpovědní. 

 

• R – realistický 

Cíl by měl být realistický a relevantní. Musí být splněn v reálném čase za použití 

dostatečných nástrojů a zdrojů. 

 

• T – časově specifický 

Musí být časově omezený. Cíl musí mít pevně daný termín, do kdy musí být splněn tak,  

aby mohl být v čase sledovatelný. 
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2.6 Marketingový mix 

Dle Kotlera (Kotler, & Armstrong, 2012, p. 105) je Marketingový mix souborem 

taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníka na cílovém trhu.  

Nejčastěji se využívá metoda 4P: 

 Výrobek (product) 

Sem můžeme zařadit jakékoliv zboží, služby, myšlenky, které jsou směnitelné na 

obchodním trhu, takzvané jádro produktu. Dalším stádiem jsou vlastnosti produktu, 

jako je obal, kvalita a design.  Také sem patří doplňkové faktory rozšířeného produktu,  

jako jsou záruky nebo služby, které společnost nabízí svým zákazníkům na cílovém 

trhu.  

 

Nejedná se tedy o samotný automobil, ale o komplexní péči o zákazníka. Jako je 

například nabídka prodloužených záruk, předplacení pravidelného servisu nebo také 

různého příslušenství, které si můžete k vozidlu přikoupit. Prodejem vozidla většinou 

interakce mezi dealerem a zákazníkem nekončí. Dealer nabízí své další služby spojené 

s provozem vozidla, jako je údržba, výměna pneumatik, asistenční služby, opravy po 

autonehodách nebo poradenství. 

 Cena (price) 

Jako jediná část marketingového mixu představuje zdroj příjmu pro společnost a 

nepřináší žádné náklady. Cena vyjadřuje hodnotu daného výrobku pro zákazníka. Její 

výše se může v průběhu času měnit, v závislosti na ceně vstupů nebo produktivity 

práce, což bude ovlivňovat poptávku a nabídku. Pobídkou můžou být různé slevové 

akce, nebo prodej na splátky bez úroků.  

 

Vzhledem k velmi konkurenčnímu prostředí automobilového trhu, je prostor pro výši 

marže velmi omezen, jedná se jednoty procent z prodejní ceny vozidla. Samozřejmě 

se výše přirážky mění v závislosti na modelu, entitě a výbavě. Vzhledem k nepřímé 

distribuční cestě si automobilka stanový svou vlastní marži se kterou prodává vozidla 

svým dealerům. Ti pak následně podle svého podnikatelského plánu volí vlastní marži 

se kterou prodávají vozidla konečným zákazníkům. Nezřídka kdy se tedy stává, že cena 

naprosto totožného vozidla se může u různých prodejců lišit i v desítkách tisíc korun. 
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 Distribuce (place) 

Zahrnuje činnost společnosti, která zajišťuje distribuci výrobku tak, aby byl fyzicky 

dostupný mezi zákazníky. Distribuce mimo jiné obsahuje dopravní kanály, skladové 

hospodářství, rozložení výrobků po prodejně, výběr distributorů. Z obecného hlediska 

můžeme distribuci dělit na:  

 

• Přímou 

Nejjednodušší forma distribuce. Výrobce prodává výrobek rovnou konečnému 

zákazníkovi, obejde se tedy bez distribučních mezičlánků. Tento způsob distribuce 

využívají pouze maloseriový výrobci vozidel, předání vozidla berou jako součást 

komunikace se zákazníkem a navázání bližšího konktaktu.  

 

• Nepřímou 

Mezi výrobce a zákazníka vstupuje jeden a někdy i více mezičlánků. Dle toho pak 

můžeme tuto cestu třídit na jednoúrovňovou, dvouúrovňovou atd., tímto výrobce 

ztrácí přímý kontakt se spotřebitelem a stejně tak kontrolu nad předáním zákazníkovi. 

Výrobce automobilů není prodejce koncovým zákazníkům. Přes importérství prodává 

vozidla dealerům, kteří je následně přeprodávají s marží konečným zákazníkům. 

 Komunikační politika (promotion) 

Aktivity spojené s prezentací předností daného výrobku, kdy dochází k ovlivňování a 

stimulování rozhodnutí nových i současných zákazníků ke koupi daného produktu. 

Podrobněji se touto problematikou budu věnovat v kapitole komunikační mix. 

 

Tento koncept marketingového mixu pohlíží na trh z pohledu společnosti, jenž svůj 

výrobek nabízí. Vzhledem k hlavní tezi marketingu, což je uspokojit potřeby zákazníků, 

vznikla metoda 4C. Tento koncept odpovídá 4P, ale z pohledu spotřebitele.   
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4C se zabývá: 

 

• Řešení potřeb zákazníka (Customer solution) 

Vzhledem k široké nabídce možností si zákazník vybírá výrobky, které nejlépe splní 

jeho očekávání a přinesou mu nejlepší užitnou hodnotu. Hodnotu pro zákazníka si 

můžeme představit jako náklady, které musel vynaložit na pořízení a hodnotu plynoucí 

z jeho užívání. 

 

• Náklady, které zákazníkovi vznikají (Customer cost) 

Náklady, které musí zákazník vydat pro pořízení produktu, jeho dopravu a následnou 

údržbu. 

 

• Dostupnost řešení (convenience) 

V tomto ohledu pohodlí, které zákazník získává díky síti distributorů, jednoduchosti 

objednání, dostupnosti služeb  a následnému užívání. 

 

• Komunikace (communication) 

Ve formě dvoustranné komunikace, která umožňuje zákazníkovi reagovat na nabízený 

produkt (Kotler, & Keller, 2013b, p. 114).  
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3 Komunikační mix 

Komunikační mix je částí marketingového mixu. Je to soubor nástrojů, prvků a médií, 

kterými se společnost snaží komunikovat relevantní informace se svými současnými i 

potencionálními zákazníky, a tím ovlivnit jejich rozhodování o nákupu. Jak je patrné 

z grafu níže, výdaje na komunikaci každoročně rostou, proto je třeba s touto částí 

efektivně pracovat a věnovat jí pozornost. 

 

 

Obrázek 11 - Investice do marketingové komunikace dosáhnou 114,6 mld. Kč. Zdroj: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/05/aka-investice-do-marketingove-komunikace-dosahnou-

114-6-mld-kc/. Vlastní tvorba. 

 

Komunikační mix lze rozdělit do dvou forem, a to na osobní a neosobní formy 

komunikace. Do osobní formy patří osobní prodej a do neosobní formy spadá reklama, 

podpora prodeje, přímý marketing, public relations, sponzoring a internetová reklama. 

Když zkombinujeme tyto dvě formy, tak se do komunikačního mixu řadí ještě veletrhy 

a výstavy (Přikrylová, & Jahodová, 2010).  

 

Zásadní je pro společnost zvolit správné nástroje komunikačního mixu, stanovit si 

komunikační cíl a cílovou skupinu. 
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Mezi osobní nástroje komunikačního mixu řadíme: 

3.1  Osobní prodej 

Vyznačuje se osobním kontaktem zástupce společnosti se zákazníkem. Je zaměřen na 

předvedení produktu, poskytování informací a demonstraci funkcí. Výhodou je 

oboustranná komunikace s možností využití pružnější prodejní techniky v návaznosti 

na chování každého zákazníka. Další výhodou je jednání s menším okruhem zákazníků 

a tím možné vytvoření hlubších obchodních vztahů. Za třetí výhodu můžeme 

považovat okamžitou zpětnou vazbu od zákazníka, ať už bude pozitivní nebo 

negativní, jež se může využít ke zlepšení nebo změnám produktu.  

 

Osobní prodej je v dealerství hojně využívaný nástroj komunikačního mixu. Vozidlo je 

zde potencionálnímu zájemci předvedeno. Následně probíhá zkušební jízda a 

v návaznosti na zákazníkovu spokojenost se vystaví cenová nabídka. 

3.2  Výstavy a veletrhy 

Atraktivita této komunikace pomalu klesá a jsou nahrazovány workshopy, semináři 

nebo odbornými kongresy. Jistou pozici má hlavně v průmyslovém odvětví, kde 

spojuje výrobce a dodavatele s odběrateli.  

 

Výstavy a veletrhy jsou stále zásadní možnost prezentovat novinky a facelifty 

v portfoliu automobilek. Vozidla mohou na zákazníka působit zcela jinak než na 

propagačních materiálech, proto je třeba, aby zákazník mohl vozidlo prozkoumat 

osobně. Tato zkušenost může následně přilákat tyto zájemce do dealerství, kde 

prodejce může využít jiné nástroje komunikačního mixu, jako je osobní prodej. 

 

Do neosobních komunikačních kanálů můžeme zařadit: 

3.3  Reklama 

Masová komunikace, která ovlivňuje velké množství lidí. Využívá média jako je televize, 

internet, rozhlas, časopisy nebo billboardy. Cílem je předvést nebo jinak prezentovat 

výrobek, tím ovlivňovat rozhodování s očekávaným zvýšením prodejů. 
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3.4  Podpora prodeje 

Jedná se o kampaň, která stimuluje prodej, a tím sleduje krátkodobé zvýšení tržeb. 

Využívá různých slevových akcí, poskytováním bonusů, věrnostních výhod a také 

soutěží pro odběratele. Jako krátkodobá stimulace prodeje slouží v automobilovém 

průmyslu takzvaný výkupní bonus občas nazývaný šrotovné. V tomto případě se 

zákazníkovi nabídne sleva v případě, že jim odprodá své staré vozidlo. Mimo to se 

využívá různých akčních výbavových balíčků nebo příslušenství, které jsou zásadně 

levnější, než standardně. Kotler (Kotler, & Keller, 2013b, p. 559) definoval podporu 

prodeje jako „soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého 

charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých 

výrobků či služeb.“ 

 

 

Obrázek 12 - Toyota - Bonus při výkupu Toyota. Zdroj: https://www.toyota.cz/current-offers/trade-in 

 

3.5  Přímý marketing 

Využívá přímých marketingových kanálů ke komunikaci s jejím příjemcem. Je zde 

patrný důraz na zpětnou vazbu s následnou optimalizací komunikace. Povětšinou je 

zaměřen na konkrétní zákazníky. Dealerství kontaktuje své dlouhodobé zákazníky, 

kteří u nich už vozidlo zakoupili v minulosti, a nabídne jím obnovu vozového parku. 

Toto se praktikuje spíše u firemní klientely, která disponuje větší flotilou vozidel, kterou 

průběžně obnovuje. 

 

 V této době se nejvíce využívá skrze internet, kdy zákazníkovi chodí různé newslettery 

s akčními nabídkami. Přímý marketing má též určité nevýhody. Není příliš vhodný pro 

komunikaci s masovým trhem. K jeho negativům dále patří relativně vysoké náklady 
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na získání kvalitních databází, realizaci zásilek a rovněž skutečnost, že příjemci jej 

mohou vnímat jako obtěžující, zvláště pokud se o jejich přízeň uchází větší množství 

firem, což u nich může vyvolat pocit zahlcenosti nabídkami. Pro výrobky s nízkou 

jednotkovou cenou se tento nástroj jeví jako nevhodný, neboť konečný náklad na 

distribuci může být vyšší než sám nákup (Přikrylová, & Jahodová, 2010, p. 95). 

3.6  Sponzoring 

Využívá dvoustranné spolupráce mezi sponzorem a sponzorovaným. Sponzor 

poskytuje kapitál v různých formách (finanční, výrobky nebo služby). Sponzorovanému 

to umožňuje realizovat potřebnou aktivitu a druhé straně (sponzorovi) to napomáhá 

ke zvýšení povědomí o značce, zlepšení image společnosti a tím zvýšením prodejů. 

Nejčastěji se sponzorství realizuje na sportovních událostech nebo kulturních akcích. 

Se zvyšujícím se vlivem influencerů se nyní můžeme s touto formou setkat 

v jakémkoliv odvětví hlavně na sociálních sítích. Automobilky využívají ke své 

prezentaci takzvané ambasadory, jedná se o mediálně známé osobnosti, které značku 

prezentují na veřejnosti. 

 

 

Obrázek 13 - Aksel Lund Svindal ambassador společnosti Porsche. Zdroj: 

https://newsroom.porsche.com/en_AU/2019/company/porsche-brand-ambassador-aksel-lund-

svindal-18704.html 
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3.7  On-line komunikace 

Nejmladším prvkem v marketingové komunikaci je dynamicky se rozvíjející internet. 

Investice do tohoto druhu komunikace skokově meziročně rostou s tím, jak je internet 

mezi lidmi populárnější. Internet dokáže skloubit direct marketing, Public Relations i 

reklamu. Mezi výhody můžeme zařadit hlavně efektivnost a měřitelnost, díky nimž 

můžeme sledovat úspěšnost komunikace. 

 

Za základní modely bannerové reklamy na internetu můžeme považovat: 

• CPA 

CPA vyjadřuje platbu za akci. Model zpoplatnění reklamy, při kterém zadavatel platí za 

určité  realizované aktivity, jako jsou například vyplnění formuláře, registrace nebo 

koupě produktu. 

 

• CPC 

Cena za klik. Zadavatel reklamy platí pouze v případě, že uživatel na reklamu klikne. 

Výhodou je měřitelnost, efektivita a nízké náklady. 

 

• CPM  

Zadavatel platí cenu za 1 000 zobrazení reklamního formátu. Tento model se využívá 

hlavně pro weby s vysokou návštěvností a kvalitním contentem, jako je seznam.cz 

nebo centrum.cz 

 

 

Obrázek 14 - Ukázka bannerové reklamy. Zdroj: https://www.seznam.cz/ 
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3.8  Vztahy s veřejností (PR) 

Všechny činnosti, jejichž prostřednictvím společnost komunikuje se svým mikro i 

makro prostředím a snaží se je ovlivňovat. (Hejlová, 2015, p. 333) Jedná se o 

dlouhodobou činnost s jasně definovaným cílem jako je budování image a brandu 

společnosti. PR aktivity by měli poskytovat informace o společnosti veřejnosti a 

zároveň získávat zpětnou vazbu na její aktivity. Ty by společnost měla analyzovat a 

dále pracovat na budování těchto vztahů. Rozdíl oproti reklamě je zřejmý, PR 

komunikace probíhá obousměrně. 
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3.9 Příklady Marketingových automotive kampaní  

  Ford – Go Electric, Bring on tomorrow 

Ford Motor Company přichází na začátku roku 2020 s novou kampaní Bring on 

tomorrow. „O budoucnosti nehovoříme, už ji budujeme“ , zní slogan automobilky. Ta 

má v plánu do konce roku uvést na trh 14 vozidel s různou úrovní elektrifikace. Jako 

jedna z mála automobilek se snaží propagovat i praktičnost a velikost zavazadelníku 

u svých modelů. U zcela nového modelu Puma se Ford zaměřuje hlavně na velký 

zavazadlový prostor s MegaBoxem. Snaží se cílit na movitější klientelu s aktivním 

životním stylem a inovativním designem „zaměřeným na člověka“. Dalším důvodem,  

na který kampaň poukazuje, je celá škála bezpečnostních asistentů. všichni tito 

asistenti mají přinést komfortnější a bezpečnější cestování. Vzhledem k tomu, že Ford 

se soustředí spíše na užitková vozidla, přichází s pHEV a čistě elektrickou dodávkou, 

která má ulehčit centrům měst od zplodin, které způsobuje například zásobování. U 

užitkových vozidel využívající baterie je zásadní problém váha, proto Ford poukazuje 

na vysokou doložnost, snížení provozních nákladů v podobně snížené spotřeby a 

mnohem nižších prodejních cen, než nabízí konkurence. 

 

 

Obrázek 15 – Kampaň „Bring on Tomorrow“ Ford. Zdroj: https://www.ford.cz/pred-

nakupem/objevte/hybrid-electric?intcmp=hpsquare-nwp-hybrid-electric-hpr. 
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  Škoda iV 

Škoda Auto přichází s vizí prvního plně elektrického vozidla v konceptu Vision iV. Toto 

čtyřdveřové crossover-kupé postavené na modulární platformě koncernu Volkswagen 

pro elektrická vozidla bylo představeno na Ženevském autosalonu v roce 2019. Studie 

měla za úkol demonstrovat předzvěst budoucích elektrických automobilů značky 

Škoda. Mimo některé technologie, které už nyní můžeme vidět v běžné produkci, bylo 

cílem ukázat i designový směr, kterým se bude tato značka ubírat.  

 

 

Obrázek 16 – Škoda Vision iV.  Zdroj: https://www.skoda-

storyboard.com/cs/inovace/mobilita/elektrifikovane-vozy-skoda-co-nabidnou-zakaznikum/ 

 

Škoda Auto pod vedením koncernu Volkswagen vstupuje do éry e-mobility a zahajuje 

kampaň iV. Ta propaguje, že do roku 2022 bude automobilka nabízet 10 částečně či 

plně elektrifikovaných modelů ve svém portfoliu. O 3 roky později by měla být celá 

čtvrtina produkce elektrifikována. 

 

Jako první plně elektrické vozidlo (BEV)  byl představen model CITIGO iV. Automobilka 

prezentuje model jako velmi prostorný, hbitý pro každodenní použití s překvapivým 

dojezdem, který je za optimálních podmínek až 252 km. 

 

Jak je patrné, snaží se využít hlavně výhod elektromobilů, jako jsou nulové místní 

emise, moderní technologie konektivity a asistenčními systémy. Mimo to, jízdu 

s elektromobilem snaží zatraktivnit tím, že rekuperaci nazývá jako zábavu a životním 
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stylem, pro aktivní a ekologicky smýšlející jedince. Naopak se snaží rozptýlit obavy 

z doby nabíjení, díky rychlonabíječkám, které vozidlo během hodiny dobijí na 80 % 

kapacity. 

