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Abstrakt
Bakalářská práce se vypořádává v teoretické části s vysvětlením všech podstatných pojmů, které se poté z větší části objeví i v části praktické a budou tak ukázány názorně a v praxi. Praktická část začíná marketingovým výzkumem, který byl
proveden pomocí případové studie, která obsahuje rozbor Sportovní Centra Kasalka s.r.o. ze všech směrů, byla použita situační a SWOT analýza, zvoleny a v závěru
zodpovězeny výzkumné otázky, vytvořen jednoduchý marketingový plán na rozšíření portfolia služeb v centru a celá práce je obohacena o dotazníkové online šetření.

Klíčová slova
Marketingový plán, marketing, případová studie, marketingový výzkum, SWOT analýza, marketingový mix, marketingová strategie, fitness, konkurence, trh.

Abstract
Bachelor's thesis deals in the theoretical part with an explanation of all essential concepts, which will then appear for the most part in the practical part and will
be shown clearly and in practice. The practical part begins with marketing research, which was carried out using a case study, which contains an analysis of the
Kasalka s.r.o Sports Center. from all directions, situational and SWOT analysis was
used, research questions were selected and finally answered, a simple marketing
plan was created to expand the portfolio of services in the center and the whole
work is enriched with a questionnaire online survey.

Key words
Marketing plan, marketing, case study, marketing research, SWOT analysis, marketing mix, marketing strategy, fitness, competition, market.
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1.ÚVOD
V současné době je aktivní způsob života a sportování vyhledáváno lidmi čím
dál více. Být zdravý a “fit” se stalo celosvětovým trendem a to vytváří obrovský potenciál pro zařízení, která se zaměřují na různé sportovní aktivity. Škála těchto podniků je veliká, některá fitness centra nabízejí pouze posilovnu a prostory pro vedené skupinové hodiny, některá fitness mohou mít i saunu, wellness, nebo doplňují
nabídku například o masérské služby, nebo solárium. Já se ve své práci budu věnovat fitness centru, které nabízí posilovnu, sál pro skupinové lekce, saunu s bazénem a masérské služby.
Trh na rostoucí zájem o fitness centra rychle zareagoval a po celé České Republice začala vznikat nová zařízení. Tím také začala růst konkurence a konkurenční
boj mezi fitness centry. Stejně jako v kterémkoliv jiném odvětví podnikání, tak i
provozovatelé fitness musí bojovat o svou pozici na trhu a to vhodnou marketingovou strategií a s použitím správných marketingových nástrojů.
Téma „Marketingový plán Sportovního Centra Kasalka“ jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala z toho důvodu, že jsem spolumajitelkou a trenérkou zmiňovaného centra, které nyní řídí jeden z rodinných příslušníků - moje matka, Lenka Racková. Sportovní Centrum Kasalka (dále jen “Kasalka”) se nachází ve městě Humpolec,
což je malé město s 12 000 obyvateli na Vysočině, poblíž krajského města Jihlava.
Konkurence ve městě tu tedy není veliká, ale zákazníci jsou velice specifičtí a často
mají odlišné potřeby, než zákazníci fitness ve velkých městech.
Vzhledem k dlouhodobé existenci centra a jeho nízké expanzi, se jako vhodná
marketingová příležitost jeví analýza současné marketingové situace společnosti a
následná implementace výsledku do nového marketingového plánu. Na základě
analýzy marketingového postavení bude navrženo rozšíření společnosti, které povede k posílení značky a zajištění konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Součástí návrhu projektu je také stručná kalkulace předpokládaných nákladů a výnosů.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje obecné poznatky o marketingu, marketingových nástrojích, marketingovém plán
a dalších souvisejících pojmů. Praktická část bakalářské práce bude obsahovat případovou studii, která bude zahrnovat situační analýzu, konkrétně Porterův model
pěti konkurenčních sil a PEST(LE) analýzu, dále také analýzu SWOT. Dále bude doplněno o výzkumné otázky a jejich zodpovězení a také o dotazníkově šetření. Na závěr bude vypracován jednoduchý marketingový plán na rozšíření portfolia služeb
centra.
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Bakalářská práce čerpá z množství literárních zdrojů, českých i zahraničních.
Mezi nejčastěji citované autory patří především Keller Kevin Lane a jeho dílo „Strategické řízení značky“ (2007), identifikací spotřebitelského trhu, definuje pojmy jako
je segmentace, targeting nebo positioning. V knize pojednává o značkách a poskytuje manažerům koncepty a techniky pro zlepšení dlouhodobé ziskovosti jejich
strategií spojenými s budováním značky.
Dalšími hojně citovanými autory jsou Kotler Philip a Kotler Milton s dílem „8 strategií
růstu: jak ovládnout trh“ (2013), kde se také zabývají targetingem a positioningem
a dalšími strategiemi pro zajištění konkurenceschopnosti na trhu. Popisují 8 strategií růstu a čtenářům pokládají otázky, jejichž zodpovězení je přivede ke správným rozhodnutím, vedoucím k dosažení celkového a udržitelného růstu. Další ze
zahraničních zdrojů je za významného autora považován Aaker A. David a jeho dílo
„Building strong brands“ (2010), ve kterém používá skutečné případy budování
značky světoznámými společnostmi. Zaměřuje se na atributy značky, jako jsou její
perspektivy, osoby, symboly či pozice. Ukazuje také, jak značku řídit, aby se dokonale přizpůsobila měnícímu se prostředí.
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TEORETICKÁ ČÁST
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2. CÍL A METODIKA PRÁCE
2.1.Cíl práce

-

Řádně zpracovat případovou studii o níž jsem se zmiňovala výše
Pomocí analýz zjistit potřebné informace a data k vylepšení marketingové strategie společnosti, popřípadě tvorbě nové
Získat dostatečné množství informací a dat k vytvoření marketingového
plánu pro rozšíření portfolia služeb centra
Zjistit postavení společnosti vzhledem ke konkurenci a postavení společnosti v očích zákazníků

2.2.Metodika práce

-
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Metoda deskripce
Situační analýza : analýza makro a mikro prostředí, SWOT analýza, Porterův
model pěti konkurenčních sil
Použití marketingové strategie : marketingový mix, marketingový mix ve
sportu, positioning
Stanovení marketingových cílů s použitím zjištěných dat
Stanovení strategie, jak bude cílů dosaženo
Navrhnutí projektu rozšíření portfolia služeb
Sestavení základní kalkulace navrženého projektu a jeho celkové zhodnocení
Sestavení marketingového plánu pro centrum, včetně rozšířené nabídky
služeb
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1.Sport, sportovní produkt a služby
3.1.1.Sport
Když se podíváme do rozsáhlé historie sportu ve světě, zjistíme, že se s ním bylo
možné setkat v každé kultuře. Na počátku 21. století lze sport považovat za jeden z
nevýznamnějších kulturně - sociálních jevů.
Podle Evropské sportovní charty Rady Evropy z roku 1992 představuje sport všechny formy tělesné aktivity, které se prostřednictvím příležitostné nebo organizované účasti zaměřují na zlepšení fyzické kondice a duševní pohody, utváření společenských vztahů nebo získávání výsledků v soutěžích na všech úrovních (Council of
Europe, 1992).
Sport ( anglický sport , zkratka původního starofrancouzského desportu - „hra“,
„zábava“) je činnost lidí ( sportovců ) organizovaná podle určitých pravidel , spočívající ve srovnání jejich fyzických a / nebo intelektuálních schopností . Sport je
specifický druh fyzické nebo duševní činnosti prováděné za účelem soutěže , jakož
i účelná příprava na ně rozcvičkou , tréninkem... V kombinaci s odpočinkem, snahou
o postupné zlepšování fyzického zdraví, zvyšováním úrovně inteligence, získáváním
morálního uspokojení, dokonalostí, zlepšováním osobních, skupinových a absolutních rekordů , slávy, zlepšováním vlastních fyzických schopností a dovedností má
sport zlepšit fyzické a duševní vlastnosti člověka.
Cílem elitního sportu je dosáhnout co největších sportovních výsledků nebo vítězství na velkých sportovních akcích .
Podle Pracovní skupiny OSN pro sport, rozvoj a mír (Task Force on Sport Develpoment and Peace), sport představuje “všechny formy fyzické aktivity, které přispívají
k tělesné zdatnosti, duševní pohodě a společenské interakci“ (ISTSU, 2018)"
Neexistuje žádná jasná definice sportu, která by jednoznačně oddělovala samotný
sport od ostatních typů volného času , přestože pokusy definovat hranice konceptu
byly provedeny více než jednou. Rabelais použil slovo „desporter“ ve smyslu „pobavit“ . V jeho moderním významu začal toto slovo používat skotský psychiatr
Thomas Arnold , který studoval účinky cvičení na lidské zdraví.
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Místo mezinárodní úmluvy „ SportAccord “, která sdružuje více než 100 mezinárodních sportovních federací, nabízí definici sportu, která zahrnuje následující kritéria:
konkurenční prvek; nedostatek základů pravidel pro prvek náhody nebo štěstí; eliminaci zbytečných rizik pro zdraví a bezpečnost účastníků a diváků; neúmyslné
poškození živých bytostí; nedostatek monopolu jediného výrobce na nezbytné vybavení.
Užší definici sportu uvádí Velká olympijská encyklopedie z roku 2006, podle které
je fyzická složka ústředním pojmem sportu; stručně řečeno, sport je definován jako
„soutěže v různých tělesných cvičeních a jejich komplexech, stejně jako systém jejich organizace a chování“. Olympijská encyklopedie doprovází stručný popis s rozsáhlým výkladem, který kromě skutečných soutěží a systémů jejich organizace
zahrnuje také přípravu na soutěže ( školení ), konkrétní sociální vztahy v této oblasti
lidské činnosti a společensky významné výsledky těchto činností.
Sport zasahuje do života velké části populace, a to od aktivně sportujících na vrcholové, výkonnostní, nebo rekreační úrovni přes osoby, které jsou v oblasti sportu
zaměstnaní, až po pasivní sportovce v podobě diváku, nebo čtenářů. (Durdová,
2005).
Důvodů ke sportování si může každý z nás najít mnoho. Může to být příjemná relaxace po náročném dni, vybití špatné nálady, zábava v našem volném čase, nebo
čase s přáteli. Mnoho lidí také sportuje, aby zlepšili svojí fyzickou a psychickou kondici a pro někoho také způsob, jak formovat své tělesné partie. Jiní zase mohou ve
sportu nalézt příležitost k dosažení úspěchu a tedy uznání. Vlády mohu využívat
sport jako účinný nástroj pro řešení celé řady společenských problémů.
Podle Pitts a kol. (1994) se sportovní průmysl skládá z řady segmentů, které se
soustředí na nabídku specializovaných sportovních produktů a služeb pro své zákazníky, ať již se jedná o výrobu sportovního vybavení či produktů k podpoře sportovních výkonů, nabídku sportovních zařízení, sportovní turistiku a sport pro amatérské účastníky či vrcholový sport.
Novotný (2011) uvádí, že podíl sportovního trhu v České republice lze odhadnout
na úrovni 2 % HDP, což je podle něho signifikantním důkazem formování sportu do
podoby samostatného národohospodářského odvětví.
Mezi hlavní trendy, které měly podstatný vliv i na životní styl, respektive na poptávku po sportovních službách a produktech lze zařadit podle Novotného (2011) zejména postupující proces globalizace, medializaci a rychlejší přenos informací,
zvýšení role služeb či sílící orientaci na zážitek.
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Jiní autoři (například Čáslavová, 2009, Pitts a Stotlar, 1996) přidávají i další zásadní faktory, které ovlivnily vývoj sportovního průmyslu, například:

-

rozvoj nových druhů sportů (například plážový volejbal), rekreačních
pohybových aktivit či boom fitness,

-

zvyšování množství volného času, sport si získává pevné místo ve volno
časových aktivitách široké veřejnosti, 1

Sport je často popisován jako součást zábavního průmyslu. Určité podobnosti nelze popřít. Lidé sledují sport, aby se bavili. Sport však může být zábava, ale také se v
některých aspektech liší od jiných zábavních odvětví nebo běžných podniků.
Sport můžeme rozdělit na :
a)

Populární sport
Hokej, fotbal
Jistá sledovanost, velký zájem firem o propagaci

b)

Menší sporty, které přináší hodnoty
Firmy s důrazem na sociální odpovědnost ( Corporate Social Responsibility)
Například sport, který přináší určité hodnoty a zakládá si na své férovosti
může být ztotožněním pro společnost, která vystupuje také jako férová

-

3.1.2.Sportovní produkt a služby
Sportovní produkt značí všechny hmotné a nehmotné statky, které se nabízejí k
uspokojení přání a potřeb zákazníků, kteří se pohybují v oblasti tělesné výchovy a
sportu. Můžeme ho definovat jako zboží, službu nebo jakoukoli jejich kombinaci,
která je navržena tak, aby poskytovala výhody sportovnímu divákovi, účastníkovi
nebo sponzorovi.
Vlastnosti sportovního produktu / služby jsou velmi specifické. Takovýto produkt,
nebo služba jsou vždy oceňovaní subjektivně, tudíž neexistuje tržní cena, jsou nepředvídatelní, abstraktní, nemateriální a kontrolu lze provádět jen málo. Každý trh a
každá poptávka se vyvíjí v závislosti na vlivech, které na ně působí.

