
v

FORMY	MARKETINGOVÉ	PROPAGACE	SPOLEČNOSTI	AAA	AUTO
Forms	of	Marketing	promotion	at	AAA	AUTO
Vypracovala:	Nikol	ZIMLOVÁ																																																						Vedoucí práce:		PhDr.	Blanka	Jirkovská,	Ph.	D.	
Akademický	rok	2020

Bakalářská	práce	se	zabývá	analýzou	marketingového	mixu	ve	společnosti	AAA	AUTO	s podrobnějším	rozborem	firemní	
propagace.	Hlavním	cílem	práce	je	veškeré	zanalyzování	marketingových	aktivit	firmy.	Vedlejším	cílem	se	následně	stává	
podrobit	tuto	analýzu	dotazníkovému	šetření.	Práce	je	rozdělena	na	úvod,	teoretickou	část,	praktickou	část	a	závěr.	
Teoretická	část	je	zpracována	formou	literární	rešerše	věnující	se	především	problematice	marketingu,	marketingového	
mixu	a	hlouběji	formám	propagace.	V úvodu	praktické	části	je	představena	společnost	AAA	AUTO	a	následně	aplikovány	
dílčí	složky	propagace.	Kde	je	hlavní	důraz	kladen	na	reklamu,	online	komunikaci,	osobní	prodej	či	partnerské	
spolupráce.	V závěru	práce	jsou	shrnuty	získané	poznatky.

The bachelor’s thesis deals with the analysis of the marketing mix in the company AAA AUTO with a more detailed
analysis of corporate promotion. The main work is all the analysis of marketing activities of the company. The
secondary goal that becomes to subject this analysis to a questionnaire survey. The work is divided into an
introduction, a theoretical part, a practical part and a conclusion. The theoretical part is processed in the formo f
literary scaffoiding dealing primarily with issues of marketing, marketing mix and deeper forms of promotion. In the
introduction to the practical part, the company AAA AUTO is introduced and then the partial components of
promotion are applied. Where the main emphasis is on advertising, online communication, personal sales or
partnerships. At the end of the work are summarized the findings.

Jelikož se jedná o firmu s dlouholetou tradicí,
kdy v počátku neexistovaly žádné sociální sítě,
tak pro společnost nemusí být jednoduchým
úkolem se do těchto moderních nástrojů
komunikace začlenit.

1. Zaměřit se na navazování partnerských
spolupracích se známými tvářemi či
influencery. Ti totiž firmu prezentují na svých
sociálních sítích, kde mají vysoký počet
sledujících.

ABSTRAKT

O FIRMĚ PROBLÉM A CÍL

KOMUNIKAČNÁ MIX

PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE A SPONZORING MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Tvář	společnosti	Mototechna	Karlos
„Terminátor“	Vémola

Karolína	Plíšková	se	stala	tváří	Mototechny,	která	má	
vozy	pro	celou	její	výpravu.

Fotbalista	Václav	Kadlec	tváří	Mototechny,	která	se	
zároveň	stala	partnerem	českého	fotbalu.

Oficiální	partner	české	nejvyšší	
fotbalové	soutěže	– ePojisteni.cz
ligy.	Prostřednictvím	své	značky	
Mototechna	firma	poskytla	105	

nových	automobilů,	čímž	
společnost	vyjádřila	svou	podporu	
české	ePojisteni.cz lize	a	Ligové	

fotbalové	asociaci.	

REKLAMA PUBLIC	RELATIONS ONLINE	KOMUNIKACE SPONZORING OSOBNÍ	PRODEJ

Generální	ředitelka	AAA	AUTO	
Karolína	Topolová	a	provozní	

ředitel	Petr	Vaněček.

Ke	klíčovým	hodnotám	organizace	AAA	Auto	
patří	následující:	
• mimořádný	výběr	– společnost	nabízí	přes	

13 000	automobilů	denně;
• nadstandardní	služby	– ať	už	se	jedná	o	

výkup,	či	prodej,	tak	jsou	zákazníkům	
poskytované	nadstandardní	služby;

• spolehlivé	záruky	– doživotní	záruka	na	
legální	původ	automobilu,	garance	výměny	
automobilu	do	sedmi	dnů;

• profesionalita	a	vstřícnost	pracovníků,	kteří	
se	řídí	etickým	kodexem.
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Kde jste na propagaci narazili?

TV reklama Billboard Sociální sítě Internet Rádio
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Jakou konkrétní kampaň jste zaznamenali?

Známé tváře AAA AUTO TV reklama Reklamní bannery na fotbalových utkáních
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Myslíte si, že na Vás reklama působí a ovlivňuje Vás?

Rozhodně ano Nejspíš ano Moc ne Rozhodně ne

Přesně	polovina	respondentů	(50%)	na	propagaci	narazila	
v televizní	reklamě.	Toto	je	pravděpodobně	z důvodů	
spuštění	reklamní	kampaně	na	všech	kanálech	televize	
Nova.	V této	reklamě	společnost	láka	potenciálního	

zákazníka	na	to,	že	při	koupi	automobilu	může	zákazník	
částku	zaplatit	až	po	třech	měsících.	Sloganem	této	

kampaně	je:	„Na	dovolenou	v lepším	autě.“
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