 

 

Obrázek 17 – Škoda CitiGO iV nabíjena z domácího wallboxu. Zdroj: https://www.skoda-

storyboard.com/cs/inovace/mobilita/elektrifikovane-vozy-skoda-co-nabidnou-zakaznikum/. 

 

Druhým modelem je Plug-in hybrid modelu Superb. Tato technologie kombinuje 

výhody z obou světů. Konvenčního pohonu s podporou elektromotoru s cílem zajistit 

ekonomickou a přitom dynamickou jízdu, která není omezena kapacitou baterií. 

 

Superb je prezentován jako nový pohled na luxus s chytrými řešeními a moderními 

technologiemi. K tomu přidává šetrnost k životnímu prostředí a prostornost pro celou 

rodinu a celé to podtrhuje až 70 kilometry dojezdu na čistě elektrický pohon. Jako celý 

koncept iV kampaně se snaží ukázat elektromobilitu jako životní styl.  

  Toyota – I <3 Hybrid 

Japonská automobilka Toyota dlouhodobě buduje své marketingové aktivity a PR jako 

průkopník alternativních pohonů pro automobily. Již v roce 1997 začala produkovat 

první hybridní model Prius, který se stal o několik let autem roku. Díky odlišnosti od 

konvenčních vozidel se Prius často objevoval ve filmech a seriálech, kde podtrhoval 

ekologické smýšlení ústředních postav. To mělo pozitivní vliv i na jeho prodeje, a tím 

se stalo oblíbeným a hlavně spolehlivým vozidlem. Tímto směrem pokračuje Toyota 

dále, proto vytvořila kampaň I<3Hybrid.  
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Ta se snaží informovat o výhodách hybridních verzí oproti konvenčním provedením, 

jako je tichá jízda bez produkce spalin nebo snížení průměrné spotřeby. Dále Toyota 

ve své kampani poukazuje na to, že hybridní vozidla nemají určité drahé komponenty 

jako je spojka, alternátor nebo startér, což má potencionálnímu zákazníkovi 

v budoucnu ušetřit nemalé výdaje v servisu. Dalším z důvodů, proč si pořídit hybrid je 

poskytovaná záruka na baterie po dobu 10 let, která má poskytnout zákazníkovi jistotu 

mobility. Toyota se rozhodla elektrifikovat většinu svého portfolia, od malého Yarise až 

po největší Camry nebo SUV RAV4. Obecně je známo, že automobilka míří trochu jiným 

směrem než zbytek trhu, proto nenabízí žádné čistě elektrické vozidlo a naopak se 

snaží rozvíjet vodíková vozidla. Na ty se snaží upozornit a podpořit rozvoj pomocí 

účasti v závodu 24 hodin LeMans, kde nejednou obsadila stupně vítězů. 

 

 

Obrázek 18 – Kampaň I<3Hybrid od společnosti Toyota. Zdroj: https://www.toyota.cz/current-

offers/hybrid. 

 

  Tesla 

Tesla je jedna z nejmladších automobilek světa, která změnila trh díky elektrickým 

luxusním vozidlům, jež stojí více než 2 miliony korun. Tesla nezměnila trh jen díky 

jejímu inovativnímu přístupu, ale hlavně díky odlišnému marketingu a způsobu 

prodeje. Je možné najít nějakého dealera? Ne, protože automobilka prodává vozidla 

výhradně skrze eshop, tím pádem není potřeba prodejců ani lidí, kteří podporují 

prodej. Na výrobky nejsou poskytovány žádné slevy ani příspěvky a nejsou k dispozici 

žádná skladová vozidla, protože se každý kus vyrábí přímo na objednávku. To 

znamená, že na vozidlo se čeká až jeden rok, podle naplněnosti kapacity továrny.  
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Automobily nejsou prodávány agresivní reklamou, ale kampaň se snaží pouze zvýšit 

povědomí o značce. Úloha Tesly není jednoduchá. Nabízí velmi drahá vozidla, která 

mají naprosto nové technologie, kterým zákazníci nedůvěřují. Elektrický pohon má svá 

specifika, která zahrnují například nízký dojezd a dlouhou dobu dobíjení. To všechno 

může být pro zákazníka překážka k pořízení takového automobilu, což navíc 

podporuje speciální forma prodeje a možnost si vůz oficiálně vyzkoušet jen v několika 

kioskách na světě. 

 

Jaké si tedy můžeme vzít poučení z marketingu společnosti Tesla? Je třeba přijít se 

skvělým výrobkem. To model S splňuje díky alternativnímu pohonu, který se díky své 

síle může srovnávat s nejsilnějšími konvenčními motory, nízké servisní náročnosti, 

velkému a vzdušnému interiéru, minimální spotřebě díky nízkému aerodynamickému 

odporu. Tak prezentuje automobilka svůj vůz. Nebojme se vyzkoušet jiné cesty 

prodeje, které můžou zákazníkům vyhovovat více než návštěva dealerů. Budujme 

komunitu. Tesla už od začátku buduje silnou komunitu fanoušků pomocí různých fór, 

akcí a možností přímé komunikace zákazníků se společností. To vede k určité 

loajálnosti a vášni, která přináší potencionální nové zákazníky. 

 

 

Obrázek 19 – Modelové portfolio společnosti Tesla. Zdroj: https://www.tesla.com/cs_cz. 
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4 Mobilita 

4.1 Historie mobility 

První zmíňky o přepravě lidí jinak než pěšky můžeme datovat do starověké civilizace, 

které vznikaly podél významných říčních toků. Ty se stávají významnými dopravními 

tepnami. Během římské říše dochází k rozkvětu silniční dopravy, která pomáhá 

k rozvoji měst jako center obchodů. Druhým důležitým aspektem v západní Evropě  

byla lodní doprava, která byla podpořena stavbou umělých kanálů. Díky dalšímu  

osidlování se doprava stávala důležitější, jak z pohledu obchodního, tak vojenského. 

Proto v 15. století vznikají první specializované vozy pro osobní přepravu. Nové typy 

lodí a zdokonalení navigace přinesli rozvoj lodní dopravy, která začala přecházet 

z kabotážní plavby na zámořské, tím získala lodní doprava monopol na 

mezikontinentální přepravu. Po třicetileté válce se postupně zdokonaluje silniční 

doprava, jízdní řády, návaznost osobní dopravy a pravidelné poštovní doručování. To 

má za následek vybudování husté sítě silnic v Rakousku do poloviny 19. století, což 

umožňuje zrychlování dopravy.  

 

Další zlom přichází až s příchodem železniční přepravy v průběhu 19. století. Železniční 

doprava získává na strategickém významu, proto stát začíná s masivní výstavbou. 

Stává se dominantním druhem dopravy, až do příchodu automobilu a jeho masového 

využívání, které zahájil Henry Ford na začátku 20. století. S rozvojem dieselových a 

benzinových motorů se rozšiřuje  jejich využití i do nákladní a osobní hromadné 

dopravy. Tento trend automobilismu se rozvíjí hlavně po 2. světové válce, kdy dochází 

ke zdokonalování technologií vozidel, které se stávají rychlejší, pohodlnější, 

spolehlivější a hlavně dostupnější. Tím se snižuje dojezdová doba a vzdálenější místa 

se stávají dostupnější. 

 

Souvisle s vývojem silniční a železniční dopravy probíhal i vývoj v letecké dopravě. 

Zásadní obrat nastal během první světové války, kdy se letadel využívalo k průzkumu, 

špionáži a následně k boji. Po 1. světové válce se přestavěná letadla využívala 

k přepravě pošty, nebo jako aerotaxi. Dalším zásadním krokem bylo vynalezení 

tryskového motoru, který umožnil dálkové lety. Během 2. světové války se osobní 

doprava odmlčela. Po skončení války se díky technickým pokrokům prodloužil dolet, 

zvýšila kapacita, vznikla letecká meteorologie, rozvinula se podpůrná technika, jako 
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jsou radary nebo zabezpečení. Všechny tyto změny, včetně zavedení proudových 

dopravních letounů, mělo za následek zavedení transatlantických letů, zvýšení 

konkurence na trhu a tím snížení cen letenek, které se stali dostupnější širší klientele. 

Neustálý vývoj všech forem dopravy, jejich technické zdokonalování, snižování 

pořizovací ceny a tím zvyšováním dostupnosti pro obyvatelstvo přináší i negativní 

dopady. Neustále rostoucí množství dopravních prostředků má za následek zvyšování 

emisí, a tím i dopad na ekologii díky skleníkovým plynům. 

 

 

Obrázek 20 - Keelingova křivka. Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Keelingova_k%C5%99ivka#/media/Soubor:Mauna_Loa_CO2_monthly_

mean_concentrationCS.svg 

 

Jak je patrné z grafu výše, prudký nárůst osobní a nákladní automobilové dopravy po 

2. světové válce způsobil i enormní růst oxidu uhličitého, oxidů dusíku v ovzduší a tím 

i globální oteplování. S dalším vývojem technologií je snaha snižovat tyto dopady 

různými inovacemi, jako například katalyzátory, filtry pevných částic nebo vstřikování 

močoviny do výfukových plynů. Na tento trend navazuje Evropská unie a zavádí emisní 

euro normy, které stanovují nejvyšší přípustné limity škodlivin, které vypouštějí 

konvenční benzinové a naftové motory. První euro norma, tak jak je známe dnes,  

přichází v roce 1992. V následujících letech se podmínky neustále zpřísňují. Je vyvíjen 

tlak na radikální snižování vypouštěných C02 gramů na kilometr.  
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Vzhledem ke stupňující se složitosti a technickým hranicím motorů spalujících 

konvenční palivo jsou nuceni automobilky hledat nové směry v možnostech pohonů. 

Jednou ze složitějších cest jsou vozidla na vodíkový pohon. Momentální překážkou pro 

rozšíření toho druhu vozidel, je jejich vysoká cena a hlavně infrastruktura jako jsou 

plnící stanice nebo přeprava vodíku a jeho uchovávání. Výrobci automobilů se zaměřili 

na elektrifikaci svého portfolia. Elektrické pohony jsou využívány delší dobu 

v železniční dopravě, proto jsou technologicky na vysoké úrovni. Základní problém, na 

rozdíl od železniční dopravy, kde proud dodává trolej, byla nedostatečná kapacita 

baterií a dojezd vozidla. To je, mimo vyšší ceny, důvod, proč nejsou elektrická a hybridní 

vozidla tolik rozšířena. To se bude v budoucnosti měnit, hybridní automobily budou 

zaujímat větší část prodejů, proto automobilky nabízí mnoho typů hybridních 

technologií tak, aby si zákazník mohl vybrat pro něj nejvhodnější druh pohonu a 

zároveň automobilka nemusela platit Evropské unii vysoké pokuty. 
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4.2 Typy elektromobilů 

  Mild – hybrid (mHEV) 

Mild hybridní technologie označující se také mHEV (mild Hybrid Electric Vehicle). Jedná 

se o kombinaci konvenčního, tedy vznětového nebo zážehového motoru a 

elektrického pohonu s baterií. Tato technologie se vyznačuje nemožností jízdy čistě na 

elektrický pohon a na rozdíl od níže zmíněných nedisponuje možností dobíjení 

z elektrické zásuvky. Celý elektrický pohon se dobíjí rekuperací, kdy při jízdě z kopce, 

nebo při dojíždění do kolony vozidlo přeměňuje nevyužitou kinetickou energii na 

energii elektrickou, a tu následně ukládá do baterií umístěných většinou v podlaze 

vozidla.   

 

Obrázek 21 - MHEV technologie. Zdroj: https://auto-mania.cz/co-chysta-bmw-pro-novy-modelovy-rok-

nove-motory-i-nova-calouneni/. 

 

Elektromotor, neboli startér-alternátor je využíván pro podporu systémů jako je 

elektrický posilovač nebo posilovač brzd, kdy umožňuje dřívější využití start-stop 

systému, tím, že zajišťuje dodávku energie do palubních systémů a umožňuje tak 

dřívější vypnutí konvenčního motoru. To má za cíl snížení spotřeby pohonných hmot a 

hlavně emisí. 
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V tomto případě můžeme porovnat snížení spotřeby na reálných subjektech. Všechna 

data jsou měřena pomocí celoevropských metod WLTP. 

 

Model 
Emise CO2 

(g/km) 

Spotřeba 

(l/100km) 

Puma Ecoboost ST-Line X 106 4,6 

Puma Ecoboost mHEV ST-Line X 101 4,5 

Rozdíl mHEV vs. Konvenční pohon -5 -0,1 

Obrázek 22 – Porovnání modelů. Zdroj: https://www.ford.cz/osobni-

vozy/puma?vehicleNavCategory=all%20cars. Vlastní tvorba. 

 

Jak je patrné z tabulky výše, vozidlo je opravdu šetrnější vůči životnímu prostředí, kdy 

vypouští o 5 gramů na kilometr méně než vozidlo s pouze konvenčním zážehovým 

motorem, to znamená u výše uvedeného modelu pokles přibližně o 5 % CO2 na každý 

ujetý kilometr . Vzhledem k bateriím a dalším elektronickým součástem se zvýšila cena 

modelu o nezanedbatelných 39 000 Kč. Tento stupeň elektrifikace se využívá hlavně u 

levnějších vozidel, kde by instalace sofistikovanějších systémů zvedla cenu natolik, že 

by vozidlo nebylo konkurence schopné.  
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 Plug – in hybrid (pHEV) 

Plug – in hybrid, nazýván také zkráceně pHEV, je jedna z hybridních technologií 

využívající se v osobních a lehkých užitkových vozidlech. Jedná se o kombinaci 

konvenčního motoru, který je podporován elektromotorem. Z tohoto důvodu je možno 

vozidlo osadit spalovacím nebo vznětovým motorem s menším objemem a výkonem, 

tím i menšími emisemi CO2, při zachování stejné nebo lepší dynamiky provozu.  

V tomto případě je vozidlo vybaveno elektrickou zásuvkou pro dobíjení baterií z 

externí elektrické sítě, mimo dobíjení z externích zdrojů se akumulátory dobíjí i 

rekuperací, která probíhá při každé deceleraci. Při zpomalování je elektrický motor 

využíván jako generátor.  

 

 

Obrázek 23 - pHEV technologie ve Škodě Superb. Zdroj: https://www.skoda-auto.cz/ 

 

Hlavní výsadou pHEV technologie je možnost jezdit na čistě elektrickou energii. 

V závislosti na značce, modelu vozidla a velikosti akumulátoru se dojezd na elektrickou 

energii pohybuje mezi 20 a 90 kilometry. Díky inteligentní elektronice jsou schopny 

ušetřit 20 – 60 % paliva, dle profilu a délky trasy. Vozidlo primárně využívá 

elektromotoru, po vyčerpání kapacity akumulátoru je zapojen i konvenční motor, to 

nastane i v případě, že vozidlo překročí určitou rychlost například na dálnici, nebo je 

potřeba rychlé akcelerace.  Údaje o hodnotách CO2 a o spotřebě pohonných hmot byly 

získány pomocí metody takzvané celosvětově harmonizovaného zkušebního provozu 

pro osobní a lehká užitková vozidla. Tato metoda je známa spíše pod zkratkou WLTP. 
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Tato metodika testuje vozidla v reálném provozu. Nahradila tak laboratorní testování 

zvané NEDC. 

 

Jak je patrné z tabulky níže u daného modelu, díky možnosti jízdy na akumulátor se 

snížila kombinovaná spotřeba o téměř 76 %. Zásadnější pokles lze pozorovat u hodnot 

emisí, kde pokles činil necelých 81 %. To by mělo modelu zaručit splnění Evropských 

emisních norem i v roce 2030, kdy se očekává další nátlak na snížení CO2 o 37,5 % 

v případě osobních automobilů. 

 

Model 
Emise CO2 

(g/km) 

Spotřeba 

(l/100km) 

Ford Kuga 2.0 Ecoblue 132 5,1 

Ford Kuga 2.5 Duratec pHEV 26 1,2 

Rozdíl pHEV vs. Konvenční motor -106 -3,9 

Obrázek 24 – Porovnání modelů pHEV. Zdroj: https://www.ford.cz/osobni-vozy/nova-

kuga?vehicleNavCategory=all%20cars. Vlastní tvorba. 

 

  All – electric (BEV) 

BEV vozidla jsou osazena pouze elektromotorem. Nespornou výhodou tohoto pohonu 

jsou nulové místní emise a nízké náklady na provoz. Elektromotor neobsahuje mnoho 

pohyblivých částí, proto je jednodušší na údržbu, čímž klesají i náklady spojené s jeho 

provozováním. U této technologie je důležité zvážit profil a vzdálenost tras, pro které 

uživatel bude vozidlo používat. Dojezd se pohybuje od 100 km u malých a levnějších 

vozidel až po vrcholné verze modelů s prodlouženým dojezdem okolo 500 km. 

měřených pomocí WLTP metody. 

 

 Mezi nevýhody můžeme zařadit dlouhou dobu nabíjení, četnost nabíjecích míst a další 

infrastruktury, kvůli které majitel musí více plánovat trasu podle dojezdu k nabíjecím 

stanicím. Případně se vybavit domácí nabíječkou, která se nazývá Wallbox. Další velkou 

nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která několikrát převyšuje modely s konvenčním 

motorem, spornou výdrží baterií a následnému náročnému prodeji vozidla s velkým 

propadem hodnoty.  