1

KUNZ, Vilém. Sportovní marketing. Sportovní marketing: Sport a jeho role ve společnosti. Praha: Grada Publishing, 2018, 19,20. ISBN 978-80-247-3771-3.
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Vývoj trhu a poptávku po sportovních produktech či službách ovlivňuje:

-

Přírůstek nových sportů, rekreačních aktivit, fitness
Přírůstek institucí pro stejné aktivity
Přírůstek počtu sportovních časopisů
Přírůstek volného času
Přírůstek počtu profesionálních sportů
Pohyb od jednoúčelových k víceúčelovým zařízením
Přírůstek sponzoringu ve sportu - sport jako obchod
Globalizace sportu
Nové technologie ve sportu
Více vzdělávání v oblasti sportu , atd. 2

Obrázek 1 - schéma sportovních produktů

2 SPORTOVNÍ PRODUKT Brigita Stloukalová. - ppt stáhnout. SlidePlayer - Nahrávejte a Sdílejte své

PowerPoint prezentace [online]. Copyright © 2021 SlidePlayer.cz Inc. [cit. 16.05.2021]. Dostupné z:
https://slideplayer.cz/slide/2345142/
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3.1.3.Klasifikace sportovních služeb
Podle charakteru lze sportovní služby rozdělit na:

-

zařízení závislá na poskytování sportovních služeb (např. fitness centra,
sport centra, golfové resorty apod.)
sportovní zboží a poradenství (např. prodej sportovního vybavení, servis,
sportovní výživa apod.)
korporátní služby (např. sponzoring, televizní práva, licence apod.)

Z pohledu zapojení zákazníka do sportovní akce lze sportovní služby vnímat jako:

-

služby s aktivní účastí zákazníka (např. sportovní soutěžení, běh, jízda na
kole, plavání, návštěva fitness centra apod.)
služby s pasivní účastí zákazníka (např. podpora sportovního týmu na stadionu, sledování sportovního přenosu v TV či na internetu apod.),

Klasifikací, které se týkají služeb z obecného pohledu je celá řada, avšak moderní
klasifikace sportovních a tělovýchovných služeb chybí, jelikož se tím v současné
době zabývalo jen velice málo autorů, a to výhradně zahraničních.3

3.2. Sportovní marketing
Sportovní marketing si většina z nás v první řadě představí jako reklamní plachty na
sportovních stadionech, nebo loga pod ledovou plochou na hokejových stadionech. Avšak v dnešní době to již není takto jednoduché. Sportovní marketing neznamená jen propagaci oblíbeného sportovce nebo sportovního týmu, ale představuje dlouhodobou práci společností s trhem, což jsou v tomto případě sportovní fanoušci, investoři, apod. Sportovní marketing můžeme chápat jako nástroj, který
představuje určitý business a k tomu je potřeba využít o-line i online marketingových nástrojů.
Prvopočátky sportovního marketingu jsou spojeny s německou fotbalovou Bundesligou, kde se v roce 1973 poprvé objevila na dresech týmu Eintracht Braunschweig
reklama (Bedřich, 2007). Postupně se pak i ve zbytku Evropy stal sportovní marketing klíčovou oblastí řízení sportovních organizací, jelikož jim značně pomáhal získat další finanční zdroje, které jsou nezbytné pro jejich fungování.
3 VINČÁLEK, J. Marketingová komunikace vybraného podniku. Liberec: Technická univerzita v Liberci,

Ekonomická fakulta, 2017.
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Sportovní marketing využívá především spojení tradičních i netradičních sportů a
jejich známých tváři, kteří již mají své sponzory a zastupují vybraní firemní značky,
jako nástroj k efektivnímu zacílení na spotřebitele.
Jediná, obecně přijímaná definice sportovního marketingu neexistuje, což může
být způsobeno neustále se měnící povahou sportovního marketingu. Vybrala jsem
proto několik různých definic, které se od sebe v něčem liší a popisují sportovní
marketing ze svého pohledu.
Jedna z definic, která byla naposledy zveřejněna, pochází od Kaser a Oelkers (2005,
s. 9), kteří říkají že „Sportovní marketing využívá sport k prodeji produktů.“ Avšak
držet se krátkých a jednoduchých definic není vždy nejlepší nápad, jelikož výše
uvedená definice vyvolává mnoho otázek, jako například kdo používá sportovní
marketing, jaký druh produktů může být na trhu prostřednictvím sportu, nebo jak
je to v případě, kdy je produkt sám o sobě sportem. Otázek bychom nalezli zcela
jistě ještě více.
Další definice pochází od Shilburyho, Quicka a Westerbeeka (1998, s. 13), kteří definují sportovní marketing z pohledu sportovních organizací: „Sportovní marketing je
sociální a manažerský proces, kterým se sportovní manažer snaží prostřednictvím
vytváření a výměny získat to, co sportovní organizace potřebují a chtějí produkty a
hodnotu pro ostatní.“
Mulin a Hardy (2000) vymezují sportovní marketing jako “všechny aktivity, které jsou
určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny”. Dále také uvádějí, že v rámci sportovního marketingu je možné odlišit dvě hlavní linie:

-

marketing sportovních výrobků a služeb, které jsou přímo vztažené k zákazníkům sportu,

-

marketing ostatních zákazníků, respektive průmyslových produktů a
služeb s využitím propagace ve sportu.

Sport se tak postupně stal ve světě bezesporu průmyslem sám o sobě. V posledních letech roste obrovským tempem a stal se i velmi významným subjektem na
národních i mezinárodních trzích. (Ratten, 2011). Za poslední desetiletí prošel i řadou podstatných změn, jako je třeba jeho rostoucí komercionalizace a medializace. Zejména profesionální sport se dostal do zájmu masmédií, což zvýšilo jeho
sledovanost a sport se tak díky tomu stává jednou z nejpreferovanějších oblastí v
marketingové komunikaci podniků. Jejich zástupci investují do sportu stále vyšší
finanční částky a doufají v získání pozitivního obrazu prostřednictvím reklamy ve
sportu, nebo sportovního sponzoringu.
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Z této skutečnosti mají největší prospěch hlavně nejatraktivnější sportovní odvětví
jako fotbal a hokej. Jiné, méně oblíbené či méně známé sporty, naproti tomu zůstávají zájmu sponzorů stranou.Přesto v současnosti již kolem tří čtvrtin sponzorských výdajů směřuje právě do oblasti sportu. Prostředky získané od sponzorů jsou
klíčovým zdrojem příjmů sportovních organizací od nejnižších sportovních soutěží
až po nejvyšší patra profesionálního sportu.
Důležité je brát zřetel na dva zásadně odlišné pohledy na sportovní marketing:

-

marketing ve sportu
sport v marketingu

Jak uvádí autor Novotný (2006, s. 127), marketing ve sportu se týká sportovních organizací, podniků a dalších organizací, které vyrábí a prodávají na trhu sportovní
produkty, jako zboží a služby. Může se jednat o sportovní vybavení, cestovní kanceláře se sportem, pořádání sportovních soutěží nebo kolektivních sportovních her
apod.
Naopak sport v marketingu využívají organizace a podniky, které neprodukují žádné sportovní výkony, ale pouze používají sport jako pomocné médium pro své
zviditelnění. Typickým příkladem je sponzorování sportu, prodej symbolů daného
sportu, sportovní reklama apod. (Aaker, 2010).
Jako názorný příklad právě sportu v marketingu bychom si mohli uvést firmu
Hamé, která se u nás v České Republice v poslední době pokouší o propagaci podporou biatlonu. Ve svých reklamách spojuje biatlonové sportovce se svými výrobky
a jejich slogan zní: “Chuť, která motivuje”, tedy že výrobou potravin dodává sportovcům energii.

Viral svět. Viralsvet.cz [online]. Praha, Copyright © 2021 Viral Svět | [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.viralsvet.cz/pastiky-hame-chut-ktera-te-motivuje-pastiky-a-cvice-

Obrázek 2 - Reklamní spot společnosti Hamé na podporu biatlonových sportovců
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Dalším příkladem velice podařeného sportovního marketingu je spolupráce Evy
Samkové se značkou mobilních telefonů Honor. S pomocí známé tváře olympijské
vítězky ve snowboardcrossu se jim podařilo prorazit na trh ve velkém měřítku a
dostat se tak do povědomí zákazníků.

Eva Samková je tváří telefonů Honor. Ocko.tv [online]. Praha: Stanice O, Copyright © 2021 Viral
Svět | [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://ocko.tv/eva-samkova-je-tvari-telefonuhonor-8x.A190719_141839_ocko-clanky_nhoc
Obrázek 3 - Eva Samková propaguje mobilní telefon Honor

3.2.1. Historie sportovního marketingu
Marketing ve formě sponzoringu a sportovní marketing jako takový začal získávat
své místo již od počátku sedmdesátých let. Jak již bylo zmiňováno, v západní Evropě tomu pomohlo vytvoření první německé fotbalové Bundesligy, když se začala
objevovat v roce 1973 reklama na dresech. Konkrétně se jednalo o nápis Jägermeister. Reklama však neměla zcela pozitivní ohlasy, jelikož to sportovní asociace viděla jako reklamu na lidech a byla nekompromisní: “ Reklama na lidech je nemorální
a sportovně neetická, živé reklamní sloupy škodí pohledu na sport a jeho společensko-politické pozici, svádí ke korupci a úplatkům”
Ve světovém měřítku má rozvoj sponzorování stoupající tendenci. Nejvíce sponzorovaným sportem ve světě je fotbal. FIFA podepsala lukrativní sponzorskou smlouvu s firmou Sony. Japonský výrobce elektroniky podle ní v letech 2007-2014 řídícímu orgánu světového fotbalu zaplatil 250 mil. € (7,5 mld. Kč). Je to největší sponzorský kontrakt ve více jak stoleté historii FIFA. Fotbalu konkurují každé dva roky
Olympijské hry. Daleko v pozadí pak stojí tenis, Formule 1 a basketbal.
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Pět nejlépe sponzorovaných sportů uvádíme v grafu.

Graf 1 - pět nejlépe sponzorovaných sportů

V České Republice si sponzoring buduje svoje postavení pomalu. Právě tato oblast
byla u nás znatelně zanedbávána a prodej reklam začal až v roce 1990.
Tabulka 1 - rozdíl mezi mecenášstvím a sponzoringem

MECENÁŠTVÍ

SPONZORING

protihodnota se neočekává

vždy jde o hodnotu za protihodnotu

dominance kulturních zájmů

dominance podnikatelských zájmů

diskrétní „tichá“ podpora

veřejně působící podpora

podpora ve formě darů, stipendií, příspěvků, poskytnutí pomoci

podpora v pořádání, výstavách, soutěžích, publikacích

žádná zvláštní komunikační opatření

četná komunikační opatření jako: inzerce, plakáty, propagační mat., novinářská
vstřícnost

malá systematická a profesionální podpora

profesionální a systematický přístup
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Sponzoring ve sportu udělal průlom do prodejnosti firmy Škoda Auto a.s. ve světě.
Jejich prodejní aktivitu a úspěšnost na tuzemském trhu , ale především v zahraničí
výrazně ovlivnila a posílila dlouhodobá sponzorská spolupráce v oblasti ledního
hokeje. Jen pro zajímavost a představu, ke srovnatelnému výsledku by bylo třeba v
klasické reklamě vynaložit nejméně desetinásobek finančních prostředků.4

3.2.2.Prostřední sportovního marketingu
Cílem sportovního marketingu je vytvářet a udržovat vztah se zákazníky tím, že budou uspokojovány jejich potřeby a přání. Tento úspěch však závisí na interakci
s ostatními faktory, které hrají v roli společností důležitou roli. Jedná se o ostatní
zaměstnance a oddělení firmy, o dodavatele, konkurenty, veřejnost i poskytovatele
služeb, a dále také o prostředí (demografické, ekonomické, přírodní, technologické,
politické a kulturní).
Autor Foret uvádí (2008), že prostředí sportovního marketingu a managementu lze
rozdělit podobně, jako prostředí obecného marketingu a managementu do dvou
hlavních složek:
a)

Vnitřní prostředí (mikroprostředí) - je zde možnost bezprostředně ovlivnit
možnosti firmy uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Můžeme ho dále
rozdělit na:

-

Vnitro firemní prostředí (vrcholový management, účetní oddělení, atd.)
Dodavatelsko - odběratelské vztahy
Firmy poskytující služby ( např. marketingové agentury, poskytovatelé finančních služeb, obchodní mezičlánky apod.)
Konkurence
Veřejnost (vztahy s veřejností - média, široká veřejnost, vládní instituce,…)

b)

Vnější prostředí (makroprosředí) - faktory, ze kterých se toto prostředí
skládá, mohou firmě nabídnout nové příležitosti nebo ji ohrozit. Autoři
Kotler a Armstrong (2004) řadí do vnějšího prostředí:

-

Demografické prostředí (velikost, růst a složení světové populace, geografické rozčlenění a hustota, trendy mobility, porodnost, sňatkovost a rozvodovost, věkové rozdělení, rasová, etnická a náboženská struktura)

4 Marketing ve sportu | Fakulta sportovních studií. Informační systém [online]. Dostupné z: https://

is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/mark/pages/01.html
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-

Ekonomické prostředí ( míra inflace, úrokové míry, hrubý domácí produkt,
míra nezaměstnanosti, směnný kurz, reálný příjem domácností, velikost
státního rozpočtu a obchodní deficit)

-

Přírodní prostředí (ovzduší, energie, klimatické podmínky, vodní zdroje
apod.).

-

Technologické prostředí (tempo technologických změn se stále zrychluje,
a tak musí mít marketéři znalosti o možném technologickém rozvoji jejich
firmy, aby mohli „jít s duchem doby“ a kdykoli byli schopni realizovat technologické změny ve firmě)

-

Kulturní prostředí (zvyklosti a tradice, jazyk, národnost, vzdělávací systém,
přístup k času příslušnost k etnickým skupinám, náboženství, společenské
skupiny a rozvrstvení)

-

Politické prostředí ( odvrácení a řešení konfliktů, stabilita prostředí, lidská
práva a základnÍ svobody, demokracie, právní rámec, řízení a správa institucí, rovnost všech lidí apod.)

3.3.Fitness
Pro pojem fitness existují různé charakteristiky. Podle Blahušové (1995) fitness, neboli tělesná zdatnost představuje schopnost těla efektivně fungovat s adekvátní
účinností a hospodárností. Dále můžeme pojem fitness chápat jako sportovní aktivitu, která představuje životní styl, tělesnou zdatnost a kondici, držení těla a celý
koncept postavy. U nás se slovo fitness používá především pro označení sportovních zařízení. 5
Fitness centra jsou centra pohybových aktivit, jejichž cílem je tělesné zdraví a kondice klientů. Odlišují se od sebe nabízenými službami, vybavením a jejich úrovní.
Některá fitness centra se zaměřují pouze na kulturistiku, jiná jsou určeny výhradně
pro ženy, další nabízí kromě posilovny také skupinové lekce jak jsou například
Aerobik, Spinning, Pilates apod. U větších fitness center je dnes již obvyklé, že nabízí navíc i služby wellness, masáže, sauny, bazén, solária a jiné. Důležité je, aby
všechna fitness centra nabízela služby osobního trenéra nebo jiného odborníka,
který se o klienty postará a naučí je, jak se svým tělem pracovat (Krmíček, 2009, online).

5 Fitness a wellness jako součást zdravého životního stylu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Do-

stupné z: https://is.muni.cz/th/i76jd/Fitness_a_Wellness_jako_soucast_zdraveho_zivotniho_stylu.pdf. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
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Fitness centra se budují s celkovou plochou mezi 100 až 5 000 m2. Autor Krmíček
(2009, online) klasifikuje fitness centra podle velikosti a úrovně služeb. Rozdílně
velké prostory jsou také rozdílně náročné na investice a následně požadované
vstupné.
Slovo fitness má 5 složek, které souvisí se zdravím. Jedná se o:

-

svalovou sílu,
svalovou vytrvalost,
kloubní pohyblivost,
složení těla,
kardiorespirační vytrvalost

Pomocí těchto pěti složek, lze dosáhnout schopnosti svalů vyvíjet maximální sílu
proti odporu, opakovaně vydávat sílu proti odporu, vydržet ve svalové kontrakci,
provádět pohyby bez potíží, snižovat podkožní tuk a zvyšovat množství tělesné
hmoty, a také přenášet živiny a kyslík pracujícím svalům, což pomůže dále odstraňovat přebytečné produkty vzniklé během fyzické zátěže (Stackeová, 2008).
V dnešní moderní době se však fitness nezaměřuje již pouze na kulturistiku, budování svalů a fyzické síly. Naopak, stále častěji je fitness spojováno a propojováno
s wellness službami a aktivitami.
Autorky populační studie Markusové a Forsythové (2010, s. 19) uvádí hlavní zdravotní benefity, získané díky pravidelným pohybovým aktivitám:

-

redukce rizika srdečního onemocnění,
redukce rizika vysokého krevního tlaku a cukrovky,
redukce rizika rakoviny tlustého střeva a rakoviny prsu,
redukce rizika chřipky a nachlazení,
zvýšení energie,
zlepšení kvality spánku,
snížení úrovně úzkostnosti a deprese,
zvýšení sebevědomí,
zdravé a silné kosti,
lepší kontrola hmotnosti (Markusová, Forsythová, 2010).

Výsledky studií uvedených autorek a poznatky z dalších různých studií, zaměřujících se na lidské zdraví a jeho provázanost s fyzickými aktivitami, dovedly Americkou asociaci pro sportovní medicínu (ACSM) k návrhu předpisů, které v současnosti
doporučují (Markusová, Forsythová, 2010, s. 20):
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-

alespoň 5x týdně po dobu 30 minut věnovat se namáhavým pohybovým
aktivitám (60 – 74 % maximální srdeční frekvence)
alespoň 3x týdně po dobu 20 minut velmi namáhavým pohybovým aktivitám (75 – 85 % maximální srdeční frekvence).

Jak uvádí autorka Stackeová, (2004), celá hierarchie motivů se v posledních letech
mění, protože do popředí fitness, a v rámci udržování zdravého životního stylu, vystupují zdravotní a produktové motivy před motivy estetickými a výkonnostními.
Lze se domnívat, že tato fakta mohou motivovat manažery fitness center k rebrandingu jejich produktového portfolia, aby si tak zajistili konkurenceschopnost na
trhu, přilákaly širokou veřejnost a dosahovaly očekávaných zisků.

3.3.1.Klasifikace fitness center
Důležitější roli však hraje úroveň a rozsah nabízených služeb, které jsou klíčové pro
stanovení cenové úrovně. Právě ve větších fitness centrech se dá lépe zajistit poskytování většího rozsahu služeb. Podle zmiňovaného autora se tak fitness trh rozděluje do tří základních úrovní:
a)

Budget centra

-

Zaměřují se na co nejnižší provozní náklady a co nejnižší provozní cenu
pro klienty
V nabídce mají základní balíček služeb
Za nadstandard se platí
Typickými vlastnostmi je minimum personálu, předtištěné tréninkové plány, co nejjednodušší šatny i sprchy a levné vybavení fitness stroji

b)

Value kluby

-

Základní úroveň servisu – posilovny, kardio zóny a sály na skupinová cvičení. V některých je součástí nabídky i relaxační zóna
Více se věnují svým klientům
Stálá recepce s obsluhou, vzdělaní instruktoři, kvalitnější fitness stroje,
kardio zóny
Princip klubového členství

-
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c)

3rd place / Luxury

-

Výhradně klubové členství
Vynikající úroveň služeb velkého rozsahu, špičkové vybavení kvalitními fitness stroji

-

Fitness centra „Luxury“ se nachází v centrech měst (v administrativních
komplexech nebo luxusních hotelech)
Služby jsou zaměřeny na fitness a wellness (kardio zóna, posilovna, sál na
skupinové aktivity, sauna, spinning, pára, vířivka, masáže, bazén a další
služby hýčkající tělo i ducha),součástí bývá i dobrá restaurace
Systém individuálních tréninků s osobními fitness trenéry
Centra mají dostatek místa na cvičení s vlastním tělem nebo na funkční
trénink

3.4.Welness
Na druhé straně, nad zdomácnělé slovo fitness přerůstá slovo wellness, protože
přichází s novou vlnou péče o zdraví. Právě wellness hraje nejdůležitější roli, jako
základ zdravého způsobu života, pro zajištění tělesné zdatnosti a zdravého životního stylu (Blahušová, 2005).
Autorka Blahušová uvádí, že „wellness se definuje jako stálé a uvážené úsilí k udržení zdraví a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody. Mít vysokou úroveň wellness
znamená těšit se dobrému zdraví, být šťastný, být schopen řešit stresové situace,
účastnit se náročné fyzické činnosti, být energický, mít dostatek sebedůvěry, milovat a být milován a žít plnohodnotným životem“ (Blahušová, 2005, s. 15).
Wellness vyjadřuje optimální zdravotní styl jedinců a skupin, přičemž existují dvě
klíčové determinanty cílů. Jednak realizace plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické a mravní. Na druhé straně také plnění své
role v rodině, komunitě, na pracovišti a ve společnosti ve smyslu humánním.“ 6
Současné pojetí wellness vychází z řeckého ideálu kalokagathia – tedy harmonie
krásného těla (řecky „kalós“) a dobrého ducha (řecky „agáthos“). Slovo wellness
vzniklo ze složení dvou slov: well-being (stav zdraví a pohody) a fitness (fyzická
zdatnost) dle amerického lékaře Halberta L. Dunna. Halbert L. Dunn je autorem myšlenky high level wellness, („zdraví na vysoké úrovni“), kniha na toto téma vyšla v
roce 1961 a neměla velký úspěch, proto si jeho myšlenky časem lékaři, trenéři fitness a další odborníci na zdravý způsob života přetvořili k obrazu svému.

6 L. DUNNA., Halbert. High Level Wellness. USA: Unitarian Universalist Church, 1961. ISBN

9788073803407.
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3.4. Značka a brand
3.4.1.Značka
Značka je nehmotná hodnota firmy nebo výrobku, usazená v myslích spotřebitelů,
přičemž každý spotřebitel hodnotí jednotlivé firmy i výrobky rozdílně.
Marketingový koncept hodnoty značky vznikl v 80. letech, přičemž od tohoto významného období se produktům začaly propůjčovat hodnoty značky. Tento koncept začal zdůrazňovat roli značky v marketingové strategii společnosti (Keller,
2003).
Vybudování relevantní hodnoty značky je složitý proces, a je tak velkou výzvou i pro
velmi zkušené marketéry. Celý proces strategického řízení značky začíná stanovením jejího positioningu neboli rozhodnutím o plánované nabídce a image firmy.
Toto rozhodnutí se projeví jako efektivní v případě, kdy značka obsadí jasné a hodnotné místo v myslích cílových spotřebitelů, čímž bude maximalizována potencionální výhoda firmy (Keller, 2007, s. 73).
Aby mohl být stanoven positioning značky, musí být nejprve přesně formulovány
její základní hodnoty, vlastnosti a výhody. Autor Taylor (2007) považuje za nejdůležitější hledat všechny pravdy o značce od jejího vzniku, včetně důvodů pro vznik,
až po její stávající složky, uživatele a celkovou kvalitu pro firmu i zákazníky.
Následující body shrnují klíčové vlastnosti značky:

-

historie – kdy, kde a kým byla vytvořena
zakladatelé – jednotlivé osobnosti a jejich zásady
hodnoty – o co se firma zasazuje
výroba – jedinečné aspekty výroby, funkčnost produktů
trvalá kvalita – služby a produkty vždy stejně spolehlivé
lidé – odlišující charakteristika zaměstnanců v jednotlivých liniích
uživatelé – věrnost minulých a stávajících zákazníků
smyslová zkušenost – pocity při užívání produktu

Hledáním pravd o značce lze získat přehled o jejich silných a slabých stránkách a
klíčových výhodách, které je vhodné využít pro určení hodnoty značky.
Jak uvádí autor De Chernatony (2009, s. 17), za úspěšnou značku lze považovat
identifikovatelný výrobek, službu, osobu nebo místo posílené tak, že kupující a uživatelé značky vnímají její relevantní, jedinečnou a trvale přidanou hodnotu, která,
ve vysoké míře, odpovídá jejich potřebám.
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Je zřejmé, že úspěšné značky mají nadšené a loajální zákazníky, kteří vytvářejí své
vlastní fanouškovské skupiny, podporující danou značku, se kterou jsou spokojeni,
a touží po tom být součástí firemní kultury této značky.
Každá značka má svou pomyslnou pyramidu, která hodnotí atributy značky od
nejméně důležitých, nepotřebných či neúspěšných, po nejdůležitější a potřebné
pro správnou a efektivní marketingovou komunikaci. Na nejnižším stupni bývají racionální výhody vycházející z produktů a služeb. Jejich nadstavbou jsou benefity,
jako například nadstandardní servis.
Značka má také své prvky neboli znaky, pomocí kterých je identifikována.
Patří zde :
název,
slogan,
symboly,
logo,
tvář,
představitel značky,
znělka,
balení.

-

Obrázek 4 : Strategie značky
Strategie značky [online]. Praha 5: cahlik.info, Copyright 2021 © Všechna práva vyhrazena
[cit. 2021-5-16]. Dostupné z: https://www.jsemnaznacky.cz/blog/teoriepomaha/strategieznacky/
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Součásti strategie značky jsou:

-

Jádro značky
Zákazníci, produkt, konkurence
Komunikace a obsah značky
Vizuální identita značky

3.4.2. Brand
“Brand není značka”. Brand znamená unikátní způsob fungování značky. Značkou
může být cokoli, ale brandem se značka stává až po jisté době svého fungování.
Brand ze značky nedělá ani legitimizace její existence prokázaným vlivem na hospodářské výsledky společnosti. Brandem se značka stává vymezením pole působnosti, sepětím s výrobkem nebo s daným typem produktů.7

3.4.3. Rebranding
Rebranding je proces označující změnu korporátní značky, přičemž tato změna se
může týkat názvu značky, loga, sloganu nebo positioningu.
Důvody mohou být dva:
a)
současná koncepce značky není úspěšná nebo je zastaralá
b)
došlo ke změně strategie a cílů společnosti
V obou případech platí, že změna značky bude vyžadovat vysoký finanční rozpočet
a celý proces realizace se ponese v řádech měsíců, možná i let (Aaker, 2010).
Důležité je, aby firma pro svůj brand vybírala vždy vhodné značky, relevantní pro
cílovou skupinu zákazníků, které vyvolávají pozitivní asociace spojené s produkty.
Tímto přispěje k budování značky a její snadné zapamatovatelnosti. V opačném
případě, například pokud je název společnosti špatně vyslovitelný, logo není pro
daný segment vhodné nebo nefunguje zvolený slogan, nemá značka silné základy
(Aaker, 2010).