 

Z těchto důvodů je  zastoupení čistě elektrických vozidel je v České republice přibližně 

0,4 % na celkových registracích. V budoucnosti lze očekávat rozšíření tohoto segmentu 



 58 

a zvětšování podílu na celkových registracích. S výstavbou nových nabíjecích stanic a 

rozvojem technologií se dojezd bude prodlužovat a doba nabíjení naopak zkracovat. 

Spolu se zlevňováním baterií se vozidla stanou dostupnější širší klientele. 

 

 

Obrázek 25 – Technologie BEV ve Škodě CitiGO iV. Zdroj: https://www.skoda-

storyboard.com/cs/inovace/technologie/ty-nejcastejsi-e-otazky-a-e-odpovedi/.  
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5 Představení podniku 

Tato část se zabývá současným stavem společnosti Ford Motor Company na českém 

trhu. V první polovině této části se práce bude zabývat historií, aktivitami společnosti 

a zhodnocením aktuálních marketingových aktivit za pomocí nástrojů, které byly 

popsány v teoretické části této diplomové práce. V druhé části bude navržena 

marketingová kampaň na nový elektromobil, který má Ford Motor Company začít 

nabízet v první polovině roku 2021. 

5.1  Charakteristika podniku 

Ford Motor Company, někdy zkráceně Ford, je americká nadnárodní korporace, 

vyrábějící automobily. Hlavním sídlem je Dearborn, Michigan, Spojené státy americké. 

 

 

 

Obrázek 26 - Ford logo. Zdroj: https://www.ford.cz/ 

 

5.2 Historie společnosti 

Roku 1903 zakládá Henry Ford společnost Ford Motor Company v americkém městě 

Dearborn. Ta má v plánu se zaměřovat hlavně na závodní vozy. Nicméně po setkání 

s Thomasem Alva Edisonem, který mu řekl, že vůz, který masově nahradí koňské 

spřežení má velký potenciál, Ford mění své plány a uvádí svůj model N. Zájem o levný 

model N byl enormní. Ukázalo se, že lze automobily vyrábět levně a ve velkých 

objemech. Díky zkušenostem, které mu přinesl model N, mohl začít s produkcí modelu 

T, který změnil svět. 

 

Model T přezdívaný Tin Lizzie přichází na trh v roce 1908. Cena tohoto modelu byla 850 

USD, to v té době bylo přibližně 30 průměrných platů. I přesto si tento model získal 

svojí širokou klientelu a byl s nadšením přijat. Díky rozšíření automobilů mezi větší 

množství lidí vznikají nové obory, jako jsou silniční stavby, zvyšuje se objem těžby ropy, 

rozšiřují se sítě čerpacích stanic a lidé začínají více cestovat. To samozřejmě má i své 

negativní dopady jako jsou smrtelné dopravní nehody nebo ničení životního prostředí. 



 61 

To nejpodstatnější, co společnost Ford, potažmo model T, přináší, jsou nové 

organizační a výrobní metody. Tou nejzásadnější je vznik pásové výroby. Původně 

výroba modelu T stacionární metodou, při které byly díly sváženy na jedno místo,  

zabrala přibližně čtrnáct hodin. Díky technickým zjednodušením a zavedením pásové 

výroby se tato doba zkrátila na přibližně dvě hodiny. Tato skutečnost se odrazila také 

na ceně, která v průběhu vylepšování klesla z 850 USD na pouhých 250 USD. Hlavními 

atributy pro tento úspěch, mimo zavedení pásové výroby, byl komplexní přístup ke 

společnosti, kdy dokázal analyzovat jednotlivé procesy a zjistit, které se zpožďují. 

Následně přijal opatření nebo přistavil druhou linku. Snaha byla snižovat i množství 

pohybů, které museli zaměstnanci vykonat během sestavování vozidel, což šetřilo čas. 

Důležitým aspektem bylo řízení a koordinace toku materiálů tak, aby se výroba 

nemusela zastavovat a vozidla se mohla distribuovat do dealerské sítě. V první 

polovině 20. století můžeme společnost Ford považovat jako nejlepší automobilovou 

společnost na světě. Nicméně centralizovaný model řízení unifikovaného výrobku 

rychle zastarával, stejně tak jako náročné pracovní podmínky pro zaměstnance. 

Konkurence jako General Motors nebo Chrysler využila Fordova řešení a dále ho 

vylepšovala. Snažila se diverzifikovat a rozšiřovat svoje portfolio, tak aby oslovilo větší 

spektrum lidí. 

 

Během válečných let se společnost zabývala výrobou válečných strojů, jako jsou tanky, 

bombardéry nebo džípy. Po válce roku 1967 vzniká spojením britské a německé 

pobočky Ford of Europe. Ford of Europe má za úkol zastupovat značku Ford v Evropě. 

V 80. a 90. letech 20. století Ford kupuje automobilky značky Aston Martin, Volvo, Land 

Rover a Mazda. Ty následně prodává během ekonomické krize, aby se soustředil na 

hlavní část svého podnikání.  

 

V současnosti společnost prochází krizí a rozsáhlou reorganizací. V plánu je uzavření a 

odprodej několika továren, propouštění zaměstnanců a změny v procesech. Ford 

přichází s kompletně novým designem svých modelů, novými technologiemi a 

reklamní strategií „Bring on tomorrow“.  
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Jak je patrné z grafu, níže od roku 2017 prodeje společnosti na českém trhu klesly o 

přibližně 7 tisíc vozidel. Podobnou tendenci očekává společnost i v roce 2020. 

 

 

Graf 1 - Vývoj registrací nových vozidel Ford v období 2013-2019. Vlastní tvorba na základě interních 

dokumentů. 

 

5.3 Základní údaje 

 

Obchodní název Ford Motor Company s.r.o. 

Sídlo Karolinská 654/2, 186 00 Praha 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 08.03.1993 

Tabulka 1 -Základní údaje o společnosti Ford v ČR. Vlastní zpracování na základě interních dokumentů. 

 

Společnost Ford Motor Company vstupuje na český trh začátkem roku 1993, kdy 

zakládá oficiální importérství. Společnost má zastupovat a rozvíjet značku Ford.  

, zajistit funkční dealerskou síť pro prodej a servis jejich vozidel na českém trhu. Cílem 

pro budoucí vývoj je posilování pozice značky, zvyšování podílu na trhu s osobními a 

užitkovými vozidly ve všech segmentech trhu, kde společnost nabízí své výrobky. 

„Zlepšení kvality a dostupnosti servisních služeb, a to v souladu a v mezích platné 

legislativy.“ Společnost sídlí na třech místech. Oddělení STA (Supplier Technical 

Assistance) sídlí v městské části Třebonice, obchodní a poprodejní oddělení sídlí v 

pražské části Karlín. Školicí centrum, které připravuje servisní techniky a diagnostikuje 
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speciální případy, sídlí v městské části Letňany. Pro společnost pracuje přibližně 100 

zaměstnanců. 

5.4  Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. Mezi činnosti můžeme zahrnout zprostředkování obchodu a 

služeb, velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská 

a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, reklamní činnost, 

marketing, mediální zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti, nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. 

5.5  Struktura společnosti 

Ford Motor Company působí na českém trhu nejenom jako importér nových vozidel, 

ale také jako distributor poprodejní péče v podobě servisní podpory a dodávek 

náhradních dílů. Další aktivitou je poskytování široké palety finančních produktů 

pomocí společnosti Ford Credit. Ta se zabývá poskytováním financování vozidel jak 

soukromým, tak podnikatelským subjektům. Ford Supplier Technical Assistance 

vyhledávají dodavatele komponentů a kontrolují jejich kvalitu. Poslední částí je 

tréninkové středisko, které školí technické zaměstnance tak, aby servisní úkony 

probíhaly dle platných procesů. Celý tento aparát podporuje dealery, kteří vozidla 

nabízejí a předvádějí konečným zákazníkům. 

 

 

Obrázek 27 - Organizační struktura společnosti Ford v ČR. Vlastní zpracování na základě interních 

dokumentů 
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. 

5.6  Nabízený sortiment 

Společnost nabízí na českém trhu 6 užitkových a 13 osobních modelů. Za nejdůležitější 

produkty automobilka považuje modelovou řadu Focus a Transit. Většinu modelů 

nabízí v různých výbavových stupních, motorizacích a karosářských verzích. V případě 

užitkových vozů nabízí mimo standardní varianty, také pouze podvozky pro hasičské, 

záchranářské nebo obytné přestavby. Nyní přichází s elektrifikací většiny svých modelů 

tak, aby plnila emisní normy. 

 

 

Obrázek 28 - Portfolio společnosti nabízené na českém trhu. Vlastní zpracování dle interních 

dokumentů. 
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6 Sektorová analýza 

6.1  Politicko - právní faktory 

V automobilovém průmyslu jsou výrobci nejvíce omezování nátlakem Evropské unie 

na snižování vypouštěných emisí. Z toho důvodu se Ford v Evropě rozhodl většinu 

svých modelů elektrifikovat na různých úrovních. I přes mohutné inovování a 

znevýhodňování emisně negativních vozidel společnost očekává pokutu v řádech 

miliard eur. V Evropské unii vzniká přibližně 30 % všech emisí CO2 z dopravy. Z tohoto 

důvodu se Evropská unie rozhodla snížit produkci emisí oxidu uhličitého do roku 2050 

o 60 % vůči stavu v roce 1990. Vzhledem k vzrůstající se individuální dopravě se 

průběžně zvyšuje i celkový objem vypouštění emisí. 

 

 Do roku 2030 jsou tak automobilky nuceny radikálně snížit u svých modelů 

vypouštěné emise pomocí elektrifikace nebo alternativním pohonem, portfolio 

společnosti by tak mělo vypouštět méně než 95g/km. Unie počítá s masivnějším 

rozšířením elektromobilů (BEV), které budou využívat elektrickou energii 

z obnovitelných zdrojů. V celkovém měřítku by toto opatření mělo snížit hodnoty o 

37,5 %. To má za následek zvýšené náklady na vývoj a inovace, které se promítají do 

finální ceny pro zákazníky. Díky tomu se cena může zvýšit na úroveň, kdy si vozidlo 

bude moct dovolit jen část obyvatel, která má nadstandardní příjmy. To by znamenalo 

pro automobilky snížený objem prodejů a tím i menší zisky, ve spojení s enormními 

náklady na vývoj by to mohlo mít za následek devastující účinky. 

6.2  Ekonomické faktory 

Společnost je ovlivňována rozličnými ekonomickými faktory. Mezi základní 

makroekonomické ukazatele můžeme zařadit vývoj hrubého domácího produktu, fázi 

hospodářského cyklu, průměrnou mzdu, inflaci a nezaměstnanost obyvatelstva.  

 

Jak je patrné z grafu níže, od ekonomické krize kolem roku 2010 se daří snižovat míru 

nezaměstnanosti. Zásadní změnu můžeme pozorovat s příchodem konjuktury 

přibližně roku 2014, kdy klesá nezaměstnanost z 6.6 % až ke 2 % na konci roku 2019. 

Česká republika je hluboko pod průměrnou nezaměstnaností v Evropské unii, která ke 
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konci roku 2019 byla necelých 7 %. Skoro 30 % obyvatel je zaměstnáno ve 

zpracovatelském průmyslu, který je zaměřen hlavně na automobilový trh, na který jsou 

navázány dodavatelské společnosti. Dle aktuálních odhadů bude nezaměstnanost 

v budoucích letech růst až na 2,4 %. 

 

 

Obrázek 29 - Vývoj nezaměstnanosti v ČR. Zdroj: Eurostat. 

 

S přicházející konjukturou a snižující se nezaměstnaností, a tím i nedostatek lidského 

kapitálu na trhu práce, vzniká nátlak i na růst mezd. Ta během osmi let vzrostla o 

přibližně deset tisíc korun. 

 

 

Graf 2 - vývoje průměrné mzdy v ČR. Zdroj: https://www.czso.cz/. Vlastní zpracování. 

 

Z grafu níže je vidět radikální růst registrovaných nových vozidel. To reflektuje snižující 

se nezaměstnanost, zvyšující se průměrnou mzdu a HDP. Od roku 2017 má tento vývoj 

klesající tendenci. Dle historických dat a ekonomického cyklu můžeme očekávat 

v budoucích letech recesi ekonomiky, která ovlivní i automobilový průmysl. Vzhledem 
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k provázanosti české ekonomiky s okolními státy a jejich ekonomikami, kde predikují 

podobný vývoj, lze očekávat útlum výroby a tím i zvyšování nezaměstnanosti. 

 

 

Graf 3 - Vývoj registrací nových vozidel v ČR. Zdroj: https://www.sda-cia.cz/. Vlastní zpracování. 

 

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území. Používá se pro stanovení 

výkonnosti ekonomiky. Proto růst HDP pozitivně ovlivňuje i podnikatelské prostředí, 

kde se růst HDP odráží v růstu tržeb. Jak je patrné níže, česká ekonomika brzdí svůj 

růst. Aktuální výhled je růst přibližně o 2 % vlivem slabší dynamiky domácí poptávky. 

V roce 2021 díky pozvolnému oživení okolních ekonomik predikuje Ministerstvo financí 

růst přibližně 2,2 %. 

 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP 1,9 % -1,2 % -0,9 % 2,0 % 4,3 % 2,3 % 4,6 % 2,9 % 2,4 % 
Tabulka 2 - Vývoj HDP ČR. Zdroj: https://www.czso.cz/. Vlastní zpracování. 
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Dalším ukazatelem je míra inflace, kterou můžeme definovat jako nárůst všeobecné 

cenové hladiny zboží  a služeb v ekonomice za určité období. Vzhledem 

k proinflačním efektům a zvyšováním jednotkových nákladů práce díky zvyšováním 

mezd a růstem cen potravin, naráží na horní hranici tolerančního pásma inflačního 

cíle stanoveném Českou národní bankou. Do budoucna je predikováno snížení růstu 

meziročního růstu spotřebitelských cen na 2,2 %. 

 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INFLACE 1,9 % 3,3 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,7 % 2,5 % 2,1 % 2,8 % 
Tabulka 3 - Vývoj inflace v ČR. Zdroj:  https://www.czso.cz/. Vlastní zpracování. 

 

6.3  Sociální faktory 

Česká republika leží ve střední Evropě. S počtem obyvatelstva 10,6 milionu se řadí na 

85. místo na světě. Aktuální vývoj počtu obyvatelstva je stoupající, a to hlavně díky 

přistěhovalcům z Ukrajiny a Vietnamu. To přináší více potenciálních zákazníků. 

 

 

Graf 4 - Vývoj počtu obyvatel ČR. Zdroj: https://www.czso.cz/. Vlastní zpracování. 

 

 Mezi další zásadní sociální faktory můžeme zařadit změnu chování obyvatel, kdy 

vozidlo už neznamená sociální statut. Lidé ve městech vozidla pro svoje aktivity 

nepotřebují, proto se začíná rozšiřovat využívání sdílených vozidel. Další změny 

můžeme sledovat ve spojení s životním prostředím, kdy lidé volí raději přesuny, které 

jsou více ekologické, proto se snaží omezit individuální osobní dopravu. Tento trend 
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může mít za následek snižování množství prodaných vozů. Lidé ve městech mívají 

vyšší platy na rozdíl od lidí mimo metropole, proto lidé z vesnic často kupují ojetá 

vozidla. To by pro společnost znamenalo další snížení objemů. 

6.4  Technické faktory 

Vozidla se stávají čím dál technicky složitější. Pro snižování emisí a spotřeby se začalo 

využívat takzvaného „downsizingu“ to znamená snižování objemu motoru. To v praxi 

přineslo snížení dynamiky vozidla, proto bylo instalováno turbodmychadlo, které 

zaručovalo výkonnostní parametry, jako mají objemnější motory. Pro snižování emisí 

se začali montovat katalyzátory, filtry pevných částic, vstřikování močoviny do 

výfukového potrubí.  

 

Tyto technologie a jejich vývoj je finančně náročný a už konvenčnímu motoru nestačí 

pro plnění aktuálních emisních limitů, mimo to pro zákazníky to znamená 

v budoucnosti vysoké náklady na výměnu nebo údržbu těchto zařízení. Proto 

automobilky hledají cesty a jiné pohony. Jednou z cest je i elektrifikace, která přináší 

hrozbu ve zvýšených servisních nákladech, nepřijmutí technologií od zákazníků a 

hlavně radikálně vyšší pořizovací cenu, která může donutit zákazníka si pořídit vozidlo 

ojeté. 

 

 

Graf 5 - Vývoj cen modelu Focus. Zdroj https://www.ford.cz/. Vlastní zpracování 

 

Růst ceny se projevil i na modelu Focus, který byl nabízen v základní výbavě 
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nijak neměnila, cena vzrostla za 5 let o 57 000,- Kč.  Další přibližně 10 % růst přichází 

s novou generací, která standardizuje některé příplatkové prvky a kvůli emisím 

s novým přeplňovaným motorem. Základní cena startuje na 402 900,- Kč. V roce 2020 

se cena zvyšuje o dalších 15 000,- Kč bez zásahu do výbavy. To znamená, že během 7 

let se cena zvýšila 34 % procent, to je přibližně 104 000,- Kč. Podobný růst cen 

společnost očekává i do budoucna. V případě elektrifikovaných modelů lze 

předpokládat, že růst cen bude radikální. 

 

Mimo technologie, které se využívají k efektivnějšímu pohonu vozidla, Ford vyvíjí i 

komfortní výbavu, která by měla uživateli usnadnit používání vozidla. Mimo jízdní 

asistenty jako je adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu nebo inteligentních led 

světel nabízí společnost i FordPass Connect. Aplikace, která má uživateli přinést 

přehled o aktuálním stavu vozidla, množství paliva v nádrži a dojezd, polohu a 

elektronickou knihu jízd. Jedna z funkcí je i omezení výkonu vozidla pro mladé řidiče. 