7

Brand není značka. Marketingové noviny: Brand není značka [online]. Praha 6: Marketingové noviny, ©
Helena Kopecká 2001-2021, 2007 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/
marketing_5161/
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Vhodným příkladem může být společnost Nike, která nejprve svou značku prezentovala s názvem, logem i sloganem, ale posléze název a slogan vypustila a nyní
používá pouze logo. Toto si mohou dovolit firmy, které jsou úspěšné a mají jednoduché, úderné a snadno zapamatovatelné prvky značky.
Následující obrázek 5 zobrazuje vývoj prvků značky firmy Nike.

Famous brands logos. Logaster.com [online]. United States: Logaster, ©2012—2021 Logaster Terms and
Privacy [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.logaster.com/cs/blog/25-famous-brands-logos/

Obrázek 5 - Vývoj značky firmy Nike od r. 1971 do roku 2020

Cílem rebrandingu v tomto případě je, aby zákazníci vnímali předělanou firmu jako
zcela novou a ze zvědavosti začali její nové výrobky či služby využívat, což přinese
požadovaný zisk a zajistí konkurenceschopné místo na trhu (Keller, 2007).
Rebrandig provedla i značka pro sportovní potřeby ADIDAS. Na jejich prvním logu
byla mezi dvěma dlouhými konci písmene „d“ viset běžecká obuv se špičkami.
Dnes jejich symbolické logo se třemi pruhy zná celý svět. Po rebrandingu společnosti v roce 1971 byl zaveden znak s trojlístkem a následně v roce 1991 symbol,
který připomínal horu se třemi pruhy. Logo, jaké známe dnes, bylo navrženo až na
začátku 20. let 20. století.8

8 Mediar. Mediar.cz [online]. Praha: News Media, Copyright © News Media 2011-2021 [cit. 2021-5-12].

Dostupné z: https://www.mediar.cz/sportovni-marketing-uz-neni-jen-logo-vsude/
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Obrázek 6 - stará podoba loga značky ADIDAS

Obrázek 7 - jak šel čas s logem ADIDAS

3.4.4.Řízení značky (Brand management)
Jako strategické řízení značky, nebo budování značky, bývá označována strategie,
která provází značku jejím celým životním cyklem.
Tento cyklus můžeme jednoduše rozdělit do těchto čtyřech kroků:

-

Nastavení strategie značky
Implementace nastavení značky
Měření a monitoring výkonu značky
Udržování a případně zlepšení výkonu a postavení značky

3.4.5.Strategie značky
Struktura strategie značky je postavena na :

-

Úvodní části (proč značka vůbec existuje, koho oslovuje a co nabízí)
Značka (definice, ztvárnění, komunikace)

a)

Analyticko - průzkumná část - poslání firmy (mise a vize), nabídka (řešení,
výhody a nevýhody), zákazník (cílové skupiny, segmenty, persony,…)
Značka - definice značky (pilíře, emoční a symbolický užitek, značka jako
konkrétní člověk, koláž značky), ztvárnění značky (název, logo, slogan,
představit, barvy, písma), komunikace značky (pravidla používání názvu,
oslovování, tonalita), měření a monitoring značky
Implementace značky - analýzy kontaktních míst, manuály značky

b)

c)
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3.4.6.Positioning a repositioning značky
Positoning značky, neboli také brand positioning lze chápat jako umístění určité
pozice značky v mysli zákazníků a celkově umístění značky na trhu. Porovnáváme
to se značkami konkurentů a snažíme se, aby právě naše značka měla postavení v
co nejlepší. Mluvíme tedy o positioningu konkurenčních značek, který je možné si
vymezit například na osách ceny a kvality.
Repositioning značky je proces proměny positioningu značky. Ve firmě může nastat situaci, kdy pozice a vnímání značky společnosti není uspokojující a proto je
třeba ho změnit, nebo posílit. Nádherný příklad povedeného repositioningu značky
dokázal “Lidl”

3.5.Situační analýza
Situační analýza je analýza vnitřního a vnějšího prostředí dané organizace (firmy),
která identifikuje a hodnotí vnitřní faktory firmy a její vnější prostředí. Jejím úkolem
je nalézt klíčové faktory, které ovlivňují firmu, přičemž na základě těchto faktorů se
manažeři dané firmy rozhodují pro budoucí kroky fungování firmy a zajištění její
existence, ziskovosti a konkurenceschopnosti (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, s.
163).
Výsledky situační analýzy by měly organizaci odpovědět nad to, kde jsou její silné
stránky, jaké jsou na trhu aktuální trendy a jaké je na trhu celkově podnikatelské
prostředí. Při situační analýze se proto kombinuje více analytických technik.
K rozdělení zákazníků do stejnorodých skupin, podle podobných potřeb i spotřebitelského chování, se využívá tzv. segmentace. Čím přesněji je trh segmentován, tím
lépe se dokáže firma zaměřit na potřeby jeho jednotlivých segmentů, v první řadě
zákazníků. Základny segmentace jsou rozděleny do popisných a behaviorálních
skupin.
V prvním případě se jedná o orientaci na spotřebitele – zjišťování demografických
a sociodemografických ukazatelů. Ve druhém případě se segmentace soustředí na
myšlení a chování spotřebitelů, tedy na jejich vztah k produktům (Kotler, Kotler,
2013). Jak uvádí autor Taylor (2007), ideální je zkombinovat měkké a tvrdé techniky
průzkumu neboli kvantitativní a kvalitativní analýzu, které pomohou zmapovat
rozdíly v postojích a životních stylech spotřebitelů, a zároveň umožní porozumět
spotřebitelům a zjistit jejich názory a zvyklosti.
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Dalším krokem je targeting. Firma má již rozdělený trh a jeho zákazníky, do stejných skupin, a nyní musí přijít na to, které konkrétní zákazníky chce oslovit, získat si
jejich důvěru a udržet si je. To lze provést pomocí targetingu, kdy je na vybraný
segment zacílena nabídka a marketingové aktivity firmy (Keller, 2010, s. 152).
Podle autora Davise (2002, s. 109) je důležité tyto kroky umocnit ještě o schopnost
odlišit se od konkurence, a to pomocí positioningu, což je zajištění pozice v myslích spotřebitelů, na jaké si přeje být značka vnímána v souvislosti s určitým benefitem. Autor Davis zdůrazňuje, že dobrý positioning by měl být jednoduchý a srozumitelný pro cílového zákazníka, a zároveň splnitelným příslibem hodnot, které je
firma schopna tomuto zákazníkovi dodat oproti konkurenci. Autor Keller dále dodává (2010), že marketéři by měli uvést na světlo základní příslib značky, tedy krátký výraz o několika slovech, který je duší a srdcem positioningu značky a hodnoty
značky. Pro lepší pochopení významu slova „positioning“ lze uvést například firmu
Disney a její positioning „Family Fun Entertainment“ nebo McDonald´s a její „Food
and Fun“.
Příležitosti (Opportunities) jsou současné i budoucí podmínky v prostředí, které
jsou příznivé současným i potenciálním výstupům organizace. Měly by být posuzovány z hlediska dlouhodobého vývoje vnějšího prostředí organizace a jeho vlivu na
tuto organizaci. Hrozby (Threats) jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé současným i budoucím výstupům organizace. Patří
zde například pokles počtu zákazníků nebo vstup silného konkurenta na trh (Bělohlávek, Košťan, Šuler, 2001).

Základní marketingové pravidlo říká, že pokud má být firma úspěšná, musí uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence. Z toho důvodu je proto důležité doplnit SWOT analýzu o analýzu konkurence, kdy manažeři zjišťují současný
stav konkurentů stejného odvětví, nabídku jejich produktů a služeb, včetně cen,
případně také plánované budoucí kroky modernizace konkurenční firmy (Foret,
2008).

3.5.1. SWOT analýza
Jak uvádí autoři Pošvář a Erbes (2008), cílem situační analýzy je definování silných
a slabých stránek organizace, definice pozice organizace na trhu i v daném odvětví,
zjištění příležitostí a zjištění a odklonění případných hrozeb, kterým by musela organizace čelit. K tomu slouží právě SWOT analýza, která má za úkol zjistit silné a
slabé stránky firmy, a také, co se v jejím okolí děje. Na základě těchto zjištění se pak
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pokusí předvídat, co se může stát, jak to může ovlivnit činnost a existenci firmy, a
jak by se na současné i předpokládané změny měla firma připravit a reagovat na
ně (Bělohlávek, Košťan, Šuler, 2001).

Analýza SWOT. Elearning [online]. [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://elearning.everesta.cz/mod/book/tool/print/index.php?id=161
Obrázek 8: Analýza rizik a příležitostí (SWOT analýza)

SWOT analýza je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro společnost. Písmena jsou odvozena z anglických významů pro tuto analýzu, přičemž S =
strengths = silný, W = weakness = slabý, O = opportunities = příležitosti, T = threats
= hrozby. Silné a slabé stránky hodnotí situaci uvnitř společnosti, příležitosti pramení z vnějšího, tedy okolního prostředí, a upozorňují společnost na možné kroky
v podnikání, které by mohly být přínosné, Hrozby upozorňují na možná negativa,
pramenící také z vnějšího prostředí společnosti, která by mohla ovlivnit chod společnosti, její ziskovost, výrobu apod. Výhodou SWOT analýzy je kumulace jednotlivých analyzovaných faktorů.
SWOT analýza pracuje jak s pozitivními, tak negativními vlivy prostředí na společnost, tudíž vytváří různé scénáře. Její sestavení není náročné, a pokud jí předchází
marketingová situační analýza, je SWOT analýza o to jednodušší. Nevýhodou může
být její přílišná obecnost, kterou kritizoval také Michael Porter, tvůrce modelu pěti
konkurenčních sil, a také nedostatečné informace například o zákaznících, podtrhnuté kvantitativním výzkumem.
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Příležitosti (Opportunities) jsou současné i budoucí podmínky v prostředí, které
jsou příznivé současným i potenciálním výstupům organizace. Měly by být posuzovány z hlediska dlouhodobého vývoje vnějšího prostředí organizace a jeho vlivu na
tuto organizaci. Hrozby (Threats) jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé současným i budoucím výstupům organizace. Patří
zde například pokles počtu zákazníků nebo vstup silného konkurenta na trh (Bělohlávek, Košťan, Šuler, 2001).

3.5.2.Portrův model pěti konkurenčních sil
Interakce s mikroprostředím vychází již z obvyklé charakteristiky podniku, která o
podniku mluví jako o organizované hospodářské jednotce, ve které se zhotovují a
zhodnocují věcné statky a služby. Tyto statky a služby se ve většině případů zhotovují za pomoci dodavatele nebo zhodnocují za pomoci odběratelů. Vhodnou metodou pro vymezení mikroprostředí je podle Tylla (2014) Porterův model pěti sil.
Porterův model pěti konkurenčních sil neboli model 5P patří k základním a nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Tvůrcem tohoto modelu je Michael Eugene Porter, jehož snahou bylo
odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví, a tím pádem také ziskovost daného sektoru trhu. Model 5P rozebírá 5 klíčových vlivů, které přímo či nepřímo
ovlivňují konkurenceschopnost společnosti. Navazuje na již zmiňovanou SWOT
analýzu, kterou však sám Porter považoval za příliš obecnou.
Díky modelu 5P může společnost minimalizovat vliv a dopad konkurence v daném
odvětví, bude mít přehled o konkurenčních silách, může najít na trhu nové příležitosti, včas přijmout rozhodnutí o změně apod. (Porter, 1993). Velkou výhodou tohoto modelu je jeho celistvost a šířka rozpětí, nevýhodou pak nedostatečný sběr dat,
nekvalitní nebo zastaralé informace, finanční a časová náročnost, a malá flexibilita
a neprofesionální přístup k analýze pěti klíčových vlivů ze strany marketérů.
Metodický rámec modelu pěti konkurenčních sil od Portera platí pro všechna odvětví, protože zahrnuje vztahy, které jsou zásadní pro všechny obchodní činnosti:

-
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mezi prodávajícími a kupujícími
mezi prodávajícími a jejich dodavateli
mezi konkurujícími a prodávajícími
mezi poptávkou a nabídkou

Předpokládá se, že strategická pozice firmy, působící v určitém odvětví, je určována
pěti základními činiteli:

-

Hrozbou vstupu nových konkurentů
Vyjednávací silou zákazníků
Vyjednávací silou dodavatelů
Hrozbou substitutů
Rivalitou firem působících na daném trhu

Porter (2008) tvrdí, že hrozba nových vstupujících do průmyslu je hnací silou hospodářské soutěže a ovlivňuje ziskovost odvětví. Hrozba vstupu do odvětví závisí na
výši vstupních překážek, které jsou přítomny a na reakci, kterou mohou účastníci
očekávat od stávajících společností. Pokud jsou vstupní bariéry nízké a nováčci
očekávají jen malý souboj s existující konkurencí, hrozba vstupu je vysoká a ziskovost odvětví může být nižší.
Keřkovský (2003) tvrdí, že zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici především v následujících případech:

-

Může snadno přejít ke konkurenci - má malé náklady přestupu.
Je velkým (z hlediska jeho poptávky), popř. významným zákazníkem (např.
významná osobnost společenského života, firma s dlouhou tradicí a dobrým image).
Mohl by případně uskutečnit tzv. zpětnou integraci , tj. mohl by si dotyčné
zboží v případě výskytu problému ze strany dodavatele začít vyrábět sám.
Má k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, nabídce a poptávce).
Zákazníci jsou velmi citliví na cenové změny, tj. zboží vysokou cenovou
pružnost poptávky.
Kvalita zboží v daném případě pro zákazníka nehraje příliš velkou roli nebo
zákazník příliš nevnímá rozdíly mezi zbožími jednotlivých dodavatelů.
Existují snadno dostupné substituty.
Je přinucen minimalizovat svoje náklady.
Je silným distributorem (velkoobchodníkem), který je schopný ovlivňovat
další obchodníky a zákazníky.
Jestliže zákazník nemá k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní
ceně, nabídce a poptávce).

Na základě Portera (2008) třeba doplnit, že i kvalita výrobku má na kupujících vliv a
pokud se jedná o kvalitní produkt, který je pro zákazníka důležitý, tak cena v daném
okamžiku nehraje takovou významnou roli.

41

Podle Keřkovského (2003) může být vyjednávací síla dodavatelů (jejich pozice) v
pojetí Porterova modelu velká zejména v následujících situacích:

-

Je-li dodavatel na trhu velkým (především z hlediska jeho nabídky), případně významným dodavatelem (např. firma s dlouho tradicí a dobrým
image) a současně na daném trhu existuje omezený počet dodavatelů.
Je-li zboží, které zákazník poptává, vysoce diferencované (např. kvalita
zboží garantovaná dodavatelem je pro zákazníka významná, zákazník dosti
silně vnímá rozdíly mezi zbožím daného dodavatele a jeho konkurentů,
Zboží se speciálními vlastnostmi9

Johnson (2000) uvádí, že dostupnost substitutů může vytvořit cenový strop pro výrobky určité společnosti. Náhražky mohou vpadnout na trh a tím snížit jeho atraktivitu.
Ohrožení substitucí nabývá různých forem:

-

Produkt místo produktu.
Substituce potřebného novým produktem nebo službou, která učiní existující produkt nebo služby nadbytečnou.
Vyloučení je také považováno za substituci.
Substituce obecná nastává v okamžiku, kdy produkty nebo služby soutěží
o poptávku10

Rivalita mezi konkurencí v průmyslu, může mít více podob. čím je intenzivnější, tím
obtížnější je konkurovat v průmyslu. (GOETII, 1999) Eskildson (2010) píše, že konkurence je největší, pokud je konkurentů mnoho, mají podobnou velikost, nebo výstupní bariéry jsou vysoké. Porter (2008) doplňuje Eskildsonove faktory o další:

-

Růst průmyslu je pomalý. Pomalý růst urychluje boj o podíl na trhu,
Soupeři jsou pevně odhodláni věnovat se podnikání a mají touhu po vedení,
Firmy nemohou navzájem dobře číst signály z důvodu nedostatečné vzájemné znalosti, rozdílných přístupů nebo odlišných cílů.

Cenová konkurence je nejpravděpodobnější tehdy, když jsou výrobky nebo služby
soupeřů téměř identické a kupující mají nízké náklady spojené se změnou společnosti a jejích produktů; fixní náklady jsou vysoké a marginální náklady jsou nízké;
ZAJAC, Aleš. Analýza konkurenční pozice vybraného podniku. České Budějovice, 2013. Diplomová
práce. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Ing. Monika Březinová, Ph.D.
9

ZAJAC, Aleš. Analýza konkurenční pozice vybraného podniku. České Budějovice, 2013. Diplomová
práce. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Ing. Monika Březinová, Ph.D.
10
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kapacita se musí zvětšovat ve velkých krocích; produkt podléhá zkáze. Soupeření
může zvýšit průměrnou ziskovost odvětví, když si každý konkurent klade za cíl
uspokojovat potřeby různých segmentů zákazníků s různými kombinacemi cen,
produktů, služeb, funkcí nebo značek. Taková konkurence může nejen podpořit
vyšší průměrnou ziskovost, ale také rozšířit průmysl, protože jsou lépe uspokojeny
potřeby více skupin zákazníků. (Porter, 2008)

3.5.3.PEST(LE) analýza- Analýza makroprostředí
Znalost makroprostředí je pro samotnou existenci podniku důležitá nejen z pohledu intenzity a rozsahu změn nastávajících v okolí, ale také z pohledu formulace
podnikové strategie. (Straková, 2019) Machková (2015) uvádí, že základním nástrojem analýzy mezinárodního makroprostředí je tzv. PEST analýza, která zahrnuje
analýzu :

-

politického prostředí,
právního prostředí,
ekonomického prostředí,
sociální-kulturního prostředí,
technologického prostředí

Wetherly a Otter (2014) hovoří o PEST analýze jako o nástroji, který zjednodušuje
široký pohled na skutečné či potenciální faktory makroprostředí.
PEST analýza je tedy vnímána okolím jako obecný makroekonomický pohled na situaci, která a odehrává ve vnějším prostředí podniku a bezprostředně podnik
ovlivňuje. Papula (2016) dále doplňuje a hovoří o postupném měnění z PEST analýzy na analýzu PESTLE, zohledněním legislativních a ekologických nebo jinak i environmentálních faktorů, z čehož vyplývá, že PESTLE analýza obsahuje:
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politické faktory,
ekonomické faktory,
sociální faktory,
technologické faktory,
legislativní faktory,
ekologické (environmentální) faktory.

Vnější makroprostředí bude v této práci charakterizované primárně za pomoci analýzy PESTLE, která zahrnuje sledování více faktorů a je mnohými autory označována
za relevantní metodu na zmapování makroprostředí podniku.
Jelikož i tento model má svoje určité nevýhody, bude v této práci tento model propojen s dalšími analýzami, které budou vytvářet celek. Analýza se bude soustředit
na důležité faktory a model bude tvořen tak, aby bylo možné se tzv. paralýze vyhnout a zaměřit se na potenciální hrozby či příležitosti.

Politické faktory
Politické faktory se zaměřují na to, do jaké míry může vláda ovlivnit makroekonomickou situaci nebo určité odvětví. (Ulubeyli a kol., 2019) Formují politické prostředí za účelem vytváření pravidel a podmínek na rozvoj podnikání. (Papula, 2016). Je
třeba zdůraznit, že politické prostředí se s ostatními prostředími doplňuje a nedokážeme se na něj dívat běž širšího kontextu.
Mezi politické faktory řadí Jakubíková (2013): politickou stabilitu, stabilitu vlády, vliv
politických stran, činnost zájmových sdružení a svazů, členství země v různých politicko-hospodářských seskupeních, fiskální politiku, sociální politiku, vízovou politiku, zákony, dohody o zamezení dvojího zdanění, jiné dohody, politické nástroje,
které napomáhají snižování nákladů podnikatelů.
V rámci praktické části práce je třeba charakterizovat politické faktory, které přímo
či nepřímo ovlivňují vybraný podnik i celé podnikatelské prostředí, které je v interakcí s podnikem, z tohoto důvodu nebudou v praktické části zahrnuty všechny faktory od Jakubíková (2013), ale budou vybrány pouze ty, které vybraný podnik ovlivňují přímo jako například regulace odvětví, či jiné. Kvůli aktuální situací způsobené
pandemií, budou tyto faktory obsahovat sociální politiku a formy podpory podnikání, v níž se podnikatelské prostředí nachází.

Ekonomické faktory
Ekonomické faktory ovlivňují situaci na trhu i přístup k finančním zdrojům, daňové
zatížení, n klady pracovníků a jiné. (Papula, 2016) Ekonomické faktory často souvisejí s faktory politickými, neboť jsou ve velké míře ovlivňovány ministerstvem financí daného státu.
Mezi ekonomické faktory můžeme řadit například HDP, ekonomický růst - obecný
nebo růst odvětví, výdaje spotřebitelů, monetární politiku, zahrnující úrokové sazby,
vládní výdaje, politiku proti nezaměstnanosti včetně výše minimální mzdy, výhody
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a podpory v nezaměstnanosti, výši zdanění a její vliv na příjem spotřebitelů a jejich
spoření, měnové kurzy, které mají vliv na poptávku zahraničních zákazníků a na náklady importovaných zboží, inflace. (Blažková, 2007)
V praktické části budou prezentovány pouze ty ekonomické faktory, které mají resp.
mohou mít dopad na podnik, ať už na úrovni jako celku (Např. Pokles / nárůst celkové nezaměstnanosti) i na úrovni sektoru / podniku (pokles a nárůst nezaměstnanosti v daném odvětví).

Sociální faktory
Sociální faktory hrají jednu z klíčových úkolů, na základě kterých je možné pro podnik identifikovat svého zákazníka a dívat se na něj přes soubor určitých způsobů,
uznávaných hodnot, postojů skupin či jednotlivců a tím zákazníky rozlišovat.
Tyto faktory chápeme například jako demografické charakteristiky, mezi které řadíme velikost populace, věková struktura obyvatelstva, pracovní preference, geografické rozložení, etnické rozložení apod. Dále jak makroekonomické charakteristiky
trhu práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti a jiné), sociální-kulturní aspekty (Životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví, populační politika a jiné), dostupnost
pracovní síly, pracovní zvyky a návyky či dostupnost vzdělávacích institucí. (Grasseová a kol., 2012)

Technologické faktory
Pozornost se při technologických faktorech soustřeďuje na technologické standardy a nové technologické postupy. Předvídatelnost směru technologického vývoje
se může stát významným činitelem úspěšnosti organizace. Zaměřit se třeba na
tempo vývoje technologii v dané oblasti, rozsah inovací, míra vládní podpory vědy
a výzkumu, rychlost zestárnutí technologie, úspěšnost substitutů, nástup nových
technologií, vývoj cen přírodních zdrojů, přístup k datům a informacím a mnoho
jiných. (Fotr a kol., 2017)
Pro podnik je významné, aby držel ve svém oboru tempo s technologickým pokrokem, protože inovace v této sféře se velmi rychle mění a střídají jejich další, nové.
Pokud podnik ztrácí za svými konkurenty, může se stát, že díky tomu přijde i o velký
podíl svých zákazníků, případně si noví potenciální zákazníci vyberou jiný produkt
nebo službu konkurence.
Technologické faktory budou v praktické části zaměřovat na nejnovější trendy a
technologie v odvětví, které mohou ovlivnit analyzován podnik a znalost nejnovější
technologie může pro po nik představovat jako hrozbu, tak i příležitost.
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Legislativní faktory
Podnikání se týká množství zákonů, které vymezují základní pojmy, určují pravidla a
formují podnikatelské prostředí. mezi legislativní faktory můžeme například řadit:

-

zákony dané země (Ústavu SR, zákony o podnikání, zákony o zaměstnávání
a pojištění zaměstnanců, daně),
harmonizace zákonů a daní,
mezinárodní právo,
mezinárodní obchodní smlouvy,
dodržování lidských práv a místní vyhlášky (Dědina, Odcházel, 2007).

Mezi příležitosti, které legislativní faktory přinášejí, je možné řadit změny v zákonech a pravidlech, které vytvářejí příležitosti pro ty, kteří tyto změny sledují a mají
možnost se na tyto změny předem připravit, případně dokáží aktivně vstupovat do
změn v legislativě přes podnikatelské svazy nebo jiné cesty, díky kterým se mohou
prosadit požadované legislativní změny. Mezi hrozby se řadí podceňování a nedostatečné sledování a předvídání legislativních změn a slabá aktivita nebo nevyužívání možnosti iniciovat změny legislativy. (Papula a kol., 2016)
V rámci tohoto tématu bude v praktické části představeny legislativa týkající se odvětví společnosti či případná regulace, která je připravována na nadnárodní úrovni
(tj. Na úrovni Evropské unie).

Ekologické faktory
Mezi ekologické faktory řadíme například klimatické a přírodní vlivy, legislativní
omezení spojené s ochranou životního prostředí, globální a environmentální hrozby - čerpání neobnovitelných zdrojů energie, úbytek ozonové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů, globální oteplování, klimatické změny a podobně. (Grasseová
a kol., 2012) Dědina a Odcházel (2007) rozšiřují tento seznam o ekologické zájmové
skupiny, regulace emisí, prevenci katastrofami a hluk v okolí. Vzhledem k tomu, že
Evropská unie podporuje lepší podmínky pro životní prostředí lze mezi ekologické
faktory zahrnout i strategie na jejich podporu, která by mohla mít dopad na podnik,
jakož i ekologické faktory, ke kterým se zavázala společnost, zda Slovenská republika jako stát. V případě, že by se dané podmínky nevztahovaly na sektor, ve kterém
společnost podniká, budou přiblíženy i ekologické strategie konkurenčních společností, které mohou také pro podnik představovat příležitost.
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3.5.4.Segmentace trhu
Nikdy nelze uspokojit požadavky naprosto všech zákazníků, celého dostupného či
potenciálního trhu, a to proto, že lidé, jejich potřeby a zájmy jsou příliš různorodé.
Podniky se proto snaží trh segmentovat, tj. rozdělit jej na menší, stejnorodější části, které se vyznačují podobnými požadavky a potřebami, jež jsou homogenní, a
které lze tedy snadněji obsloužit.Jednotlivé segmenty trhu se od sebe navzájem
odlišují v celé řadě ohledů (například svým umístěním, postavením, možnostmi,
chováním, názory, požadavky, preferencemi atd.) Tržním segmentem je tedy určitá
skupina zákazníků s velmi podobnou situací ve vztahu na určitou skupinu výrobků.
Při této segmentaci lze vycházet z následujících hledisek:

-

geografického – podnik se zaměřuje na obsluhu menších či větších
územních celků (obcí, regionů, zemí atd.). Geografická segmentace rozděluje příslušný trh na různé zeměpisné jednotky (obce, okresy, městské
čtvrti, venkov atd.). Na základě této segmentace se pak vedení podniku
rozhoduje o tom, v jakém místě či teritoriu bude působit.