FordPass PRO je určen pro firemní klientelu, kde mimo klasické funkce přidává přehled 

o flotile, kde se aktuálně vozidla nacházejí a jaký je jejich technický stav. 

6.5  Legislativní faktory 

Legislativa na světové, evropské případně státní úrovni ovlivňuje všechna odvětví, 

automobilové nevyjímaje. Legislativa, která ovlivňuje vývoj, výrobu, distribuci a 

následné používání vozidel, je celá řada. V případě změn může být automobilka 

negativně ovlivněna. Jedná se například o zvýšení minimální mzdy, spotřební daně, cla 

nebo standardizace některých asistentů jako je e-call. Změnou mohou projít i 

certifikační podmínky, emisní, hlukové a NCAP normy.  

 

Legislativní rozdíly mezi USA a Evropou jsou zásadní. Vozidla schválena a provozována 

v USA se mohou svým provedením lišit, jsou homologována podle jiných předpisů, kde 

schvalovací procesy mohou obsahovat jiné technické, časové a ekonomické nároky. 

Pro příklad lze úvest například jiné barvy směrových světel nebo nutnost pozičních 

světel, které jsou na osobních vozidlech v Evropě zakázány. Automobilky se snaží 

lobovat za sjednocení homologací a nároků na bezpečnost vozidel. To by mělo snížit 

náklady při konstrukci, výrobě a testování modelů pro rozdílné trhy. Některé státy 

v USA nevyžadují technickou kontrolu po celou dobu vlastnictví vozidla a požadují 

pouze kontrolu emisí, každé dva roky. Elektromobily jsou podporovány dotacemi vlád, 
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možností parkování kdekoliv bez poplatků a možností jezdit ve speciálním pruhu 

zdarma, který je vyčleněn pro vozidla pouze za vysoký poplatek. 

6.6  Ekologické faktory 

Mimo již zmíněné legislativní faktory, které se zabývají snižováním emisí, je nutné 

počítat i se vznikem ekologických zón. S tímto systémem přišlo v roce 2006 Německo. 

Obce na svém území mohou vyhlásit ekonomickou zónu s cílem ochrany obyvatel 

před pevnými částicemi různých velikostí. Vjezd je podmíněn nalepenou známkou, 

kterou získají pouze vozidla, která splňují podmínku nejvyššího vypouštěného 

množství CO2. Do budoucna se očekává rozšíření těchto zón, což by mimo jiné mělo 

podpořit obnovu a omlazení vozového parku. Jedním z nejzásadnějším důvodem pro 

mnohamiliardové investice do elektromobility jsou emisní normy, které stanovuje 

Evropská unie. Ta má za cíl snížit vypouštěné emise z osobní dopravy.  

 

Od roku 2019 platí norma 6d-TEMP, která nezpřísňuje množství emisí, které vozidlo 

může vypustit, ale přináší jiné podmínky pro homologaci. To obsahuje mimo 

standardního WLTP testu i test zvaný RDE, který obsahuje jízdu s mobilním měřícím 

zařízením. Dalším z testů je i takzvaný EVAP test, který měří množství výparu 

jedovatých uhlovodíků z nádrže stojícího vozidla. Dříve se měřilo množství, které 

unikne za 24 hodin, nyní se tato doba posunula na 48 hodin. Nová euro norma obsahuje 

také ISC. Jedná se o dodatečné měření emisní způsobilosti v průběhu životnosti 

vozidla. Automobilka musí garantovat, že vozidlo bude plnit emisní normy i po pěti 

letech a 100 000 ujetých km. To v praxi bude znamenat, že vytipovaná vozidla budou 

podrobována náhodným měřením emisí. S příchodem nových emisních norem 

přichází i nutnost celé portfolio znovu certifikovat. To způsobuje zpoždění v dodávkách 

vozidel, zvýšené náklady vynaložené na certifikování, které se následně promítají do 

zákaznické ceny. 

 

V roce 2020 budou nové emisní normy platit pouze na 95 % vozidel z portfolia. Zatím 

si lze více CO2 negativní entity nezapočítat do limitu 95g/km, od roku 2021 se toto 

omezení bude vztahovat na všechna vozidla. Limit je omezen také váhou vozidla, čím 

lehčí vozidlo, tím přísnější limit. Benevolentnější omezení mají automobilky, které 

prodají méně než 300 tisíc vozidel ročně a maloseriový výrobci, kteří si mohou limity 

nastavit dle svého uvážení, nesmí ale prodat více jak 10 tisíc vozidel ročně. Tato 
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omezení můžeme považovat za začátek. EU plánuje analyzovat situaci v roce 2021 a 

následně pro další roky stanovovat pro každou automobilku nové a nižší limity.  

 

Automobilky, které dané limity nebudou plnit dostanou pokutu od Evropské Unie. 

Konkrétně za každé vozidlo a gram navíc je to částka 95 eur. Příčinou těchto opatření 

je fakt, že se zvýšil zájem o velká SUV a zároveň se kvůli kauze dieselgate snížil zájem 

o dieselová vozidla. Díky tomu emise nadále rostou. K dodržení limitů by měli 

automobilkám pomoci vozidla s různým stupněm elektrifikace. Důvod je prostý, 

elektrifikované vozy se do flotilového průměru započítávají několikrát. To snižuje 

finální množství gramů CO2 na kilometr a umožňuje tak prodej emisně negativních 

vozidel. 

 

Společnost Ford dosáhla v roce 2018 flotilových emisí 122,7 g/km. Do konce roku 2021 

musí snížit emise na 96,6 g/km, což znamená přibližně 21 %. Při aktuální situaci 

očekává společnost i přes veškerou snahu a elektrifikaci pokutu 1,46 miliardy eur. 

 

 Dalším z faktorů je využívání materiálů, které jsou lépe recyklovatelné. Ty by měli 

přispět ke zmenšování produkce plastů a jiných těžce recyklovatelných materiálů. 

Například Ford má v plánu používat k výrobě plastových částí kávový odpad ze 

společnosti McDonalds. 

6.7 BCG matice 

Společnost Ford Motor Company má většinu modelů ze svého portfolia v sektoru 

peněžních krav, jak je patrné z matice společnosti. To společnosti zaručuje stálý 

příjem, který může reinvestovat například do otazníků. Výrobky těží z dlouhé historie 

společnosti a vývojem jednotlivých modelových řad. Ty si za dlouhou dobu v produkci 

zajistili stálou klientelu, která svůj vůz obměňuje pouze za novější stejného modelu. 

Z této výhody těží i model Transit, který se stal v předchozích generacích oblíbeným 

nástrojem pro podnikatele a společnosti. Díky své spolehlivosti, odolnosti a 

jednoduchému servisu se stal nejprodávanějším užitkovým vozidlem na českém trhu. 

Prodej modelů S-Max, Galaxy a Mondeo jsou zasaženy snižujícím se zájmem o CD 

segment, který je nahrazován SUV a Crossovery. 

 

V sektoru psů má společnost několik modelů, které pravděpodobně skončí, protože je 

nerentabilní je nechávat v prodeji. Například populární malé vozidlo Fiesta se 
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momentálně prodává v minimálních objemech vzhledem k nevhodně nastavené 

cenové politice a hlavně utlumením zájmu o tento segment. Podobný problém je u 

modelu Ecosport, který byl původně vyvíjen pro indický a jihoamerický trh, proto se 

svým designem netrefil do vkusu evropské části populace. To se s vysokou cenou 

podepsalo na nízkých prodejích.  

 

V části hvězd má společnost pouze jeden model. Jedná se o malý crossover, který se 

spojením bohaté výbavy, dynamického designu a kvalitní marketingovou kampaní 

trefil do zájmu svého tržního segmentu. Pumě k tomuto úspěchu přispěl i zvyšující se 

podíl segmentu crossoverů na prodejích v České republice. Zmíněné atributy přináší 

vysoký zájem z řad zákazníků a z toho plynoucí prodeje, které předčily očekávání.  

 

Do segmentu otazníky řadíme hlavně elektrifikované a zcela nové modely. Pro 

společnost je otázkou, jak jejich design a technologie přijmou zákazníci a jaký o ně 

bude zájem. Masivní kampaň na Mustang Mach-E, čistě elektrické vozidlo, které těží ze 

jména Mustang, reflektuje tezi o směřování Fordu k elektrifikaci a společnost do něj 

vkládá velikou důvěru. Explorer má zákazníkům přinést pocit z velikého amerického 

SUV, ale vzhledem k ceně se počítá s prodejem v jednotkách kusů, proto momentálně 

neprobíhají veliké investice do promování tohoto modelu. 

 

 

Obrázek 30 - BCG matice společnosti Ford. Vlastní zpracování z interních dokumentů. 
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6.8 Porterova analýza pěti sil 

Tento model analyzuje konkurenci, zákazníky, dodavatele, substituty a nově vstupující 

subjekty na trh, kteří ovlivňují společnost na automobilovém trhu. 

  Konkurenční rivalita 

Konkurence pro Ford je každá společnost, která vyrábí automobily. Jako zásadní 

konkurenci považujeme automobilky, které nabízí vozidla podobných rozměrů, 

dostupné výbavy, objemu prodejů a hlavně v cenové hladině odpovídající modelům 

Ford. Mezi hlavní konkurenty řadíme: 

 

• Renault 

Skupina Renault je mezinárodní společností, která vznikla ve Francii roku 1898. 

Společnost Renault má zastoupení v 126 zemích na celém světě. Vyvíjí, vyrábí a 

prodává osobní a užitkové vozy pod třemi názvy značek Renault, Dacia a RSM. Aktuálně 

nabízí ve svém portfoliu jedenáct osobních vozidel, od nejmenšího Clia až po SUV 

Koleos, další tři modely nabízí jako čistě užitkové. Automobilka disponuje sportovní 

divizí Renault Sport sídlící ve Francouzském Dieppe, která vyvíjí modely RS a je 

aktivním účastníkem seriálu Formule 1. Aliancí s Nissanem se společnost stává čtvrtým 

největším producentem automobilů na světě. V současné době zaměstnává přibližně 

120 tisíc pracovníků po celém světě. 

 

 

Obrázek 31 - Logo Renault. Zdroj: https://www.renault.cz/. 

 

Renault aktuálně na Českém trhu nabízí pouze tři plně elektrifikovaná vozidla. Renault 

Zoe, který je jedním z nejlevnějších elektromobilů na trhu, který si zákazník může 

pořídit. Dojezd činí 395 km. V roce 2019 byl Zoe druhým nejprodávanějším 

elektromobilem, hned po Tesle Model S na evropském trhu. Podnikatelé mohou vybírat 

ze dvou užitkových modelů Master Z.E. a lehkého užitkového modelu Kangoo Z.E. 

Druhou částí nabídky jsou částečně elektrifikované modely Capture a Clio s technologií 
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E-Tech. Technologie funguje na principu Plug-In hybrid, která poskytuje u modelu 

Capture dojezd až 65 km. V roce 2021 má automobilka v plánu přijít do Evropy 

s modelem určeným původně pro čínský trh, kde stojí i díky štědrým čínským dotacím 

přibližně dvě stě tisíc Kč. Odhadovaná reálná cena v ČR by měla být asi tři sta tisíc Kč. 

 

 

Obrázek 32 - Renaul Zoe. Zdroj:http://www.hybrid.cz/novy-renault-zoe-52-kwh-neprijemne-prekvapeni 

 

• Peugeot 

Automobiles Peugeot je francouzský výrobce automobilů, který působí na trhu od roku 

1810. Akciová společnost, která je součástí koncernu Groupe PSA, vlastní z části mimo 

jiné i automobilku Citroën. Peugeot nabízí poměrně osobitý styl jeho modelů. Mnohé 

zákazníky odrazuje vnitřní uspořádání, které automobilka nazývá iCockpit.  

 

 

Obrázek 33 - Logo Peugeot. Zdroj:  https://www.peugeot.cz/ 

 

Peugeot přichází již v roce 2011 mezi prvními s elektromobilem. Model nese název 

Peugeot iOn a disponuje baterií s kapacitou 14 kWh a dojezdem 80 km. Aktuálně 



 76 

automobilka nabízí pouze dva elektrifikované modely ve svém portfoliu, malý městský 

vůz e-208 a SUV e-2008. Peugeot garantuje dojezd u modelu e-2008 310 km. Ceny 

startují opravdu vysoko e-208 od 810 000 Kč a e-2008 od 850 000 Kč.  

 

 

Obrázek 34 - SUV Peugeot e-2008. Zdroj: https://www.peugeot.cz/ 

 

• Kia 

Kia Motors Corporation je poměrně mladá společnost působící na automobilovém 

trhu. Byla založena roku 1944 v korejském městě Soul. Momentálně je členem skupiny 

Hyundai-Kia Automotive Group. Společnost za dobu, kdy vstoupila na Evropský trh,  

prošla velikou změnou. Původně designově nelíbivé tvary, kvalitní mechanika a vysoká 

cena se v průběhu let měnila.  

 

Společnost začala své výrobky diferenciovat a začala nabízet vozidla navržená 

evropskými designéry, které reflektují požadavky obyvatel starého kontinentu. Ty se 

stali oblíbenou alternativou k modelům z německého koncernu Volkswagen. Ačkoliv 

se společnost vyvíjí velmi dynamicky, stále bojuje s důvěrou českých zákazníků. 

 

 

Obrázek 35 - Logo Kia. Zdroj: https://www.kia.cz/. 



 77 

Kia v nabídce elektrifikovaných vozidel nezůstává pozadu a nabízí aktuálně dva 

modely. Kia Niro se nabízí ve dvou stupních elektrifikace mHEV a pHEV. Jediným čistě 

elektrickým vozidlem od korejské automobilky je e-Soul, která by měla na jedno nabití 

ujet až 452 kilometrů. Cena startuje na 1 149 800 Kč. 

 

 

Obrázek 36 - Kia Niro Hybrid a Kia e-Soul. Zdroj: https://www.autosalon.tv/novinky/nova-auta/jedena-

elektricka-technologie-ve-dvou-ruznych-podobach-date-prednost-e-niru-nebo-e-soulu 

 

• Toyota 

Japonská Toyota Motor Company je automobilka založena v roce 1937. Je považována 

za největšího výrobce automobilů na světě. Mimo automobily nesoucí logo Toyota, 

společnost vyrábí vozy značky Lexus a Scion. Toyota otevírá své první evropské 

importérství v Dánsku roku 1963. Společnost klade důraz na technologie, proto jsou 

její automobily nadprůměrně spolehlivé. Jako z prvních automobilek nabídla cenově 

dostupné hybridní vozidlo Prius. To nyní přichází ve své třetí verzi. Ta přináší nejen vyšší 

výkon, ale například i solární střechu, která produkuje elektrickou energou. Ta je 

využíváná například pro klimatizaci a topení, čímž se prodlužuje dojezd. 

 

Aktuálně můžeme považovat její použití hybridního pohonu jako nejvyspělejší. 

Zákazníci u této značky hledají hlavně spolehlivost, specifický design, komfortní 

nastavení podvozku a nízké provozní náklady. Toyota těží ze svých dlouhodobých 

zákazníků, kteří jsou věrní značce a často svůj vozový park mění pouze za novější 

modely stejné značky. V USA společnost nabízí model FCV. Vozidlo je vybaveno  

vodíkovým pohonem, který reakcí vodíku a kyslíku vyrábí mechanickou energii pro  
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pohon elektromotoru. Tato technologie zatím není zcela rozvinuta vzhledem k cenám 

vozidel, množství plnících stanic a také složitému skladování kapalného vodíku. 

 

 

Obrázek 37 - Logo Toyota. Zdroj: https://www.toyota.cz/ 

 

Toyota jde jiným směrem, než konkurence. Aktuálně nenabízí žádné čistě elektrické 

vozidlo. Většina modelů z jejich portfolia je elektrifikována v různých stupních. Díky 

dlouhodobým zkušenostem, lze považovat vozidla automobilky Toyota za jedny 

z nejpokročilejších co se hybridní soustavy týče. To společnosti pomáhá plnit tvrdé 

euro normy, aniž by musela nabízet elektromobily. 

 

 

Obrázek 38- Toyota Prius se střechou tvořenou solárním panelem. Zdroj: https://www.toyota.cz/new-

cars/prius-plugin/ 
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• Seat 

Původně španělská společnost založena v roce 1950 státem. Společnost se dlouhou 

dobu potýkala s nezájmem zákazníků a čelila několika finančním problémům. Po 

krátké době byla odprodána německému koncernu Volkswagen. Koncern dodal Seatu 

kvalitní designéry, spolehlivou techniku a hlavně umožnil vozidla exportovat po celém 

světě. V posledních letech společnost prošla značnou změnou designu, který má být 

nezaměnitelný, velmi dynamický s ostře řezanými rysy. Seat začal cílit na mladé rodiny, 

které hledají stylová a zároveň praktická vozidla. S rostoucí poptávkou po SUV přichází 

s celou řadou takto koncipovaných modelů, které díky zajímavým cenovým nabídkám 

získávají na popularitě. 

 

Obrázek 39 - Logo Seat. Zdroj: https://www.seat.cz/ 

 

Seat může těžit z techniky německého koncernu Volkswagen, jako je společná 

platforma pro elektromobily MEB nebo baterie. Aktuálně nenalezneme v nabídce 

automobilky jediný čistý elektromobil. Jediným elektrifikovaným vozdem je Leon e-

Hybrid, který disponuje plug-in hybridní technologií. V roce 2019 představuje 

automobilka na Ženevském autosalonu model el-Born, který by měl mít dojezd až 500 

kilometrů. Plánované uvedení modelu na český trh je konec roku 2021. 