-

demografického – zákazníci jsou zařazováni do skupin (podle věku, pohlaví, příjmové kategorie, vzdělání atd.). Demografická segmentace bývá nejčastějším postupem dělení trhu na menší jednotky. Hlavním důvodem pro
tento způsob členění trhu jsou jednak podstatné rozdíly v postojích, názorech a potřebách jednotlivých demografických skupin a jednak snadná
měřitelnost těchto parametrů.

-

psychografického – trh je segmentován podle příslušnosti zákazníků k určité společenské třídě vyznačující se určitým životním stylem. Pomocí
těchto charakteristik lze dále dělit příslušníky jedné demografické skupiny
na menší podskupiny, neboť například společenské postavení do značné
míry určuje zájmy a preference spotřebitelů. Velký vliv zejména na volnočasové aktivity lidí má jejich životní styl.

-

behaviorálního – trh je segmentován podle chování zákazníků např. podle
míry používání určitých výrobků, podle věrnosti značce, podle místa nákupu atd.).11

11

HÁLEK, Vítězslav. Management a marketing. Hradec Králové: Vítězslav Hálek, 2017. ISBN
978-80-270-2439-1.
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3.6.Marketing
Ve světě je celá řada autorů odborných knih zabývajících se marketingem, a stejně
tak celá řada definic. Rozdílnost v jejich definicích spočívá obvykle v užším a širším
chápání marketingu. Za významnou definici lze považovat například tu, že marketing je společenský a manažerský proces výroby a směny výrobků a jiných hodnot,
prostřednictvím kterých uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání (Kotler,
Armstrong, 2004, s. 30).
Peter Drucker dále dodává (2002, s. 24), že potřeba prodeje bude existovat neustále, a tak je důležité poznávat zákazníky a jejich potřeby tak dokonale, aby se výrobky pro ně určené prodávaly samy. Podle Druckera musí ideální marketing dosáhnout toho, aby byl zákazník plně připraven koupit si daný výrobek, který ovšem
musí být na trhu k dispozici (Drucker, 2002, s. 24).
Další uznávanou definici vytvořila Americká marketingová společnost v roce 1985,
která zní takto: „Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen,
marketingové komunikace a rozšiřování myšlenek, výrobků a služeb za účelem vyvolání směny, uspokojující požadavky jednotlivců i organizací“ (Forem a kol., 2004,
s. 15). Dá se říci, že tato definice shrnuje předchozí dvě definice, které dále doplňuje o myšlenku, že správný marketing má funkční také marketingovou komunikaci a
cenotvorbu, pomocí kterých vznikají nové myšlenky nebo se rozšiřují ty stávající,
přičemž účelem je vyvolat směnu.
Cílem všech uvedených definic je zajištění požadovaného zisku prodejním organizacím. Lze konstatovat, že všechny možné definice marketingu, ať už stručně nebo
výstižně, vyjadřují fakt, že marketing je integrovaný komplex činností, zaměřujících
se na spotřebitele a trh, přičemž všechny jeho kroky jsou ucelené, systematické a
koordinované.

3.7.Marketingová strategie
Moderní podnik, který chce dlouhodobě prosperovat, musí bezpodmínečně používat tržně orientované strategické plánování. Strategické plánování představuje v
marketingu součást řídicího procesu, v němž se rozvíjí a udržuje shoda mezi cíli a
zdroji podniku se stále se měnícími tržními příležitostmi a hrozbami jeho vnějšího
prostředí. Cílem strategického plánování je tedy formulace a modifikace aktivit a
produktů podniku takovým způsobem, který zaručuje dosažení uspokojivého zisku
a umožňuje udržení stability anebo zajištění růstu firmy.
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Strategické plánování se skládá z několika opakujících se cyklů, které zahrnují

-

analýzu,
plánování,
realizaci
kontrolu.

Vypracování strategií podniku a strategického plánu je proto kontinuální procesem soustavného vyhledávání a nacházení nových možností, procesem reagování na měnící se vlivy faktorů vnějšího i vnitřního marketingového prostředí
podniku.
Pokud má mít zvolená strategie smysl, musí všechny jeho organizačně-provozní
jednotky realizovat následující tři plánovací aktivity:

-

rozvoj jasně deklarovaného poslání organizace,
identifikace strategických podnikatelských jednotek,
vyhodnocování portfolia běžného podnikání.

I když lze formulovat celou řadu marketingových strategií, k nejrozšířenějším patří
tyto:

-

strategie minimálních nákladů,
strategie diferenciace produktu,
strategie tržní orientace.

Při naplňování strategie minimálních nákladů podnik tvrdě usiluje o to, aby dosáhl
co nejnižších nákladů na výrobu a distribuci a aby tak nabízel své produkty či služby za nižší ceny než jeho konkurenti, což mu umožní získat větší podíl na trhu.
Podniky používající tuto strategii vycházejí z výrobní anebo výrobkové marketingové koncepce. Tuto strategii obvykle uplatňují podniky, které se orientují na velmi
rozsáhlý a svým charakterem masový trh.
V případě strategie diferenciace produktu se podnik soustřeďuje na dosažení dokonalého výkonu v některé oblasti. Podnik může například usilovat o to, aby získal
vůdčí postavení v oblasti servisu, v oblasti poskytování doplňkových služeb, které
konkurence nenabízí, v oblasti jedinečnosti produktů. Strategii diferenciace obvykle uplatňují především střední a menší podniky, jimž jejich omezené finanční zdroje nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s těmi podniky, které na trhu zaujímají
vedoucí pozici.

49

Při strategii tržní orientace se podnik zaměřuje spíše na jeden či více menších
segmentů trhu (výklenků, mikrotrhů) a neusiluje o ovládnutí celého trhu nebo jeho
převážné části. Podnik se přitom zaměřuje na to, aby co nejlépe rozpoznal potřeby
těchto segmentů, a snaží se získat vedoucí postavení v určité konkrétní oblasti zájmu zákazníků.

3.7.1. Targeting
Cílení je jedním z marketingových mechanismů, který vám umožňuje vyčlenit cílové publikum od všech uživatelů na internetu podle určitých kritérií (například podle
věku, místa bydliště, pohlaví) a inzerovat na něj svůj produkt, abyste dosáhli nejlepší reklamy. (Kostelijik a Alsem, 2020).
Cílení vám umožňuje efektivně využívat marketingový rozpočet a vytěžit maximum
z reklamních kampaní.Hlavním cílem je vytvořit reklamní sdělení pro cílové publikum a zvýšit jeho účinnost.
Cílení se používá ve vyhledávačích, kontextové reklamě, banerech a sociálních sítích. V každé z těchto služeb můžete nastavit potřebné parametry, podle kterých
bude cílové publikum vybráno, s přihlédnutím k jeho zájmům. A kdy používáme
targeting?

-

Chceme-li snížit náklady na reklamu zajištěním toho, aby se tyto reklamy
zobrazovaly pouze těm uživatelům, které by váš produkt mohl zajímat.
Chceme-li zvýšit konverzi webových stránek. Při přechodu z reklamní zprávy na web si produkt s větší pravděpodobností koupí osoba, která patří do
cílové skupiny.
V důsledku nárůstu konverzí se zlepšuje propagace webových stránek ve
vyhledávačích.

Hlavní typy cílení a jejich cíle:

-
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Tematické - zobrazování reklamních sdělení na těch stránkách, které odpovídají konkrétnímu tématu;
Kontextové - zobrazování zpráv cílovému publiku podle jejich zájmů. Tento
typ cílení se také nazývá „kontextová reklama“. Kontextové cílení je založeno na vyhledávacích dotazech. Uživatel to vnímá jako nápovědu, protože
to je přesně to, co hledá. Zde vstupují do hry geografické a časové faktory
a cílí na správné publikum.
Geografické (geografické cílení) - reklama pro skupinu lidí omezenou na
danou geografickou oblast;

-

Časové cílení - reklama v konkrétní denní dobu nebo dny v týdnu, podle
preferencí cílového publika;
Socio-demografické cílení - cílení na pohlaví, věk, sociální status cílové
skupiny uživatelů;
Behaviorální cílení je mechanismus pro shromažďování informací o všech
akcích uživatelů na internetu, jeho místech návštěvy, zobrazeních a nákupech. Behaviorální marketing nefunguje nejlépe samostatně, ale v kombinaci s jinými technikami. Behaviorální cílení se také často používá pro takzvaný retargeting. Behaviorální cílení funguje zvláště dobře při prodeji
specializovaných produktů a v případech, kdy výrobci nepotřebují zasáhnout velkou část internetového publika (Kostelijik a Alsem, 2020).

3.7.1.Retargeting
Retargeting je přesměrování reklamního a informačního sdělení na ty, kteří již byli
osloveni v předchozích fázích reklamní kampaně a podnikli určitá opatření, která
signalizují jejich připravenost k nákupu.
Omezení počtu zobrazení na jednoho uživatele - jeden z dílčích úkolů cílení - vám
umožňuje regulovat počet zobrazení reklamního sdělení jednomu jedinečnému
uživateli v procesu jeho interakce s reklamní platformou. Nejčastěji se používá v
bannerových reklamách s platbou za zobrazení.
Příklad:
Na internetu je pohyb publika mezi weby, návštěvy určitých webů sledován pomocí
cookies a následně analyzován. Informace jsou shromažďovány v takzvaných profilech a obsahují údaje o prohlížených stránkách, vyhledávacích dotazech, nákupech
v internetových obchodech atd. Po obdržení takového profilu si reklamní služba
dokáže jasně představit portrét objektu, zjistit jeho návyky a preferencí a stát se
vlastníkem kontaktních údajů. Poté, co je určeno publikum, je vytvořeno reklamní
sdělení, reklama je umístěna na zdroje, které potenciální publikum navštíví. Jakmile se jeden z těchto uživatelů objeví na kterémkoli z tisíců webů, zobrazí se mu
banner s reklamou (Kostelijik a Alsem, 2020).

3.7.2. Positioning
Pozice označuje nástroj propagace značky, který značka zaujímá v myslích kupujících a který ji odlišuje od produktů konkurence (Competitive Advantage). Při umísťování produktů nebo značek mohou společnosti zdůrazňovat identitu své značky
(co to je, co dělá a jak atd.) Nebo se mohou pokusit vytvořit vhodný image (levný
nebo prémiový, utilitární nebo luxusní, vstup - nízký nebo vysoký, a atd.) prostřed-
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nictvím marketingového mixu. Jakmile je značka v silné pozici, může být obtížné
změnit její polohu.
Umístění je jedním z nejvýkonnějších marketingových systémů. Zpočátku bylo určování polohy zaměřeno na produkt, aby si vytvořilo pověst a hodnocení mezi konkurenčními produkty. Schaefer a Kuehlwein rozšiřují koncept nad rámec materiálních a racionálních aspektů, aby zahrnovali „význam“, který v sobě nese poslání
nebo mýtus značky. V první řadě je určování polohy „místo, které značka zaujímá v
myslích svého cílového publika“. Pozice je nyní běžnou marketingovou aktivitou
nebo strategií. (Kostelijik a Alsem, 2020).
Počátky konceptu positioningu jsou nejasné. Vědci spekulují, že se mohl objevit v
rychle se rozvíjejícím reklamním průmyslu v období po první světové válce, aby byl
v 50. a 60. letech příkladný a populární. Pojem polohování se stal velmi vlivným a
stále se vyvíjí způsobem, který zajišťuje jeho relevanci a relevanci pro praktikujícího
marketéra.
Koncept positioningu se stále vyvíjí. Koncept, který se tradičně označuje jako umístění produktu, byl omezen kvůli jeho zaměření na jeden produkt. Kromě předchozího zaměření na produkt zahrnuje pozice nyní také budování pověsti a konkurenceschopnosti značky.
Positioning vám umožňuje odpoutat se od konkurence, získat loajalitu publika a
zvýšit retenci publika. Promyšlená strategie pomáhá budovat v mysli spotřebitele
jasnou image značky a zaujmout její místo na trhu. Právě to motivuje zákazníky k
nákupu produktů společnosti, aniž by o tom přemýšleli.
Podívejme se na hlavní výhody vývoje strategie určování polohy značky:

-

pomáhá zprostředkovat klientům výhody a hodnoty společnosti;
zvyšuje úroveň důvěry uživatelů ve značku;
zvyšuje loajalitu zákazníků;
posiluje pozitivní image značky .

Abychom nejlépe využili pozice značky, musíte analyzovat cílový trh a identifikovat
ty vlastnosti produktu, které jsou pro zákazníky nejdůležitější. Pak je třeba vybrat
komunikační kanály pro reklamu a interakci s publikem, kterými mohou být sociální
sítě , rychlí poslové , e -mailové zpravodaje . Určování polohy krok za krokem je následující:
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Analyzovat hlavní konkurenty a jejich nabídky. Posoudit silné a slabé stránky společností.
Prostudovat si své cílové zákazníky a segmentovat je.

-

Analyzovat přístup spotřebitelů k našim konkurentům.
Identifikovat vlastnosti značky, které nám pomohou vyniknout na trhu a
upoutat pozornost publika.
Vypracovat plán umístění, reklamu, design, jazyk značky a další prvky, které
pomohou zvýšit povědomí a ovlivnit formování správného image (Kostelijik a Alsem, 2020).

Vypracování strategie určování polohy společnosti vyžaduje pečlivou přípravu.
Nejprve je třeba provést

-

průzkum trhu,
analyzovat poptávku
identifikovat své potenciální cílové zákazníky.

Vytvoříme si zákaznický profil a zvážíme, proč by si zákazníci měli vybrat náš produkt a společnost. Zamyslíme se nad tím, co by je mohlo zajímat. Analyzujeme
stávající nabídky na trhu a identifikujeme své silné stránky, abyste se odlišili od
konkurence (Blažková, 2007).
Dále připravíme legendu své značky. Cílovému publiku by mělo říci, kdo jsme a
proč děláme, co děláme. Legenda značky nám umožňuje vytvořit emocionální spojení se spotřebiteli, prokázat své hodnoty a výhody. V tomto případě může příběh
vycházet ze skutečných událostí nebo vymyšlených skutečností. Hlavní věc je, že
vyvolává potřebné emoce a asociace.

Můžeme umístit značku, produkt nebo službu. Existují následující typy polohovacích strategií:

-

-
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Umístění atributů - vychází ze silných stránek a charakteristik společnosti
nebo produktu, nikoli z konkurence.
Umístění výhod- na základě racionálních a emocionálních výhod nákupu
produktu nebo služby od společnosti. Umístění výhod ukazuje zákazníkům
hlavní výhody nákupu značkového produktu.
Umístění cen - tento přístup používají společnosti ve vysoce konkurenčních mezerách. Na základě cenového umístění mohou značky poskytovat
levnější produkty, více produktů za nižší cenu nebo více produktů za vyšší
cenu. Volba směru závisí na cenovém rozpětí, ve kterém společnost působí, a co je pro zákazníky důležitější: náklady nebo kvalita.
Konkurenční umístění - zahrnuje to využití silných a slabých stránek konkurence. Konkurenční umístění může být opačné, podobné nebo jedinečné.
Vzpomeňme na společnost 7up, která vydala nápoj s názvem The Uncola,

-

což v doslovném překladu znamená „Not cola“. Tento přístup pomohl společnosti získat pozornost a postavila se proti populární značce Coca-Cola.
Umístění podle kategorie: Předpokládá, že značka je lídrem v konkrétní
oblasti. Ideální pro společnosti, které jsou průkopníky trhu a mají jedinečný produkt.
Pozice zákazníka - tato strategie je vhodná pro společnosti, které pracují s
konkrétní kategorií zákazníků v konkrétním výklenku. Například s řidiči určité automobilové značky nebo matkami dětí do jednoho roku (Kostelijik a
Alsem, 2020).

Konkurenční strategie je hlavním faktorem, který určuje, zda vaše podnikání přežije,
nebo se stane úspěšným. Když soutěžíte na trhu, je jasné, do jaké míry vaše technologie, organizace procesů, firemní kultura a systém řízení přispívají k vašemu vítězství. Aby byla firma při vytváření konkurenceschopné strategie konkurenceschopná, zvažte dvě hlavní podmínky:
a)

Atraktivní oblast podnikání - odvětví

Odvětví, které si vybereme (nebo jeho mezera), musí poskytovat dlouhodobou ziskovost. Ne všechna odvětví nám poskytují rovné podmínky pro to, aby podnikání
bylo dlouhodobě ziskové. Každé odvětví má určité síly vlivu na společnosti, které v
něm působí. Aby vaše konkurenční strategie zvítězila, je nutné pochopit podstatu
tohoto dopadu a zajistit mu udržitelný odpor (Kostelijik a Alsem, 2020).
b)

Pozice uvnitř oblasti podnikání - odvětví

V každém odvětví a v každé oblasti mohou být některé společnosti mnohem výnosnější než jiné, bez ohledu na průměrnou ziskovost, která existuje jako celek pro
dané odvětví nebo mezeru. I když společnost působí v ziskovém odvětví, její postavení na trhu nemusí být dostatečně konkurenceschopné, a proto získaný zisk
není dostatečně vysoký. Musíte si udržet konkurenceschopnou pozici v oboru. Toho
je dosaženo silnými konkurenčními výhodami .

3.7.4. Marketingový mix
V marketingovém mixu je nutné respektovat vzájemné vazby jednotlivých nástrojů
i jejich uplatňování při řešení konkrétních situací v rámci činností dané firmy. Výsledek závisí na správném vzájemném "poměru", na správné kombinaci všech složek marketingového mixu (4P).
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Kotler a Armstong marketingový mix definují jako „soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě
umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“ (Kotler, Armstrong 2004, s. 105).
„Marketingový mix je soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní (produkční) program firmy byl co nejblíže potřebám
a přáním cílovému trhu“ (Jakubíková, 2008, s. 190).
„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu,
aby dosáhla marketingové cíle na cílovém trhu“ (Jakubíková, 2012, s. 186). Marketingový mix tvoří několik prvků, které jsou vzájemně propojeny. Tyto prvky jsou také
nazývané v krátkém provedení jako 4P:
a)

Product (produkt)

Než je produkt uveden na trh, musí projít dosti složitou etapou vývoje, která je v
závislosti na typu produktu různě dlouhá, ale i nákladná a navíc vlastní uvedení
nového produktu na trh ještě nezaručuje kladnou reakci zákazníků.
Při vytváření marketingové strategie pro jednotlivé produkty se musí prodejci rozhodnout pro označení produktů. Značení produktů představuje hlavní problém
produktové strategie. Vývoj značkového produktu vyžaduje větší a dlouhodobé investice (reklama, propagace, balení). O dobrém jménu produktové značky se říká,
že má spotřebitelskou výsadu.
Formou produktu je také služba. Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé. Je naprosto nehmatatelná a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví. Její
realizace může, ale nemusí být spojena s fyzickým produktem.12
Služby mohou představovat podstatnou nebo relativně malou část celkové nabídky firmy. Nabídka firmy se může pohybovat od produktu až ke službě (právní, konzultační, přepravní, architektonické, lékařské, vzdělávací služby). Z toho hlediska
můžeme rozlišit čtyři kategorie nabídky:

-

pouze hmatatelné produkty (mýdlo, zubní pasta, sůl), hmatatelné produkty s doprovodnými službami (automobil a záruka a seznam garančních
servisů),

HÁLEK, Vítězslav. Management a marketing. Hradec Králové: Vítězslav Hálek, 2017. ISBN 978-80-2702439-1.
12
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-

služba s doprovodnými produkty a službami (při letecké přepravě – primární služba – dostávají pasažéři také jídlo, nápoje, časopisy apod.),

-

pouze služba (pedikúra, masáže, výuka cizího jazyka).

Marketingové programy nejvíce ovlivňují čtyři (4) hlavní vlastnosti služeb:

-

Nehmatatelnost – služby jsou nehmatatelné a na rozdíl od fyzických produktů si je nemůžeme před nákupem prohlédnout, ochutnat, poslechnout
nebo očichat. Proto bude zákazník vyhledávat průkazné známky nebo
svědectví o kvalitě služeb. Závěry o kvalitě služby bude dělat na základě
znalosti místa, kde je poskytována, podle zaměstnanců, vybavení, propagačních materiálů, symbolů a ceny.

-

Nedělitelnost – pro služby je charakteristické, že jsou vytvářeny a spotřebovány současně, zatímco fyzické produkty jsou nejdříve vyrobeny, poté
skladovány, distribuovány a teprve později spotřebovány.

-

Proměnlivost – služby jsou vysoce proměnlivé, protože závisejí na tom, 1)
kdo je poskytuje, 2) kdy je poskytuje a 3) kde je poskytuje.

-

Pomíjivost – služby nelze skladovat. Pomíjivost služeb není problém, pokud je stálá poptávka (protože je snadné zabezpečit personál pro poskytování služeb v předstihu).

b)

Price (cena),

Určení ceny je problém zvláště tehdy, jedná-li se o stanovení výchozí ceny. To nastává, když firma vyvine nový produkt nebo si nový produkt osvojí, také když chce
zavést běžný produkt do jiné distribuční sítě a nebo když tvoří novou (kontraktační)
nabídku.
Faktory působící na citlivost vůči ceně:

-
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Vliv jedinečné hodnoty: zákazníci jsou méně citliví na ceny, jestliže se jedná o jedinečný produkt.
Vliv povědomosti o náhradě: zákazníci jsou méně citliví na ceny, mají-li
menší povědomost o náhradních produktech.
Vliv obtížného porovnání: zákazníci jsou méně citliví na ceny, pokud nemají možnost snadno porovnat kvalitu náhradních produktů.
Vliv celkových výdajů: zákazníci jsou méně citliví na ceny, pokud ceny
představují malý (relativní) podíl z jejich celkových příjmů.

c)

Vliv celkového užitku: zákazníci jsou méně citliví na ceny, čím větší užitek a
výhody jim plynou z užívání produktu.
Účinek sdílených nákladů: zákazníci jsou méně citliví na ceny, hradí-li jejich
výdaje někdo jiný.
Vliv zhodnocení investice: zákazníci jsou méně citliví na ceny, bude-li produkt používán ve spojení s nějakým jiným, již dříve zakoupeným produktem (autopříslušenství).
Vliv kvality: zákazníci jsou méně citliví na ceny, má-li produkt vyšší kvalitu,
prestiž nebo exklusivitu.
Vliv skladovatelnosti: zákazníci jsou méně citliví na ceny, nemohou-li produkt skladovat (brambory nebo jablka na zimu).

Place (místo, distribuce),

„Distribuční cesta je souhrn všech podniků a jednotlivých osob, které se stanou
vlastníky
nebo jsou nápomocný při převodu vlastnictví produktu a služeb v případech, kdy
se produkt dostává od výrobce ke konečnému spotřebiteli nebo k průmyslovému
zpracování“ (Jakubíková, 2012, s. 219).
Výrobce může zvolit různý způsob distribuční cesty. To pro jaký způsob distribuce
se rozhodne dodat své produktu ke konečnému spotřebiteli, patří do oblasti distribuční politiky. Distribuční politika je soubor opatření, které na sebe navazují a vzájemně se mezi sebou prolínají. Představuje to soubor operací, které jsou nezbytné
pro přemístění produktu od výrobce na místo, které si zvolil spotřebitel nebo uživatel nebo na místo, kde si produkt mohou zakoupit potenciální zákazníci. Jde o fyzické přemístění produktu, které zahrnuje přepravu, skladování, řízení zásob. Dále v
tomto procesu dochází ke změně vlastnických vztahů a nehmotné procesy - předání informací, platba, reklamy, podpora prodeje a jiné.
Cílem distribuční politiky je:

-

uskutečnit hospodárný pohyb zboží vzhledem k vynaloženým nákladům;
proniknout na trh;
uspokojit potřeby a přání zákazníků na cílovém trhu - místo, čas, úroveň
služeb;
získat stanovený tržní podíl na trhu;
maximalizace tržby z prodeje v rámci zvolené distribuční cesty.

Distribuční cesty představují souhrn podniků nebo jednotlivců, kteří zajišťují pohyb
produktů od výrobce ke konečnému spotřebiteli.
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d)

Promotion (marketingová komunikace).

„Marketingová komunikace označuje prostředky, kterými se firmy pokoušejí informovat, přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim - přímo či nepřímo - produkty a
značky, které prodávají“ (Jakubíková, 2012, s. 246). Cílem marketingové komunikace
je především informovanost o dostupnosti určitého produktu nebo služby. Vytvořit
a stimulovat poptávku, pokoušet se o zvýšení poptávky a tím i prodejním obratem
společnosti. Také se odlišit od konkurence tím, že se společnost bude v rámci komunikace snažit přesvědčit spotřebitele o unikátních vlastnostech produktu, zda o
kvalitě společnosti samotné. Klást důraz na to, ukázat spotřebiteli výhodu a užitek
daného produktu. V rámci komunikace stabilizovat postavení na trhu a zvyšovat
tržní podíl tak, že se zaměří na udržení stálých zákazníků a postupně začne společnost přesvědčovat spotřebitelů od konkurence, že tato nabídka je výjimečná a ví
nejlépe uspokojit jejich potřeby a přání.
Marketingová komunikace je v rámci marketingového mixu velmi důležitá. Jedná se
o neustálé informování a připomínání se zákazníkem, což znamená navazování
vztahu mezi společností a zákazníkem. Komunikační cíle musí být v souladu s marketingovými cíli.