 

 

Obrázek 40 - Seat Leon e-Hybrid. Zdroj: https://www.seat.cz/novy-leon/leon-e-hybrid 
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  Hrozba vstupů nových konkurentů na trh 

Trh s automobily je díky vysokým vstupním nákladům poměrně konzistentní. Noví 

výrobci na trh nepřichází. Pokud tato situace nastane, jedná se o malosériové výrobce 

vozidel velmi specifických, které jsou cíleny na poměrně úzký segment zákazníků. 

Jednou z mála společností, která je na trhu krátkou dobu a ovlivnila celé automobilové 

odvětví, je americká Tesla, která přišla s luxusními elektromobily s velmi inovativními 

technologiemi, které konkurence nenabízí. V 90. letech 20. století přicházejí na český 

trh korejské automobilky, které se adaptovali a jsou vyrovnanou konkurencí pro 

evropské automobilky, které tím přišly o podíl na trhu. Nyní se o podobný vstup na 

evropské trhy snaží i čínské a indické společnosti vyrábějící automobily.   

 

• Tata Motors 

Indická společnost zabývající se výrobou osobních a nákladních vozidel. Společnost se 

rozhodla, že motorizuje Indii. Začala vyvíjet levný automobil, který si budou moct 

zakoupit i ty nejchudší obyvatelé a tím nahradí staré motocykly. Původní plán vyrobit 

a prodat 250 tisíc kusů ročně nebyl dosažen. I přes poměrně přívětivou cenu 

v přepočtu 80 tisíc Kč, nebyl o vozidla zájem. Tata ukončila výrobu tohoto modelu 

v roce 2018 s prodanými 8 tisíci kusy. Původní plán automobilky byl nabídnout tento 

model i do Evropy, jako například třetí vozidlo do rodiny. Proto vozidlo představila na 

ženevském autosalonu. Nano bohužel neprošlo nárazovými testy Euro NCAP, jeho 

výbava a zpracování bylo na tak špatné úrovni, že o něj nejevili zájem ani v 

domácí Indii. 

 

• Lynk & Co 

Je čínská automobilka, která ohlásila vstup na evropský trh v roce 2020. Prvním státem, 

kde se vozidla začnou nabízet je Holandsko. Společnost chce zaujmout zákazníky 

netradičním přístupem, ačkoliv cena bude na úrovni evropských konkurentů.  Lynk & 

Co bude nabízet celoživotní záruku na vozidla, automobil se bude objednávat online 

přes e-shop. To všechno má společnost v plánu podpořit velikou marketingovou 

kampaní. 

 

Ačkoliv náznaky vstupů nových konkurentů na trh můžeme najít, český trh 

s automobily je poměrně konzervativní. Z toho důvodu zákazníci raději volí 
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automobilky s historií, které jsou ověřeny a mají hustou servisní síť. Proto z tohoto 

pohledu není třeba nové automobilky brát jako ohrožující. 

  Hrozba vzniku substitutů 

Aktuálně vznik zásadních substitutů, které by nahradili automobil nehrozí. Automobil 

je nepostradatelným produktem pro mnoho obyvatel a zachování jejich celoroční 

mobility. Vozidla se budou vyvíjet. Proběhne odklon od konvenčních paliv, změní se 

způsob řízení, kde hlavní roli bude hrát autonomní doprava. Ta má za cíl snížit lidský 

faktor a tím i nehodovost, zvýšit ekonomičnost provozu, přepravit lidi bez únavy a 

stresu z okolního provozu. Další z částí, kde můžeme očekávat změnu, je design. 

Vozidla již nebudou potřebovat volant nebo řadicí páku, proto se bude jinak pracovat 

s vnitřním uspořádáním a ostatně i s celým zevnějškem. Za substituty můžeme 

považovat: 

 

• Motocykly 

Možná alternativa k vozidlům, která je užitečná ve velmi urbanizovaných částech. 

Zásadní výhodou je možnost vyhnout se dopravním kolonám a parkovat kdekoliv. 

V našich klimatických podmínkách lze tento způsob dopravy využívat přibližně od 

dubna do října, proto se jedná o alternativu a motocykly nemůžou zcela nahradit 

vozidla. 

 

• Elektrická kola a koloběžky 

Rychle rozšiřující se forma dopravy. Jedná se hlavně o městskou dopravu, která má 

majiteli usnadnit cestu například do práce. Dojezd a hlavně praktičnost je silně 

diskutabilní. Z toho důvodu se jedná o alternativu s velkými kompromisy. 

 

• Ojetá vozidla 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám automobilů, můžeme považovat za 

substitut ojeté vozidlo. V prvním roce můžeme u vozidel evidovat největší 

procentuální pokles hodnoty vozidla. Z toho důvodu si lidé, kteří si nemohou dovolit 

vozidlo nové, raději volí kompromis ve výbavě nebo barvě vozidla, výměnou za nižší 

cenu, ve které je reflektován i nájezd několika tisíc kilometrů vozidla. 
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  Síla odběratelů 

Automobilky mají silnou vyjednávací pozici. To má za následek, že síla odběratelů 

v jednání o slevách na ně nemá zásadní vliv. Ovlivnit je může snížení odebíraných 

objemů. V tomto případě je třeba dělit možnosti jednání na dvě skupiny: 

 

• Dealerství 

Strategický odběratel, který od výrobce nakupuje vozidla, která následně distribuuje 

mezi konečné firemní nebo fyzické subjekty. Dealerství má mnohem větší vyjednávací 

vliv, který může automobilku připravit o odběr několika stovek kusů ročně. Proto je 

třeba dealerství motivovat k plnění cílů a prodejem nadrámec. K tomu slouží 

objemové bonusy, registrační bonusy nebo také prodloužení bezúročného období. 

Objemový bonus je stanoven kvartálním cílem pro každý subjekt, čím více dealerství 

plní, tím vyšší má marži na každém prodaném kusu. Registrační bonus se proplácí 

v případě, že importérství potřebuje vykázat registrované vozy centrále, to znamená, 

že dealerství registruje vozy na sebe a následně je prodává jako skladové vozy se 

slevou. 

 

• Konečný zákazník 

Pro konečného zákazníka je vyjednání slevy poměrně náročný proces. Pokud se jedna 

o takzvaného fleetového zákazníka, který potvrdí že odebere více jak 5 vozidel, dostává 

automaticky fleetovou slevu. Ta se odvíjí dle modelu, výbavy, aktuální marketingové 

akce a také množství odebraných vozů. Obecně můžeme tvrdit, že slev,a je přibližně 

15 % z konečné ceny. U fyzické osoby se přistupuje spíše, než k procentuální slevě 

přistupuje k přidání příslušenství, jako je další sada pneumatik, prodloužená záruka 

nebo servisní prohlídky zdarma. 

  Síla dodavatelů 

Společnosti, které dodávají součástky a řešení pro automobilky se dostávají do 

podobné situace jako odběratelé. Vzhledem k vyjednávacím pozicím automobilek 

jsou jednání velmi náročné. Síla hodně záleží na odvětví a součástkách, které 

společnost dodává. V případě, že se jedná o standardizovaný prvek, který se vyrábí z 

běžných materiálů, čímž je dostupná široká základna dodavatelů, jednání v podstatě 

neprobíhá. Automobilka zveřejní svou nabídku, a pokud ji některá z oslovených firem 

nepřijme, je dostatek konkurentů, kteří podmínky budou akceptovat. Pokud 
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společnost poskytuje speciální systémy nebo součástky, které nejsou na trhu běžné, 

její vyjednávací síla se rapidně zvýší. 

6.9 SWOT analýza 

SWOT analýza se zabývá jak vnitřním prostředím, stak analýzou okolního prostředí 

firmy. Mapuje silné a slabé interní stránky společnosti. Následně zkoumá makro 

prostředí, příležitosti a hrozby, které na trhu můžou nastat. Trh s automobily je 

poměrně dynamický a rychle se rozvíjející, proto je třeba neustále hledat nové 

technologie, snižovat náklady, implementovat průmysl 4.0, mapovat konkurenci a 

nabízet zákazníkovi vždy o něco víc.  

  Silné stránky 

Silné stránky pomáhají společnosti identifikovat aspekty ve kterých je lepší, než 

konkurence. Cílem je tyto aspekty rozvíjet a posilovat tak svojí pozici na trhu. Mezi silné 

stránky společnosti Ford můžeme zařadit: 

 

• Široké portfolio, 

• historie, 

• brand, 

• školící centrum, 

• prodejní síť, 

• servisní síť, 

• nízká fluktuace zaměstnanců, 

• moderní technologie. 

 

Ford Motor Company nabízí široké portfolio modelů, od malých vozidel jako je Fiesta, 

nižší střední třídy, kterou zastupuje Focus, přes segement SUV a modelu Kuga až po 

užitkové vozy Transit. U každého modelu je na výběr z několika motorizací, převodovek 

a výbavových stupňů, které lze libovolně dovybavit nadstandardní výbavou na přání. 

Tato rozmanitost zajišťuje oslovení velké části potencionálních zákazníků. Ty přicházejí 

i díky bohaté historii a zkušenostem společnosti. Díky brandu modrého oválu, jak se 

Fordu obrazně přezdívá, očekávají zákazníci kvalitu, spolehlivost a moderní 

technologie za odpovídající ceny. Jako velikou výhodu lze uvést i hustou prodejní a 

servisní síť, díky tomu si zákazníci mohou najít svého dealera v blízkosti svého bydliště, 
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což přispívá ke komfortu využívání vozidla. Dealerská síť je podpořena kvalitně 

vyškolenými servisními techniky a pomocným personálem.  

  Slabé stránky 

Slabé stránky společnost ohrožují a brání ji v rozvoji. Je třeba tyto interní aspekty 

identifikovat a minimalizovat jejich dopady nebo je naprosto eliminovat. Mezi slabé 

stránky společnosti Ford řadíme: 

 

• Složitá hierarchie, 

• procesy, 

• pomalé reakce na změny, 

• cenová politika, 

• pověst. 

 

Mezi slabé stránky společnosti můžeme zařadit složitou vertikální hierarchii, ve které 

jakékoliv schvalování nebo jednání trvají dlouhou dobu. To má za následek mimo jiné 

i pomalé reakce na změny, které nastávají na trhu a neumožňují tak pružně reagovat 

na nastalé situace. To je podpořeno i starými procesy, které nevyhovují aktuálním 

technologickým možnostem a společnost tím brzdí. Ačkoliv se společnost profiluje 

jako výrobce cenově dostupných vozidel, realita je naprosto odlišná. V mnoha 

případech jsou modely Ford mnohem dražší a nenabízejí v základní výbavě to, co 

konkurence. Vysoké ceny a negativní pověst z let minulých, se může odrážet na 

finančních výsledcích, kdy potencionální zájemce o nové vozidlo raději zvolí 

konkurenční značku. 

  Příležitosti 

Příležitosti jsou externí aspekty, které společnost pozitivně ovlivňují. Ta by jich měla 

využít pro rozvoj svého podnikání. Společnost Ford Motor Company díky své technické 

vyspělosti může využít těchto příležitostí: 

 

• Zelený marketing, 

• nové modely, 

• autonomní vozidla, 

• dobíjecí infrastruktura. 
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Jako silná americká nadnárodní společnost by měla být jednou z firem v boji za lepší 

životní prostředí. To vzhledem k aktuálnímu zájmu o zlepšování globální situace lze 

využít pro účely zeleného marketingu, a tím přitáhnout zájemce o elektrovozidla. 

Například Škoda Auto za každé prodané vozidlo zasadí jeden strom. Příjem obyvatel v 

některých oblastech světa bohužel neumožňuje větší části tamních obyvatel 

dosáhnout na prostorné nové vozidlo, proto jako jedna z příležitostí se nabízí 

reinkarnace modelu Fusion, který by konkuroval modelům od rumunské Dacie na poli 

levných, jednoduchých a prostorných vozidel. Jedna z dalších příležitostí je vývoj 

autonomních vozidel a tím, na rozdíl od Tesly, nabídnout dostupné hybridní vozidlo, 

které by bylo schopno jezdit bez zásahu řidiče. Plně autonomní režim momentálně 

nabízí jen pár prémiových automobilek jako je Mercedes-Benz, tím by Ford mohl získat 

konkurenční výhodou. Jednou z možností diverzifikace podnikání by mohla být také 

stavba a správa infrastruktury pro hybridní a plně elektrická vozidla. 

  Hrozby 

Hrozby přicházejí narozdíl od slabých stránek ze vnějšku. Ty společnost nemůže 

ovlivnit, ale je třeba tyto skutečnosti předvídat a být na ně připraven. Jako každou 

společnost na trhu můžou ovlivnit tyto hrozby: 

 

• Ekonomický cyklus, 

• pokles poptávky, 

• nepřijetí nových technologií zákazníky, 

• emisní euro normy, 

• zvyšování mezd, 

• vstup nové konkurence na trh. 

 

Jako každou společnost i Ford ovlivňuje ekonomický cyklus. Obecně lze říci, že během 

recese jsou lidé chudší, to se projeví na poklesu prodaných vozidel. Pokles poptávky 

nemusí pramenit jen z ekonomické situace na trhu, ale také z nedůvěry v nové 

technologie, nevhodně navržený design vozidel nebo také špatná marketingová 

kampaň. Zpřísňování emisních euro norem a následné pokuty za jejich nedodržení 

automobilky stojí velké množství peněz, které s případným růstem vstupních nákladů, 

jako jsou například růsty mezd nebo dílů, může ohrozit rentabilitu společnosti.   
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7 Návrh marketingové komunikace 

7.1 Cílové skupiny marketingové komunikace 

Po analýze automobilového trhu a zájmu o elektromobily byly definovány tyto dva 

hlavní cílové segmenty zákazníků: 

 

Jako první segment, na který budou cíleny marketingové aktivity, byly vybrány aktivní 

mladé rodiny ve věku 26 až 35 let, které mají jedno až dvě děti v předškolním věku. 

Jsou to lidé movitější, kteří se snaží snížit svojí uhlíkovou stopu a zajímají se o životní 

prostředí. Žijí v řadovém domě na předměstí větší metropole, kam dojíždí do 

zaměstnání, na nákupy a za rodinnými příslušníky. Jako hlavní vozidlo využívají vozidlo 

vyšší střední třídy vybavené konvenčním motorem. Vybírají druhé auto do rodiny, které 

by obsloužilo krátké jízdy po městě a blízkém okolí. Roční nájezd by neměl překročit 

deset tisíc kilometrů. Disponují možností každodenního nabíjení u svého domu a 

v zaměstnání. 

 

Druhý segment bude zahrnovat páry v důchodu. Jedná se o lidi starší 65 let, kteří mají 

dospělé potomky. Lidé disponující vlastním domem v menším městě s dojezdovou 

vzdáleností do třiceti kilometrů od velkého města, kteří během pracovního cyklu měli 

nadprůměrné příjmy, nyní mají větší úspory a nejsou zatíženi hypotékou ani jinou 

formou půjčky. Využití vozidla nyní obsahují pouze cesty na nákup a na chatu, která je 

vzdálena maximálně dvě stě kilometrů, případně návštěvu dětí, které žijí v okruhu 

padesáti kilometrů od bydliště. Dovolenou tráví mimo Českou republiku, proto 

využívají letecké přepravy. Očekávají nízké provozní náklady, praktičnost, bezpečnost. 

Oceňují jistý druh odlišení se, specifický design, inovativní technologie a místní nulové 

emise. 
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V případě výše uvedených segmentů by se z pohledu věku mělo jednat přibližně o tři 

miliony obyvatel České republiky. Tyto segmenty tedy zahrnují 28 % z lidí ve věku mezi 

18 a 99 lety. 

 

 

Graf 6 – Věkové složení obyvatel ČR.  Zdroj: https://www.czso.cz/. Vlastní zpracován 

í 

V případě, že budeme cílit svojí kampaň hlavně na obyvatelstvo, které je v dojezdové 

vzdálenosti nebo bydlí přímo ve větší metropoli jako je Praha, Brno, Ostrava a žijí 

v rodinném domě s možností denního nabíjení, situace s množstvím nabíjecích spotů 

a počtu obyvatel by vypadala následovně: 

 

 

Graf 7 - Počet rodinných domů a obyvatel vybraných krajů. Zdroj:https://www.czso.cz/. Vlastní zpracování 
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Pokud budeme předpokládat, že obyvatelé díky této selekci splní základní podmínku 

jistého místa k nabíjení, potom je pouze v těchto krajích potenciál pro prodej 1,8 

milionu vozidel. Pro segmentované skupiny výše by to bylo přibližně 500 tisíc vozidel. 

7.2 Marketingové cíle 

Strategické marketingové cíle by měly být stanoveny dle metody SMART. Do budoucna 

si automobilka stanovila níže uvedené cíle. Marketingové aktivity týkající se hlavně 

elektromobility a s tím očekávané zlepšení situace automobilky na českém trhu. K 

tomu by měl přispět i nový čistě elektrický model Mustang Mach-E. 

 

• Zvýšení tržního podílu automobilky na trhu s osobními vozy na 5 % do konce 

roku 2022.  

S novými modely chce automobilka zvýšit svůj podíl na trhu. Za rok 2019 měl Ford 

podíl na trhu s osobními vozy 3,2 %. Jako největší aktuální konkurenty považuje 

společnosti jako je Toyota, Peugeot nebo Kia. Tyto společnosti mají tržní podíl na poli 

osobních vozidel přibližně 4 %. Cíl je dosažitelný, protože pro 5 % podíl na trhu je třeba 

prodávat okolo tisíce osobních vozidel měsíčně. 

 

• Mustang Mach-E se stane nejprodávanější elektromobil segmentu SUV na 

českém trhu v roce 2022. 

Aktuálně se trh s elektromobily se podílí na celkových prodejích z přibližně 2 %, do 

budoucna lze očekávat radikální růst tohoto segmentu, ať už z nutnosti, kdy 

automobilky začnou znevýhodňovat CO2 negativní entity a motorizace, nebo ze 

snižování cen baterií a tím i snižováním cen elektrovozů. To bude podpořeno i politikou 

Evropské unie, která bude tlačit na snižování emisí a tím většího podílu vozidel, které 

lze pohánět z obnovitelných zdrojů. Lukrativní segment by automobilka chtěla využít 

s nově příchozím SUV Mustang Mach-E. Dle počtu registrací v roce 2019 byl 

nejprodávanější z konkurenčních modelů Jaguar I-Pace s 49 kusy.  
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Plánované prodeje Mustangu Mach-E jsou na pět kusů měsíčně, což by mělo 

dostačovat ke splnění tohoto cíle. 

 

Model Registrace 2019 (ks) 

JAGUAR I-PACE 49 

AUDI E-TRON 48 

TESLA MODEL X 28 

Tabulka 4 - Registrace elektrických SUV v roce 2019. Zdroj: https://www.SDA.cz/. Vlastní tvorba 

 

• Zvýšení prodejů vozidel Ford na českém trhu na více než 10 tisíc vozidel ročně 

do konce roku 2022. 

Cíl, který by mělo podpořit nejen nové portfolio modelů, ale i nové programy, které 

přinášejí zajímavější cenové nabídky například pro podnikatele. To by mělo být 

podpořeno i novou marketingovou kampaní. 

7.3  Produkt, cena, místo 

  Produkt 

V návaznosti na radikální snižování emisních limitů ze strany Evropské unie a 

transformaci společnosti Ford Motor Company, která chce být jednou z nejaktivnějších 

společností a elektrifikuje většinu svých modelů, se rozhodlo o výrobě prvního čistě 

elektrického modelu. Mustang Mach-E je SUV, které odkazuje na slavný sportovní 

model Mustang. Propojení s tímto názvem má prokázat, že i elektrické SUV dokáže 

přinést podobné potěšení z jízdy. Se svými rozměry se řadí ke konkurenčním vozidlům 

jako je Tesla Model X, Jaguar I-Pace nebo Audi E-tron, případně k vozidlům 

s konvenčním motorem jako je Škoda Kodiaq nebo BMW X4. Jeho rozměry slibují 

velkorysý prostor jak pro posádku, tak jejich zavazadla. Mach-E má totiž díky absenci 

konvenčního spalovacího motoru dva zavazadlové prostory, menší pod přední 

kapotou a větší za zadními sedadly. Koncem roku 2020 přichází tři výbavové stupně 

Mach-E, Mach-E AWD a Mach-E First edition.  

 

Později by portfolio výbav měla doplnit vrcholná verze GT, která by měla mít dojezd až 

600 km a zrychlení 0-100 pod 5 sekund. Výbavové stupně AWD a First edition, 

popřípadě GT disponují dvojicí elektromotorů, které zajišťují stálý pohon všech kol. 

Základní verze disponuje náhonem pouze zadní nápravy. U některých výbavových 
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stupňů lze zvolit i ze dvou možností kapacit baterií. Ty s prodlouženým dojezdem 

přinášejí nejen větší dosah vozidla, ale také vyšší výkon a tím i lepší zrychlení, mimo to 

umožňují i vyšší nabíjecí proud, to samozřejmě následně ovlivňuje i výslednou cenu. 

Už základní verze je bohatě vybavena například velkým displejem místo palubní desky, 

sadou technology která přináší nejmodernější bezpečností asistenty, jako je adaptivní 

tempomat nebo hlídání mrtvého úhlu. Model by se měl pomocí rychlonabíječky nabít 

za 10 minut na dojezd přibližně 95 kilometrů a na 80 % kapacity baterie během 45 

minut. V domácích podmínkách za využití wallboxu je nabíjecí rychlost přibližně 30 

kilometrů za hodinu. Oficiální zahájení prodeje proběhne 23. 11. 2020. 

 

 

Obrázek 41 - Mustang Mach-E. Zdroj: https://www.ford.cz/ 
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  Cena 

Jeden z hlavních atributů při výběru vozidla je cena. Ta a dojezd je u elektromobilů 

zásadním prodejním nástrojem. Aktuálně je cena baterií a tím i elektromobilů velmi 

vysoká, ale očekává se, že v budoucnu budou ceny klesat s vývojem lepších a 

efektivnějších baterií, s nižšími náklady na produkci. Tato vozidla jsou využitelná pouze 

za specifických podmínek, jako je dostupné místo na nabíjení, denní nájezd kilometrů 

a profilu tras, které zákazník se svým vozem absolvuje. To znamená, že se zmenšuje 

okruh zákazníků, kteří by si vozidlo koupili. Bohužel z pohledu Fordu nelze očekávat 

fleetové nebo jakékoliv slevy pro konečné zákazníky, jako je to u standardních modelů. 

Proto lze očekávat, že cena entity spíše časem poroste. 

 

Model Cena 

Mustang Mach-E Od 1 278 300 Kč 

Mustang Mach-E AWD Od 1 477 650 Kč 

Mustang Mach-E First edition Od 1 819 050 Kč 

Mustang Mach-E GT Indikativně od 2 200 000 Kč 

Tabulka 5 - Výbavové stupně Mach-E. Zdroj: Interní materiály společnosti. Vlastní zpracování. 

 

Jak je patrné z tabulky výše, jsou ceny opravdu vysoké. To znamená, že v České 

republice si vozidlo bude moct dovolit pouze malá část obyvatelstva. Nicméně 

v porovnání s konkurencí se řadí se svou výbavou, rozměry a dojezdem mezi levnější 

elektrická vozidla. 

 

Model 
Kapacita baterie 

(kWh) 
Dojezd (km) Cena (Kč) 

Ford Mustang Mach-E 99 600 1 477 650 

Audi E-Tron 95 433 2 122 900 

Jaguar I-Pace 90 470 2 113 000 

Tesla Model X 90 507 2 458 000 

Tabulka 6 - Porovnání konkurence. Vlastní zpracování. 

 

Pro porovnání s konkurencí byl vybrán vyšší výbavový stupeň Mustangu Mach-E, aby 

všechna porovnávaná vozidla disponovala pohonem všech kol. Jak je z tabulky patrné, 

mezi nejlevnějším a nejdražším modelem je rozdíl milion korun, což není úplně 

nezanedbatelná částka. Podobný rozdíl je viditelný i v dojezdu, kde Audi E-tron má 

nejkratší dojezd 433 kilometrů, což je oproti Mustangu o nezanedbatelných 167 

kilometrů méně. Nicméně nesmíme zapomenout, že zákazník který disponuje 
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rozpočtem přibližně 2 miliony korun na vozidlo, dává v potaz nejenom technické 

parametry, ale hlavně také přidanou emocionální hodnotu. Tu může spatřovat 

například v technické vybavenosti a revolučního přístupu Tesly nebo v historii a síle 

brandu Audi, u které může počítat s určitým sociálním statusem a podporou ze strany 

velké automobilky. Ford nemůže v síle brandu konkurovat, je znám svými modely za 

příznivé ceny prodávaných masám, což v rozhodování zákazníků u takto drahých 

vozidel může mít zásadní vliv. 

 

Ačkoliv zmíněné modely se vyrábí výhradně jako plně elektrická vozidla, je pro správně 

vytvořenou kampaň potřeba zmapovat i podobné modely s konvenčním pohonem tak, 

aby bylo využito správných atributů pro propagaci elektrovozidel. V případě, že by 

zákazník trval na velikosti vozidla a jeho dynamických vlastnostech, ale nebyl by 

rozhodnut o volbě pohonu a modelu, mohl by volit například naftové nebo benzínové 

verze podobných vozidel. 

 

 Značka Konvenční pohon Elektromobil Rozdíl 

Ford 1 037 900 Kč 1 477 650 Kč 439 750 Kč 

Audi 1 831 900 Kč 2 122 900 Kč 291 000 Kč 

Jaguar 1 448 854 Kč 2 113 000 Kč 664 146 Kč 

Tabulka 7 - Porovnání elektrické modely versus konvenční pohon. Vlastní zpracování. 

 

Jak je patrné mezi elektro a konvenčními vozy je stále poměrně zásadní cenový rozdíl. 

Tyto rozdíly po dobu vlastnictví nesmažou ani radikálně nižší servisní náklady, možnost 

parkovat v pražských modrých zónách zdarma nebo také využívání dálnic bez známky. 
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  Místo 

Vozidlo bude prodáváno pouze nepřímou distribuční cestou skrze dealery vozidel 

Ford. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální model jako je Mustang, bude se 

prodávat pouze na třech místech v České republice v takzvaných FordStorech a to 

v Praze, Pardubicích a Ústí nad Labem. Zde je speciálně vyškolený personál a 

přízpůsobené prostředí, které má zákazníkovi přinést příjemnou atmosféru pro klidný 

výběr těchto modelů tak, aby zákazník měl pocit exkluzivního přístupu. 

 

 

Obrázek 42 - Prodejní místa Mach-E. Zdroj: Interní materiály společnosti. Vlastní zpracování. 

 

7.4 Marketingové nástroje 

Pro marketingovou kampaň na nový plně elektrický model si společnost vybrala 

následující marketingové nástroje: 

      Public relations 

Public relations „je funkce managementu, která nastoluje a udržuje oboustranně 

výhodné vztahy mezi organizací a jejími publiky, na níchž závisí úspěch a neúspěch.“ 

(Broom, & Sha, 2013, p. 6). To znamená, že se jedná o udržování vztahů nejenom 

s podnikovým okolím jako s akcionáři, novináři a zákazníky, ale také interní PR, které se 

zabývá komunikací se zaměstnanci.  
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  Pravidelné vydávání tiskových zpráv 

Pravidelným vydáváním tiskových zpráv bude společnost prezentovat dosažených 

finančních a prodejních výsledků. Součástí bude také zveřejnění výhledu na budoucí 

období. Představí plánované změny, uvedení nových modelů nebo strategické cíle do 

dalších let tak, aby společnost byla pro zákazníky a investory co nejvíce transparentní. 

Tiskové zprávy se budou vydávat čtyřikrát ročně a prezentovány budou pomocí 

konference pro novináře, akcionáře a zaměstnance. 

  Správa sociálních sítí. 

Mimo aktuální kampaň na Mustang Mach-E je třeba tvořit kontinuální obsah sociálních 

sítí dlouhodobě, aby byl pro sledující zajímavý a přinášel jim nové informace. Cílem by 

mělo být posilňování značka a přivádění nových sledujicích, potažmo nových 

zákazníků. To zahrnuje příspěvky na sociálních sítích minimálně jednou týdně, živé 

přenosy z akcí, kterých se Ford zúčastňuje, jako například veletrhy, novinářské 

premiéry a podobně. Součástí dlouhodobějšího budování můžou být příspěvky týkající 

se legislativy a pohybu po silnicích pro motorová vozidla nebo rady pro první pomoc 

při dopravních nehodách. Pro sledující je lukrativní i možnost výher, proto budou 

zahrnuty kvízy a odměnou pro vítěze budou hodnotné ceny, jako lístky na výstavy, 

reklamní předměty  nebo také zapůjčení vozidla. 

  Udržování institucionálních vztahů  

Na začátku každého čtvrtletí probíhá dealerská rada. V té importér komunikuje své 

plány a cíle na další čtvrtletí. Mezi témata patří například oznámení o nové 

marketingové kampani, příspěvků, bonusů, výsledků za předchozí kvartál, cílů pro 

každé dealerství, situaci na trhu s automobily. 

 

Ford se bude snažit také navázat spolupráci s neziskovými organizacemi, jako je 

například Červený kříž nebo Klokánek. Je obecně známo že: „Nezávislá publicita je 

považována za důvěryhodnější a spolehlivější formu poskytnutí informací, než ostatní 

placené formy“ (Machková, 2015, p. 741) . Formování se společnosti tímto směrem by 

mělo být veřejností pozitivně přijato. Další ze spoluprací, kterou bude Ford rozvíjet, je 

spojení se složkami integrovaného záchranného systému, hlavně s 

Hasičským záchranným sborem ČR a Zdravotnickou záchrannou službou. Pokud jsou 

vozidla schopna vydržet nasazení do takto náročného provozu a denně zachraňovat 
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lidské životy, budou často zobrazována například v televizních zprávách nebo 

událostech, což by mělo také přispět k pozitivnějšímu pohledu na značku Ford.  

 

 

Obrázek 43 - Ford Transit v hasičské úpravě. Zdroj: pozary.cz 

 

  Lobbying 

Jednou z důležitých součástí je i jednání se státními institucemi a jejich zástupci 

nazývající se Lobbying. Cílem je prosazování určitých skupinových zájmů a ovlivňování 

představitelů. V rámci elektromobility je cílem podpoření elektrovozidel ze strany 

státu. Například pomocí dotování nákupu těchto typů pohonů tak, aby byli pro koncové 

zákazníky levnější, než ty s konvenčním motorem, dále podporou výstavby 

infrastruktury,  jako jsou nabíjecí stanice a další výhody, mezi které můžeme zařadit 

například parkování v různých zónách zdarma nebo výhodnější financování pro 

podnikatele. Stát by měl také podporovat výrobu elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů, aby byla zachována prvotní myšlenka a čistota elektrovozidel.  

 Corporate identity 

Aby byla kampaň komplexní a souvisela s dlouhodobým směřováním společnosti, 

bude dodržena firemní identita. To znamená, že se bude využívat nové 2D logo, bez 

klasického nápisu „Go Further“, aktuálně se využívá slogan „Bring on tomorrow“ ale 

nikdy v kombinaci s logem. Všechny reklamy budou mít stejnou muziku, kterou si 

zákazník automaticky přiřadí k výrobkům automobilky Ford. 
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7.5  Reklama 

K reklamě společnost Ford využije nejen tištěnou reklamu v periodikách, ale hlavně 

internetovou reklamu a reklamu na sociálních sítích, která je efektivnější a levnější. 

Tyto aktivity by měli podpořit dosažení stanovených cílů. 

 

• TV spoty 

Reklama bude probíhat v různých formách. Jednou z forem jsou televizní spoty. Budou 

připraveny dvě verze reklam, každá bude mít kratší a delší stopáž. Delší stopáž bude 

mít délku 45 vteřin a ta kratší 30 sekund. Od začátku dubna do konce června bude 

probíhat reklama s delší stopáží v méně exponované časy, a to přibližně od 16:00 do 

18:00 každý pracovní den, jednou v tomto rozmezí. Ta by měla být ze začátku 

obecnější, zaměřená na brand, elektrifikaci a držet se corporate designu.  

 

Přibližně měsíc před uvedením bude uvedena reklama přímo na Mustang Mach-E 

s delší stopáží. Ta bude obsahovat více záběrů na vozidlo, více informací a hlavně 

datum, kdy bude uvedeno na český trh. Reklama poběží každý všední den mezi 18:00 

a 20:00, dvakrát v tomto rozmezí. Týden před uvedením bude změněn čas a to mezi 

18:00 a 22:00, čtyřikrát v tomto období. Po uvedení modelu poběží kampaň dále, ale 

budou využívány kratší stopáže reklam a menší frekvence. To znamená mezi 18:00 a 

20:00, každý pracovní den, ale pouze jedenkrát za den. Každá reklama bude zakončena 

odkazem na stránky Ford.cz, kde diváci naleznou bližší informace o modelech, které 

automobilka nabízí na českém trhu. 

 

• Internetová reklama  

Využito bude sloupcových flashových reklam na hlavním českém vyhledávacím 

portále https://www.seznam.cz/. Na zpravodajském webu https://www.idnes.cz/. 

Dalšími portály budou https://elektrickevozy.cz/ a http://www.hybrid.cz/, které se 

zabývají elektromobilitou a vším ohledně alternativních pohonů. Využito bude SEM 

marketingu, který má lépe cílit reklamu a a zvýšit tak viditelnost našich stránek ve 

vyhledávačích. 
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 Vzhledem k tomu, že se jedná o promování jediného modelu, bude tato reklama 

probíhat těsně před uvedením na trh. Následně pak bude měsíc vycházet upravená 

inzerce tak, aby lidé věděli, že vozidlo je už k dispozici na dealerství. 

 

 

Obrázek 44 - Návrh internetového inzerátu. Vlatní zpracování. 

 

Dalším nástrojem pro reklamu na internetu budou spoty před videi. Ty budou totožné 

jako TV  spoty, abychom zachovali kontinuitu a divák si mohl spojit identitu, design a 

hudbu s danou značkou a výrobkem. Pro tyto reklamy bude využit video portál 

www.youtube.com, kde je dlouhodobě vysoká návštěvnost a automobilový web 

www.garaz.cz, který vydává hodnocení vozidel pomocí video testů. 

 

• Tištěná inzerce 

Inzerce v periodikách bude probíhat pomocí dvou velikostí inzerátů, které by měli 

korespondovat s celkovou kampaní jak na internetu, tak v televizi. Pro inzerování byly 

vybrány následující periodika, Reflex, Reportér. Pro inzerci v denících bude využito 

Metro a MF Dnes Auto. Příloha vychází každé úterý. 

 

Periodikum Druh inzerátu 

Reflex 1/4 strany  285x109 mm 

MF Dnes Auto 1/4 strany  285x109 mm 

Metro 1/4 strany  141x217 mm 

Reportér 1/4 strany  263x120mm 

Tabulka 8 - Inzeráty využité v marketingové kampaně. Vlastní zpracování. 

 

Deník Metro je jeden z nejčtenějších deníků v Praze a Středočeském kraji, kde mají 

elektrovozy nejvetší zastoupení, a tím i největší klientelu. Ačkoliv se distribuuje hlavně 
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v pražské hromadné dopravě, můžeme předpokládat, že i zde se pohybují dostatečně 

movití lidé, kteří nejezdí do práce vozidlem. Těch důvodů proč může být více, například 

problém s parkováním v blízkosti zaměstnání, což je v případě elektromobilů ve všech 

pražských zónách zdarma. Také jim jízda do centra města může připadat neekologická 

a zatěžující okolní lidi a přírodu, elektromobil vypouští nulové místní emise, proto je do 

města vhodný.  

 

MF Dnes je celorepublikově nejčtenější deník, který si kupuje široká množina 

zákaznických segementů. To zaručuje i dostatečný dosah našich inzerátů. Každé úterý 

vychází MF Dnes s přílohou Auto, kde budou inzeráty na Mach-E nejčastěji.  Jedním 

z periodik ve kterém bude vůz také inzerován je i český týdeník Reflex. Ten vychází již 

od roku 1990 a má svůj stálý okruh odběratelů. Věnuje se široké škále témat, od 

politických, ekonomických až po kulturní. Z toho důvodu je vhodný i na inzerování 

elektromobilu. Posledním vybraným periodikem je měsíčník Reportér, který vychází od 

roku 2014. Obsahem jsou odbornější a hlubší články, zabývající se příběhy lidí, institucí 

i firem, kteří jsou ve svých oborech úspěšní. 

 

Obrázek 45 - Návrh inzerátu v deníku Metro. Vlastní zpracování. 
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 Out-door reklama 

Out-door reklama využívá inzertních ploch, jsou podél důležitých tahů a na místech, 

kde je velká koncentrace lidí tak, aby oslovila co největší množství lidí. Pro tuto 

marketingovou kampaň společnost využije dvě formy out-doorové reklamy: 

 

• Billboardová a bigboardová reklama 

 Ta má za úkol částečně propagovat brand. To znamená, že tento typ inzerování bude 

na méně místech, ale po delší dobu. Druhou část pak společnost zaměří hlavně na 

jediný model. Tato část je plánována jako intenzivnější, ale kratší. Celkem je v plánu 

využít pět osvětlených bigboardů, které mají rozměry 9,6x3,6 metrů. Tyto bigboardy 

jsou lokalizovány k hlavním tahům v okolí Prahy. Pro dalších patnáct ploch využije 

společnost nabídku menšího formátu billboardů 5,1x2,4 metru. Vizuálně se společnost 

bude držet stejného stylu reklam, jaké jsou využity v televizi nebo periodikách. 

Důvodem je, že řidiči mají minimum času na prozkoumání nabídky na poutačích. 

Využitím stejných podkladů bychom jim měli usnadnit orientaci  a hlavně zjednodušit 

přiřazení reklamy ke společnosti Ford. 

 

 

Obrázek 46 - Rozmístění Billboardů. Zdroj: Mapy.cz.  Vlastní zpracování. 

 

• City-light vitríny 

Ford využije vitríny v centru Prahy. Ty budou situovány hlavně na zastávky povrchové i 

podpovrchové hromadné dopravy a na eskalátorech vedoucí z metra. Metrem projde 

během jediného dne přibližně 1,6 milionu lidí, což zaručuje dostatečné množství 

potencionálních zákazníků, kteří jsou navíc, díky absenci mobilního signálu, všímavější. 

Během čekání na zastávce povrchové hromadné dopravy může reklama denně oslovit 
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až 1,7 milionu cestujících. Pro City-light vitríny bude využito formátu 1,2x1,7 metru. 

Tato kampaň bude obsahovat i poutače rozměru B1 70x100 centimetrů, které jsou 

umístěny podél eskalátorů.  

 

 

Obrázek 47 - Návrh city-ligh plakátu. Vlastní zpracování. 

 

 Direct mail 

Vzhledem k tomu, že společnost se snaží využívat principy řízení vztahů se zákazníky, 

kdy se snaží aktivně vytvářet dlouhodobě oboustranně prospěšné vztahy, snaží se 

zákazníky informovat o novinkách a také akčních nabídkách. K tomu využívá interní 

CRM systém. Ten ji pomáhá ke shromažďováním, zpracováním a analýzou informací o 

zákaznících. To umožňuje lépe plánovat, pochopit a reagovat na chování, přání a 

potřeby spotřebitelů. Tento systém by měl být dostupný všem složkám společnosti, 

protože je třeba přizpůsobovat nabídku jak ze strany prodeje, marketingu tak i ze 

strany poprodejních služeb. Cílem je tedy, aby byl zákazník spokojený, protože je to on 

kdo nám přináší peníze. Spokojenost by měla přimět zákazníka k opakovaným 

nákupům a vybudování dlouhodobého vztahu, což by mělo vést k lepším 

ekonomickým výsledkům 
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Direct mailing bude v kampani využit hlavně k podpoře nákupu dodatečné výbavy. 

Jedná se o příslušenství k elektrickým vozidlům, jako jsou kabely na nabíjení, wallboxy 

a další příslušenství, které se váže k elektromobilitě. Dle ročního období bude 

doplněno ještě o různé držáky, například na podzim se bude direct mail týkat zimní 

výbavy jako jsou držáky na lyže a snowboardy, střešní boxy nebo gumové koberce do 

interiéru. Jarní mailing bude zaměřen na jiné druhy sportů, a to hlavně na cyklistiku, 

kdy budou se slevou nabízeny různé systémy k převozu kol. Zákazník si bude moci 

zvolit ze střešních nosičů nebo z nosičů na zadní tažné zařízení. To by mělo umožnit 

zákazníkům využívat elektromobil naprosto standardním způsobem jako vozidlo 

s konvenčním motorem. Nabídka bude cílena hlavně na majitele výhradně posledních 

modelů, nebude zde zahrnuto příslušenství pro starší modely. Tento druh direct 

mailingu se bude posílat čtvrtletně tak, abychom zákazníky nezahltili. Rozesílání je 

plánováno první pracovní den kvartálu ve 20:00 hodin. 

 

 Další využití bude informovat a hlavně přimět zákazníka k návštěvě autorizovaného 

servisu, proto je v plánu nabízet zvýhodněný servisní balíček. Před zimou se bude týkat 

kontroly a doplnění náplní jako je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, chladící a 

brzdová kapalina, kontrola stavu baterií a ošetření laku voskem, které má 

minimalizovat škody od odletujících kamínků zimního posypu. Jarní servisní prohlídka 

obsahuje kompletní kontrolu podvozku vozidla, doplnění chladiva do klimatizace a její 

kompletní vyčištění, desinfekce interiéru pomocí ozonu. Tyto nabídky se budou 

rozesílat 1. října ve 21:00 v případě zimního balíčku a 1. března ve 21:00 v případě toho 

letního. Sleva na tyto balíčky by měla reflektovat i stáří vozidla, proto bude výše slevy 

odstupňována. To by mělo motivovat zákazníky se staršími vozy k návštěvě 

autosalonu, kde by personál mohl využít příležitosti k akvizici a obnově zákazníkova 

vozidla. Direct mailing se nebude nijak zákaznicky segmentovat. Bude rozesílán všem 

majitelům a bývalým majitelům, kteří si v minulosti Ford pořídili, a společnosti tím 

pádem disponuje jejich emailovou adresou. O tyto emaily lze zažádat i pomocí 

formuláře, který se nachází na oficiálních stránkách Ford ČR. 

 

Posledním způsobem využití direct mailingu je oslovování živnostníků a společností. 

V newsletteru jim bude zasílána aktuální zvýhodněná nabídka užitkových vozidel a to 

hlavně těch skladových, aby je živnostníci a společnosti měli ihned k odběru a 

nemuseli na vozidlo půl roku čekat. Mimo užitkových vozidel poskytne newsletter 

nabídku i těch osobních, která lze využít jako referentská nebo manažerská. Toto 
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rozdělení vždy reflektuje minulé nákupy společnosti a zaměření jejich podnikání. Tato 

sdělení budou odcházet každý první pracovní den v měsíci v 8:00 ráno kontaktní osobě 

ve společnosti. 

 Merchandising 

Merchandising by měl probíhat v několika fázích. Je důležité, aby elektrovozidlo bylo 

viditelné všude první. Proto se tomu musí přizpůsobit i rozložení dealerství. Jako první 

při vstupu uvidí zákazník hlavně elektrifikovaná vozidla, a to Mustang Mach-E a Kugu 

pHEV. Před dealerstvím bude osvícená rampa, na které bude model stát tak, aby byl 

viditelný již z větší vzdálenosti.  

 

Po představení bude několik kusů modelů umístěno do odbavovacích hal Letiště 

Václava Havla. Vzhledem k množství lidí, kteří letištěm projdou a dobou, kterou tam 

tráví čekáním na let, je model může zaujmout a po návratu mohou kontaktovat 

dealera. Mimo statické prezentování vozidel u dealera a na letišti bude k dispozici na 

webových stránkách kolekce oblečení a doplňků s logem Mustang Mach-E a také 

logem „Go Electric“. 

 

 

Obrázek 48 - Návrh kolekce oblečení. Vlastní zpracování. 

 

  Sales promotion 

Vzhledem k cenové politice Fordu nelze na vozidlo poskytovat žádné slevy. Z toho 

důvodu je využito zaváděcí série vozidel „First Edition“ se speciální výbavou. Ta 

nabídne zákazníkovi mnohem bohatší výbavu za stejnou cenu, jakou má základní 
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model. Obsahovat bude speciální lakování „Artic White“, které je dostupné pouze pro 

tuto speciální edici. Obsahem komfortní výbavy speciální edice je navíc panoramatická 

střecha, Sada Technology plus, Sada winter a vyšší kapacita baterie pro prodloužený 

dojezd.  Zahájení této akce je naplánováno na začátek marketingové kampaně, tedy 

půl roku před uvedením modelu na český trh a poslední objednávky budou 

akceptovány měsíc před, tedy koncem října. To by mělo zabezpečit přehled o množství 

objednaných kusů, tím naplnit první měsíce ve výrobě a motivovat zákazníky, kteří se 

rozmýšlí mezi konkurenčními značkami, k návštěvě dealerství Ford. Tato zvýhodněná 

nabídka bude komunikována v kampani. 

7.6  Sociální sítě 

Kampaně na sociálních sítích jsou nedílnou součástí marketingu v této době, proto je 

třeba ji správně formulovat. Kampaň na Mustang Mach-E bude ve znamení většího 

zapojení sledujících tak, aby se prohloubila interakce mezi Fordem a jejich komunitou. 

To by v zákaznících mělo vzbudit pocit, že se o jejich názory a potřeby automobilka 

opravdu zajímá a podpořit tak vznik dlouhodobých vztahů, které povedou 

k opakovanému nákupu. Ke správné správě sociálních sítí bude využito Facebook for 

Business, ke kterému připojíme zbylé sociální sítě. Výhodou je přesné zaměření 

reklamy, vytvoření harmonogramu přidávání příspěvků a následně možnost všechny 

aktivity pomocí Google Analytics monitorovat a vyhodnocovat. Tím můžeme 

efektivněji nakládat s rozpočtem na reklamu a případně dělat okamžité změny 

v kampani takovým způsobem, aby přinášela lepší výsledky. 

  Facebook 

Facebooková kampaň bude probíhat na oficiálních facebookových stránkách Ford ČR 

formou sponzorovaných příspěvků. Hlavní část se je složena z fotek Mustangu Mach-E, 

které by měly upozorňovat na českou premiéru a dostupnost u dealerů pomocí 

odpočtu na každém pátém příspěvku, následně pak každý den, týden před uvedením. 

To bude podpořeno i krátkými video spoty, přidávanými jednou za tři dny s různými 

detaily Mustangu, které mají poukazovat na jeho technologickou vyspělost a inovativní 

výbavu. Další z částí aktivit jsou kvízy probíhající na profilu Ford ČR, které se budou 

týkat různých modelů značky, historie, případně legislativy a technologií. To by díky 

komentování sledujících mělo přinést větší dosah i mezi jejich sledující, čímž by se 

zvýšila návštěvnost. 
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 Kampaň by měla také obsahovat soutěž, kde fanoušci budou zasílat fotografie svých 

vozidel a následně podle počtu liků společnost vybere vítěze, kterému Ford zapůjčí 

vozidlo na víkend. Od soutěže se očekává, že lidé budou sdílet svůj příspěvek mezi své 

sledující, aby získali co nejvíce „to se mi líbí“ a tím zvýšili svoji šanci na výhru. To opět 

přinese další navýšení návštěvnosti oficiálních stránek a tím i větší dosah firemních 

příspěvků.   

 

 

Obrázek 49 - Návrh příspěvku na Facebooku. Vlastní zpracování. 

 

  Instagram 

Kampaň na Instagramu bude probíhat formou placených příspěvků na oficiálním 

profilu Ford ČR tak, aby se příspěvky dostaly do výběru lidem, kteří často dávají „to se 

mi líbí“ na stránky s vozidly různých značek. Kampaň by měla začít přibližně půl roku 

před samotným uvedením modelu na český trh. S blížícím se začátkem prodeje bude 

kampaň získávat na intenzitě. Ze začátku by se jednalo o jeden příspěvek za dva týdny, 

kvartál před uvedením jeden příspěvek týdně a následné stupňování příspěvků, kdy 

týden před premiérou budou příspěvky přidávány každý den. Premiéra bude na 

českém trhu vysílána živě skrze Instagramový účet. 

 

 Vzhledem k použité technice a oblasti cílení nabídla společnost ambassadorství 

tohoto modelu panu Petru Márovi. Ten propaguje na svém Instagramovém kanálu, kde 
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ho sleduje skoro 60 tisíc lidí, inovativní technologie a sám je uživatelem konkurenčního 

elektrovozidla. To by mělo zajistit, aby se Mustang Mach-E dostal do podvědomí lidem, 

kteří se o tyto technologie zajímají. Podmínkou spolupráce tedy je, aby přidával 

alespoň dvě fotografie měsíčně s vozidlem. V souvislosti s touto spoluprací je 

naplánováno vyhlášení soutěže, kde hlavní cenou bude Mach-E půjčený na víkend  pro 

sledující Petra Máry a oficiálního Instagramového profilu Ford ČR, aby se navyšoval 

počet sledujících a naše příspěvky měly větší dosah. 

 

Jednou z našich segmentovaných skupin jsou i rodiny. Proto byla oslovena i paní Nikol 

Štíbrová, kterou na Instagramu sleduje 492 tisíc uživatelů. Té by bylo vozidlo 

poskytnuto na delší dobu k testování, aby ukázala, jak je praktické z pohledu matky 

malého dítěte. Cílem by měl být vznik jisté formy kultu kolem modelu, jako vznikl u 

hashtagu #SKugikemnacestach u jiné ambassadorky, aby její sledující, což jsou 

povětšinou ženy, měli zájem si vozidlo pořídit. Spolupráce bude podmíněna 

zobrazením vozidla v instastories alespoň dvakrát týdně. 

 

Obrázek 50 - Návrh příspěvku na Instagramu. Vlastní zpracování. 
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  LinkedIn 

Vzhledem k tomu, že LinkedIn se využívá hlavně pro navazování pracovních kontaktů 

a spoluprací, je cílem této kampaně hlavně ukázat Ford jako dobrého potencionálního 

zaměstnavatele, jeho technologické vybavení a vyspělost. To by zahrnovalo hlavně 

fotografie z výroby, kde bude zobrazen Mustang Mach-E například na výrobní lince, kde 

je vyráběn pomocí moderních robotů, tak aby bylo viditelné, že společnost využívá 

prvky z Průmyslu 4.0. Kampaň může obsahovat i složitější výkresy a odborné názvy, 

protože se snaží zaujmout lidi, kteří v oboru pracují na vyšších pozicích a mají 

mnoholeté zkušenosti na automobilovém trhu. Pokud oslovujeme potencionální 

budoucí zaměstnance, je třeba jim ukázat, jak to ve společnosti funguje, jaká je v ní 

kultura a možnosti pracovního rozvoje.  

 

Druhou hlavní částí budou nabídky řešení firemních flotil pro střední a velké 

společnosti. Hlavní myšlenkou je  obecně rozšíření elektrovozů do flotil společností. 

Proto hlavním sdělením těchto příspěvků je, v případě, že pořídíte do společnosti dva 

Mustangy Mach-E dostanete jeden wallbox zdarma nebo pokud pořídíte dva Customy 

Plug-in hybridy a k tomu jeden Mustang Mach-E dostanete zdarma jeden wallbox pro 

nabíjení vozidel ve společnosti. Vzhledem k zaměření této sítě nebude kampaň tak 

intenzivní, v plánu je přibližně jeden příspěvek týdně, nicméně tato kampaň bude 

zachována delší dobu. Zaměřeno bude hlavně na prodej B2B zákazníkům tak, aby jim 

společnost mohla nabídnout komplexní řešení jejic flotily a to včetně financování 

pomocí produktů společnosti Ford Credit. 

  



 107 

 

  Twitter 

Ford Česká republika nemá aktuálně Twitterový účet. Po založení je hlavním cílem 

získání dostatečného počtu sledujících. Na začátku proběhne seznámení 

s kompletním portfoliem modelů, které Ford v České republice nabízí.  

 

To bude doplňováno retweetováním statusů, kde byl Ford označen a to hlavně 

příspěvky, kde jsou vyfoceny různé modely při jejich reálném využívání. Ty budou 

doplněny o informace od dealerství, jejich aktuální akce a nabídky. Podpoří to i aktivní 

přidávání tweetu v návaznosti na aktuální dění na automobilovém trhu a interakce 

s komentáři od sledujících. Součástí bude i živý přenos z oficiálního uvedení Mustangu 

Mach-E na český trh.  

 

 

Obrázek 51 - Návrh Twitterového příspěvku. Vlastní zpracování. 

 

7.7 Roadshow 

Jednou z částí kampaně je plánovaná roadshow „Go Electric“. Elektrovozidla jsou 

specifické výrobky, které způsobují určité rozporuplné názory. Cílem je ukázat lidem 

hlavně emocionální a také silné stránky elektrovozidel. Jediná možnost, jak tyto silné 

stránky prezentovat, je, že se s vozidly svezou, aby zjistili, že elektrovozidla jsou 

mnohem dynamičtější a jízdně přívětivější, díky okamžité odezvě elektromotoru, než 

vozidla s konvenčním motorem. Osobně si je prohlídli, vyzkoušeli si moderní 
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technologie a měli možnost položit otázky na věci, které je zajímají o elektromobilitě, 

vyškolenému personálu.  

 

Součástí  show bude i blok přednášek o použitých technologiích v automobilech Ford, 

výhody jednotlivých stupňů elektrifikování, technické detaily a také aktuální speciální 

nabídky vozidel a příslušenství. Pro rodiny bude připraven dětský koutek s aktivitami a 

školením bezpečného chování na silnicích. Roadshow by měla přilákat lidi, kteří by do 

showroomu nepřišli nebo nemají takový přehled o možnostech na automobilovém 

trhu, ale stále jsou pro společnost cílovou skupinou. Roadshow bude probíhat hlavně 

ve větších městech nad 90 tisíc obyvatel a v menších vytipovaných městech, ve 

kterých má Ford své dealerství. Bude situována do center měst, hlavně tedy na hlavní 

náměstí tak, aby zaujala co nejvíce náhodných kolemjdoucích. 

 

 

Obrázek 52 - Návrh potisku kamionu. Vlastní zpracování. 
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7.8 Rozpočet 

 Sociální sítě 

 

Tabulka 9 - Náklady na sociální sítě. Vlastní zpracování. 

 

Vzhledem k prudkému nástupu sociálních medií se Ford rozhodl využít 

nejpoužívanější sítě. Facebook a Instagram jsou aktuálně jedny z nejpopulárnějších 

sítí na kterých denně tráví čas miliony lidí. Na těchto sítích bude vozidlo propagováno 

pomocí placených videí a příspěvků. Na video portálu Youtube jsou plánovány reklamy 

před a během videí. Výhodou je snadné cílení na segmenty lidí a hlavně možnost 

následné analýzy výsledků. Částka na tuto část kampaně se vyšplhala na 556 883 Kč. 

Vzhledem k popularitě sociálních médií můžeme očekávat, že v budoucích kampaních 

se bude tento způsob propagace využívat ve větším měřítku. 

 

TOTAL TOTAL NET TOTAL NET VAT

CZK CZK % CZK CZK

Google CZ Youtube True View Cílení: 26-35 let 100 000 90 000 3 92 700 112 167

Google CZ Youtube Bumper Ads Cílení: 60-80 let 56 250 50 625 3 52 144 63 094

Facebook Limited Facebook + Instagram FB + IG Video, příspěvky Cílení: 26-35 let 110 600 97 328 3 100 248 121 300

Facebook Limited Facebook + Instagram FB + IG Video, příspěvky Cílení: 60-80 let 102 700 90 376 3 93 087 112 636

Twitter Twitter Video, příspěvky Zájem automoto 79 000 79 000 3 81 370 98 458

LinkedIN LinkedIN Video, příspěvky Zájem automoto 39 500 39 500 3 40 685 49 229

 488 050  446 829  460 234  556 883

Publisher
CLIENT NET CLIENT NETAG.  

FEE

GROSS PRICE MEDIA NET

Section Total:

Mustang Mach-E - Sociální sítě

DescriptionFormatSection

Obrázek 53 - Návrh reklamy na Youtube. Vlastní zpracování. 
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 Internetová reklama 

Tabulka 10 - Náklady na internetovou reklamu. Vlastní zpracování. 

 

Pro inzerci byly vybrány nejnavštěvovanější servery v České republice, jako je 

Seznam.cz, kde nalezneme i bulvární část Novinky a odkaz na web Garaz.cz. Výhodou 

internetové reklamy je přesné cílení a neustále aktuální informace o probíhající 

kampani, podle kterých můžeme upravovat jednotlivé atributy a tím optimalizovat 

náklady, formu nebo cílové skupiny. Nespornou výhodou je i cena takové kampaně 

oproti televizním spotům nebo reklamě v tisku. Po započtení nákladů bude 

internetová reklama stát 1 018 377 Kč. 

 

 
Obrázek 54 - Návrh internetové reklamy na portálu Garaz.cz. Vlastní zpracování.  

TOTAL TOTAL NET TOTAL NET VAT

CZK CZK % CZK CZK

Seznam.cz, a. s. Sauto.cz Video, příspěvky Cílení: 26-35 let 52 500 26 250 3 27 038 32 715

Seznam.cz, a. s. Novinky.cz Video, příspěvky Cílení: 60-80 let 400 000 200 000 3 206 000 249 260

Seznam.cz, a. s. Garaz.cz Video, příspěvky Cílení: 26-35 let 400 000 200 000 3 206 000 249 260

Seznam.cz, a. s. Homepage Video, příspěvky Zájem automoto 289 940 144 970 3 149 319 180 676

Hybrid.cz,a. s. Homepage Video, příspěvky Zájem automoto 136 000 40 800 3 42 024 50 849

Elektrickévozy.cz Homepage Video, příspěvky Zájem automoto 120 000 36 000 3 37 080 44 867

MAFRA, a.s. Idnes.cz Video, příspěvky Zájem automoto 350 000 122 500 3 126 175 152 672

ECOMAIL.CZ Email Video, příspěvky Skladové vozy 39 000 39 000 3 40 170 48 606

ECOMAIL.CZ Email Video, příspěvky Rozesílání nabídek 7 600 7 600 3 7 828 9 472

1 795 040  817 120  841 634 1 018 377

DescriptionFormatPublisher Section

Section Total:

GROSS PRICE

Mustang Mach-E - Internetová reklama

MEDIA NET AG.  

FEE

CLIENT NET CLIENT NET
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 Tištěná a out-door reklama 

Tabulka 11 - Náklady na tištěnou a out-door reklamu. Vlastní zpracování. 

 

Ačkoliv je tištěná reklama v novinách a periodikách na ústupu, bylo rozhodnuto o 

využití měsíčníků a týdeníků vázaných v lesklé vazbě. Důvodem je, že nákup vozidla 

není impulzivní rozhodování, nýbrž dlouhodobé. Tato periodika poté zůstavají delší 

dobu v domácnostech, čímž mohou přispět k jednání a tím k nákupu vozidla. Velkou 

část populace lze oslovit pomocí poutačů na zastávkách městské hromadné dopravy, 

kde lidé čekají a mají možnost si reklamu detailně prozkoumat. Tištěná reklama je 

nejnákladnější položkou v rozpočtu kampaně. Její dosah je těžce ověřitelný a objem 

kupovaných tiskovin každoročně klesá, proto můžeme očekávat, že v budoucnosti se 

tento druh propagace nebude využívat nebo jen v omezené míře. 

 

 

Obrázek 55 - Návrh B1 poutače na eskátorech. Vlastní zpracování.  

TOTAL TOTAL NET TOTAL NET VAT

CZK CZK % CZK CZK

Ringier CZ, s.r.o Reflex
1/4 strany  285x109 

mm
1 803 270 1 442 616 3 1 485 894 1 797 932

MAFRA, a.s.
Mladá Fronta Dnes 

Auto

1/4 strany  285x109 

mm
Zájem automoto 1 811 580 1 449 264 3 1 492 742 1 806 218

MAFRA, a.s. Deník Metro
1/4 strany  141x217 

mm
2 174 256 1 087 128 3 1 119 742 1 354 888

CZECH NEWS 

CENTER a.s.
Svět Motorů

1/4 strany  

263x120mm 
Zájem automoto 738 897 591 118 3 608 851 736 710

Reportér, a.s. Reportér
1/4 strany  285x109 

mm
396 200 316 960 3 326 469 395 027

BigMedia, s.r.o. Bigboardy Brand 150 000 135 000 3 139 050 168 251

BigMedia, s.r.o. Billboardy Brand 225 000 202 500 3 208 575 252 376

Metrozoom, s.r.o. B1 Mach-E 60 000 52 800 3 54 384 65 805

Metrozoom, s.r.o. City-ligh vitríny Mach-E 380 000 334 400 3 344 432 416 763

7 739 203 5 611 786 5 780 139 6 993 968

Mustang Mach-E - Tištěná a out-door reklama

Section Total:

Publisher Section Format Description
GROSS PRICE MEDIA NET AG.  

FEE

CLIENT NET CLIENT NET



 112 

 Televizní reklama 

 

Tabulka 12 - Náklady na televizní reklamu. Vlastní zpracování. 

 

Televizní reklama stále hraje výraznou roli v marketingových kampaních. Zadavatel 

musí reflektovat délku klipu, vysílací dobu a také sezónnost, kde rozdíly v ceně můžou 

být zcela radikální. V této kampani bude využito služeb dvou největších televizních 

kanálů Novy a Primy. Sledovanost těchto kanálů je dohromady přes 55 %, což zaručuje 

dostatačný počet lidí, kteří reklamu zaznamenají. Televizní kampaň je druhou 

nejnákladnější položkou s cenou před pět milionů korun.  

 

 

Obrázek 56 - Návrh televizní reklamy. Vlastní zpracování 

 

 

  

TOTAL TOTAL NET TOTAL NET VAT

CZK CZK % CZK CZK

TV Nova s.r.o. Nova Dlouhý spot Brand 2 144 000 1 500 800 3 1 545 824 1 870 447

TV Nova s.r.o. Nova Cinema Krátký spot Mach-E 1 705 128 1 193 590 3 1 229 397 1 487 571

Prima, spol. s. r. o. Prima Dlouhý spot Mach-E 1 028 400 822 720 3 847 402 1 025 356

Prima, spol. s. r. o. Prima MAX Krátký spot Mach-E 763 324 610 659 3 628 979 761 065

Prima, spol. s. r. o. Prima COOL Krátký spot Brand 691 725 553 380 3 569 981 689 677

6 332 577 4 681 149 4 821 583 5 834 116

Mustang Mach-E - Televizní reklama

Section Total:

Publisher Section Format Description

GROSS 

PRICE
MEDIA NET AG.  

FEE

CLIENT NET CLIENT NET
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 Merchandising, Roadshow 

Tabulka 13 - Náklady na merchandasing a Roadshow. Vlastní zpracování. 

 

Mimo reklamy bude nabízen i merch, který bude obsahovat trička a čepice. Merch bude 

k objednání na eshopu Fordu, nebo bude dostupný na akcích, jako je Roadshow, která 

je plánována na letní měsíce v roce 2021. Vzhledem k tomu, že je důležité, aby si lidé 

vozidla vyzkoušeli, je tato show důležitou součástí celé kampaně. Plánované náklady 

na tuto akci jsou jeden milion korun. Celkem pak, za tyto podpůrné záležitosti vynaloží 

Ford částku dosahující jeden a půl milionu korun. 

 

 

Obrázek 57 - Návrh kolekce oblečení. Vlastní zpracování. 

  

TOTAL TOTAL NET TOTAL NET VAT

CZK CZK % CZK CZK

MCG, s.r.o Trička 35 000 31 500 3 32 445 39 258

MCG, s.r.o Čepice 10 000 9 000 3 9 270 11 217

Eventrent.cz Roadshow 1 000 000 980 000 3 1 009 400 1 221 374

Letiště Praha, a. s. Vystavení vozidel 120 000 114 000 3 117 420 142 078

1 305 000 1 274 500 1 312 735 1 588 409

AG.  

FEE

CLIENT NET CLIENT NET
Publisher

GROSS 

PRICE
MEDIA NET

Mustang Mach-E - Merchandising, Roadshow 

Section Total:

Section Format Description
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 Celkové náklady 

 

Tabulka 14 - Celkové náklady. Vlastní zpracování 

 

Celková částka za  kampaň na zcela nový elektromobil Mustang Mach-E se vyšplhala 

na přibližně na 16 milionů korun. Vzhledem k délce kampaně, která mimo 

elektromobilu propagovala i celkový brand a tím přispěla k pozitivnějšímu pohledu 

zákazníků a široké veřejnosti na automobilku Ford, je cena odpovídající. Do budoucna 

je třeba zvážit investice do televizních reklam a propagaci skrze tiskoviny, podíl na 

nákladech je veliký a přinos obtížně měřitelný. Naopak je v plánu zvyšovat podíl 

sociálních medií a reklam na internetu. Kampaň by měla pomoci ke splnění 

marketingových cílů a tím i zlepšit finanční situaci společnosti.

TOTAL TOTAL NET TOTAL NET VAT

CZK CZK % CZK CZK

Sociální sítě Total 488 050 446 829 3 460 234 556 883

Internetová reklama Total 1 795 040 817 120 3 841 634 1 018 377

Tištěná a out-door 

reklama
Total 7 739 203 5 611 786 3 5 780 139 6 993 968

Televizní reklama Total 6 332 577 4 681 149 3 4 821 583 5 834 116

Merchandising, 

Roadshow
Total 1 305 000 1 274 500 3 1 312 735 1 588 409

17 659 870 12 831 383 13 216 325 15 991 753

Mustang Mach-E -  Celkové náklady

Section Total:

Publisher Section Format Description

GROSS 

PRICE
MEDIA NET AG.  

FEE

CLIENT NET CLIENT NET
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7.9 Harmonogram 

Harmonogram 2019 2021

Aktivity Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden

TV reklama
Spoty delší 

stopáž

Internetová reklama

Tištěná reklama

Out-doorová reklama

Direct mail

Rozesílání 

letní 

nabídky

Rozesílání 

zimní 

nabídky

Merchandising

Sales promotion

Sociální sítě
Založení 

Twitteru

Roadshow

2020

Kampaň elektromobilita a brand

Nabídka "First edition"

Spoty delší stopáž

Out-doorová reklama
Celosvětová 

premiéra 

Mustangu Mach-

E

Spoty kratší stopáž

Inzerce na webu

Inzerce v periodikách

Nabídka kolekce oblečení Výstava v dealerství

Inzerce na webu

Inzerce v periodikách

Intenzivní kampaň Mach-E

Příprava Roadshow (uskutečnění 

05/06 2021)

Nabídka  skladové 

vozy
Nabídka  skladové vozy

Čas pro zhodnocení a 

analýzu probíhající 

kampaně. Prostor pro 

změny

Nabídka  skladové vozy

Obrázek 58 - Harmonogram marketingové kampaně. Vlastní zpracování. 
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Závěr 

Marketing a marketingové kampaně jsou pro společnosti, které se chtějí na trhu 

prosadit a růst, nezbytnou složkou. Automobilový trh je velmi dynamický, proto je 

třeba neustále monitorovat a reagovat na kroky konkurence a dle toho následně 

nastavovat využití marketingových nástrojů a mixu. S novými technologiemi přichází 

strach a neochota zákazníků tyto změny akceptovat. Z toho důvodu je třeba 

reflektovat tyto obavy a změny v nákupním chování spotřebitelů v marketingových 

aktivitách dané společnosti. 

 

Cílem této práce bylo zpracovat realizovatelnou marketingovou kampaň  na vybranou 

značku elektromobilu v prostředí trhu České republiky. Vybranou značkou byl Ford 

Motor Company a jeho zcela nový plně elektrický Mustang Mach-E. Tato společnost 

prochází značnou reorganizací a přichází s modernizací celé modelové řady, která 

bude do značné míry elektrifikována. Z toho důvodu prochází změnou i celá 

marketingová komunikace.   

 

Teoretická část práce je věnována historii a vývoji automobilismu ve spojení 

s marketingem. Jsou zde popsány základní nástroje, které lze v tomto oboru použít,  

jako je SWOT analýza, Targeting nebo Segmentace. Součástí je i definice základních 

druhů elektrických pohonů, se kterými se lze aktuálně v nabídce výrobců setkat. 

V poslední části jsou poté zmíněny marketingové kampaně automobilek, které 

probíhají ve spojení s elektromobilitou. 

 

V praktické části práce jsou pak definovány základní informace o společnosti a její 

aktuálně nabízené modelové řady. Byla provedena situační analýza. Reálně jsou poté 

aplikovány nástroje zmíněné v teoretické části, jako Porterova analýza pěti sil nebo 

BCG matice. Hlavní částí je návrh reálně použitelné marketingové kampaně. Ten 

obsahuje formulování marketingových cílů a stanovení cílových skupin. Představení 

produktu, jeho místa prodeje a také ceny. Definovány jsou marketingové nástroje, 

které budou použity pro tuto marketingovou kampaň, včetně rozpočtu a daného 

celoročního harmonogramu.  
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