3.7.5. Marketingový komunikační mix
Marketingový komunikační mix slouží ke spojení značky společnosti s jinými lidmi.
Reklama je synonymum marketingové komunikace, hlavně proto, že je to nejvíce
viditelný nástroj komunikačního mixu.
Marketingový komunikační mix se skládá z osmi hlavních prvků:
a)

b)

c)
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Reklama - je to placená forma neosobní komunikace se zákazníky, jde o
masovou komunikaci, prezentaci myšlenek, produktu a služeb. Reklama
může mít formu internetovou, inzerce v novinách, televizní a rozhlasové
spoty, billboardy, tabule, reklama umístěna na místech kde se nachází velké množství lidí (veřejná doprava), audiovizuální snímky a jiné. Obsah reklamy zadává plátce reklamy.
Podpora prodeje - krátkodobé tahy, které vkládají do lidí impuls k nákupu
nebo vyzkoušení produktu či služby. Nejčastěji formy jsou například vzorky,
kupóny, odměny za věrnost, ochutnávky, soutěže a jiné.
Event marketing a sponzoring - event marketing se zaměřuje na zážitek
spojený s daným produktem nebo službou. Vymezuje aktivity, události kdy
organizace organizuje zákazníkům emocionální zážitky. Cílem je vzbudit
pozitivní pocity a výsledkem by mělo být zvýšení oblíbenosti produktu /

d)

e)

f)

g)
h)
i)

služby podniku. Většinou se jedná o sportovní, gastronomické, kulturní
nebo jiné zábavné programy / eventy. V dnešní době s nástupem nových
technologií 21.století, můžeme jako marketingové události vnímat i akce,
které probíhají online nebo v rámci virtuální reality. Event marketing slouží
i jako zvýšení povědomí o společnosti - značce a k vyvolání pozitivního povědomí a poznání. je to platforma kde lze prodávat informace o produktu
zábavnou formou, předvádět ho a stimulovat tím prodej. Také je to jeden
ze způsobů jak získat kontakt s potencionálními zákazníky. Důležité je aby
došlo k události, která umožní zúčastněným aktivní účast, která nabízí společenské vyžití.
Sponzoring je forma propagace, kdy podnik získá možnost spojit svou firmu nebo značku s jiným produktem (jednorázová akce, dlouhodobý projekt, sportovní tým, slavná osobnost). V posledních letech celosvětové výdaje do sponzoringu rostou stále více ve srovnání s reklamou. Sponzor se
reprezentuje svým jménem nebo logem na komunikačních platformách.
Public relations - programy zaměřené na práci s lidmi ať už v interním prostředí (Zaměstnanci) nebo venkovním prostředí (spotřebitelé, ostatní firmy). Cílem je podpořit ale také chránit image společnosti.
Přímý marketing - navázání přímé komunikace prostřednictvím pošty, mailu, telefonu a vyžadovat odezvu nebo navázat dialog se stálými a potenciálními zákazníky.
Interaktivní marketing - online aktivity a programy určené k oslovení zákazníků a potencionálních zákazníků a usilovat o zvýšení povědomí.
Ústní šíření - komunikace vztahující se na zkušenosti s nákupem nebo používáním produktu nebo služby.
Osobní prodej - prodej tváří v tvář se zákazníky s cílem prezentovat produkt a následně ho prodat, odpovědět na všechny otázky a přijímat objednávky. Rozpočet pro marketingovou komunikaci musí společnost vždy
alokovat mezi osm hlavních prvků marketingového mixu.

3.7.6.Marketingový mix sportovních služeb
Sport, bez rozdílu odvětví, můžeme považovat za celosvětový fenomén. Tisíce lidí
se každý týden setkávají na sportovních akcích, kde společně fandí svému oblíbenému týmu či sportovci, a ženou ho tak k ještě lepším výkonům (výsledkem). No
moderní sport má i svůj ekonomický význam. Není to jen zábava pro lidi, ale i obrovský byznys. Přece jen, vždy když dokážete přivést desítky tisíc lidí na jedno místo, vzbudí to zájem ...
Schéma je jasné: sportovní kluby chtějí dosahovat lepších výsledků, aby byly ve
sportu úspěšné. No aby se to dělo, musí „investovat“ - získat lepších hráčů či zlepšovat podmínky pro své hráče. Když dosáhnou lepší výsledky, přitáhnou větší zá-
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jem fanoušků, což vyvolá zvýšený zájem sponzorů, což zvýší příjem financí. A jak
jistě chápete, čím více peněz máte pro svůj klub, tím je větší pravděpodobnost, že
budete úspěšný i sportovně. Úspěšné sportovní kluby jsou tedy řízeny stejně jako
velké firmy, přičemž na dosahování svých cílů využívají i podobné nástroje. Jedním
z těchto nástrojů je i marketing
V dnešní době využívá každý podnik či organizace marketing, k získání finančních
prostředků, aby mohl fungovat chod daného podniku. Výjimkou není ani podnik
pohybující se ve sportovním prostředí. Spojení sportu a marketingu nabírá na významu už několik desetiletí. Sportovní marketing je typický pro sportovní organizace, podniky vytvářející sportovní produkt nebo službu, sportovní marketingové
agentury či pro samotné sportovce. Stejně jako v nesportovním prostředí, tak v
tom sportovním jde o identifikaci cílové skupiny, jejíž jsou nabídnuty dané sportovní produkty či služby.
V posledních letech se sport používal organizacemi, které nesouvisí se sportem na
to, aby dosáhli mnoho stejných cílových segmentů s informacemi o jejich vlastních
nesportovních produktech a službách. Na základě tohoto vznikly dva přístupy
k marketingu sportu (Bühler a Nufer, 2010):

-

marketing sportu (marketing of sport)

Úsilím tohoto přístupu je soustředění se na podporu spotřeby sportovních produktů a služeb. To zahrnuje marketing sportovních soutěží, sportovních akcí a sportovního vybavení.

-

marketing prostřednictvím sportu (marketing through sport)

Při tomto přístupu se pokoušejí organizace, které nemají zaměření na sport, využívat sportovní prostředí jako médium, pomocí kterého se dokáží přiblížit sportovním fanouškům a nabídnout jim své produkty a služby. Hlavním způsobem jak získat toto právo je sponzorství.
Komplexní definici marketingu sportu přináší Nová a kol. (2016), podle níž sportovní marketing využívá sport ve snaze prodat službu či produkt, a to v jakékoliv formě. Nevyužívá se jen na profesionální sport, ale místo najde také v malých ligách či
v alternativním sportu. Tvrdí, že tento způsob marketingu nevyužívá jen strategii
prodeje sportovního produktu, ale i způsob, kde ke podpoře marketingu je využíván sport jako prostředek.
Pro lepší pochopení sportovního marketingu si ukážeme specifika, které charakterizovali (Bühler a Nufer, 2010). Těmito specifiky marketingu sportu a následky jejich
rozdílnosti oproti ostatním průmyslovým odvětvím jsou:
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-

nejistota výsledku - sport je založen na nejistém výsledku na rozdíl od jiného odvětví, při kterém se klade důraz na jednotnost výsledků
konkurenční rovnováha - zajištění vyrovnané konkurence docílí maximalizaci nejistoty výsledku
průmysl ovládaný produktem - organizace by měly být vedeny trhem a
zaměřené na zákazníky; ve sportu rozhoduje jádro produktu a konkurenční soutěž
koordinace a spolupráce - princip spolupráce pro soutěž
limitovaná organizační kontrola produktu - respektování zákonů a vyhlášek
měření výkonnosti - nejen ziskovost, ale také postavení
zákazníci jsou výrobci i spotřebiteli - pomáhají vytvářet zájem, atmosféru,
obohacují tím sportovní produkt
symbiotický vztah s médii

Tento koncept u sportovních podnicích vychází z trhu nebo se trhem chce řídit. Jde
o dlouhodobé a koncepční jednání. Na schopnosti dosáhnout dané skutečnosti ze
sportu a zpracovat jejich problémové otázky, je věc, na které závisí úspěch sportovního marketingu. Sportovní marketing je proces a aktivity, které zahrnují nynějších a budoucích spotřebitelů sportovních služeb a produktů ve snaze ovlivnit
chování spotřebitele při nákupu a vývoji věrnosti spotřebitele ke službě či produktu.
Podle Mastermana (2009), pro dosažení pozitivních výsledků při organizování sportovní události, je důležité systematicky a doslova citlivější / precizněji stanovit cílovou skupinu, na rozdíl od běžné marketingové praxe, jejímž cílem je zaujmout širokou masu publika. To dává sportovnímu marketingu jeho výjimečnost a stále stoupající popularitu a hodnotu.
Marketingový plán sportovní události a jeho tvorba
Při tvorbě sportovní události, je důležité stanovit si celkový marketingový plán. Ten
je zahrnut v následujících sedmi bodech. Tyto body pomáhají sportovní událost
dostat mezi již citlivě vybranou cílovou skupinu, což přispívá k dosažení lepších výsledků. Marketingový plán sportovní události tedy sestává z:

-
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Organizačních cílů, které jsou v souladu s poselstvím a obecnými cíli společnosti.
Vnější a vnitřní analýzy, což spočívá ve sběru dat z analýz, zahrnujících například SWOT nebo PEST analýzu, analýzu konkurence a zákazníků.
Marketingových cílů a jejich stanovení a v jakém časovém horizontu mají
být dosaženo.

-

Výběru trhu, čili rozčlenění (demografické, geografické, socioekonomické)
potencionálního trhu marketéry (anglický výraz segmentation) a následný
výběr cílového trhu (anglicky výraz targeting) a umístění produktu do podvědomí cílové skupiny.
Marketingové strategie, která představuje zvolený marketingový mix (4P product, place, price, promotion) pro každý cílový trh individuálně, v souladu s dosažením konkurenční výhody.
Implementace, tedy správné nastavení časového plánu / harmonogramu,
koordinace a provádění marketingového plánu konkrétními osobami.
Kontroly, která probíhá za pomoci indikátorů měření výkonnosti a následné
korekce při realizaci marketingového plánu. Po ukončení akce je důležitá i
zpětná vazba a porovnání výsledků se stanovenými cíli a jejich dosažení
pro budoucí plánování dalšího akce (Masterman, 2009).

Dominantní postavení marketingu ve sportovním průmyslu je očividné. také podle
vývojových statistik v období 2011-2015, se marketing radil k nejvíce diskutovaným
pojmem mezi sportovními vědeckými magazíny a časopisy (Nová a kol., 2016).
Sportovní událost ovlivňuje široké spektrum faktorů, ať už z vnějšího nebo vnitřního prostředí. Tak jako špičkoví manageři v průmyslových odvětvích musí zvládat
nástup stále nových a nových trendů na trhu a výkyvy z okolního prostředí, tak i u
sportovních marketérů, je potřeba profesionálního a efektivního řízení a nutnost
přihlížet i na zájmy a očekávání zúčastněných stran (tzv. stakeholders). S tím souvisí i vznik nového pojmu Corporate social responsibility (CSR), který řeší problematiku společenské odpovědnosti podniku ve sportu.
Marketingový mix nebo 4P, čili produkt (product), cena (price), místo (Place), komunikace (promotion), je nástroj k získání konkurenční výhody, která se dá dosáhnout
díky manipulaci s každým prvkem ze 4P. Prvky 4P jsou popsány následovně:

-
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Sportovní produkt, tedy sportovní událost, je tzv. jaderným produktům a
podněcuje tvorbu ostatních sportovních produktů. Při tvorbě sportovní
události je potřebné pro marketéry vhodné, zohlednit strategie tvorby
brandingu (značky) a její vhodné rozšíření, ochranu produktu (například
autorská práva) a rovněž brát ohled na specifika sportovní události, jako
například její nehmotnost, nepředvídatelnost, charakteristiku spotřebního
a zároveň průmyslová produkt a emoční připoutání.
Při tvorbě ceny je třeba brát na zřetel, že cena by měla reflektovat vnímání
hodnoty produktu spotřebiteli. Ze všech 4P je cena poměrně často a jednoduše manipulovatelným prvkem, protože změny v cenové strategií jsou
viditelné a snadno zprostředkovatelé zákazníkům.
Třetím elementem je místo. Sportovní událost je unikátní v tom (Kromě
toho, že je jádrem produktu), že je současně produkovaná, ale i konzumo-

-

vána na distribučním místě. Úkolem marketingového managera, je doslova
přitáhnout spotřebitele k produktu.
Posledním prvkem marketingového mixu je komunikace. je to nástroj prostřednictvím, jehož marketér poskytuje informace ohledně produktu, místa a ceny. Je rovněž kritickým mechanismem, pro umístění produktu a
jeho image do myslí spotřebitelů. Cílem komunikace při tvorbě sportovní
události je vytvářet povědomí, budování silného image, budování věrnosti
vůči značce a její důvěryhodnost (angl. branding loyality).

Základní komponenty pro tvorbu tzv. propagačního / komunikačního mixu jsou:
reklama, PR (public relations), podpora prodeje, osobní prodej, různé pobídky,
sponzorské programy a jiné. Pro dosažení požadovaných cílů sportovní organizace,
tyto nástroje je vhodné používat současně, čímž se vytváří jednotnost poslání
(Bühler a Nufer, 2010).

3.8.Marketingový plán
V dnešní době je klíčem k úspěchu dobře promyšlený marketing a s ním kvalitně
zpracovaný marketingový plán.
Ten definují Tomek a Vávrová (1999, s. 69) jako soubor plánů, kterými realizujeme
marketingovou filozofii podnikání ve firmě; základní části tohoto plánu jsou rozhodnutí o oblasti podnikání, určení cílových trhů, stanovení odbytových cílů, opatření k překonání problémů zabraňujících v dosažení cílů a stanovení finančního
rozpočtu pro marketingové aktivity.
O něco propracovanější definici marketingového plánu uvádí ve své publikaci Marketing Management autoři Keller a Kotler (2007, s. 87), jež ho definují jako “ústřední
nástroj k řízení a koordinaci marketingových činností a marketingové plány dělí na
strategické a taktické. Strategický rozpracovává cílové trhy a hodnotovou nabídku,
která má být nabízena a která je založena na analýze nejlepších tržních příležitostí,
taktický pak specifikuje marketingové taktiky, včetně vlastnosti výrobku, propagace, obchodování, tvorby cen, prodejních kanálů a služeb.”
Zamazalová (2010, s. 25) vnímá marketingové plánování jako systematické a racionální prosazování tržních a podnikových úkolů odvozené od základních a marketingových cílů.
Další definici pak nabízí Blažková (2007, s. 189), která tvrdí, že marketingový plán je
písemný dokument zachycující výsledky marketingového plánování; je to nástroj,
jehož cílem je zlepšit obchodní výsledky firmy.
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3.8.1. Struktura marketingového plánu
Prvním krokem marketingového plánu je provedení situační analýzy. Ta dle Zamazalové (2010, s. 26) řeší aktuální marketingové situaci – obsahuje analýzu jak vnějšího, tak vnitřního prostředí firmy. Následně dochází k vyhodnocení faktorů, které
marketingovou pozici firmy ovlivňují. K analýze vnitřního prostředí lze využít např.
BCG matici, Portrův model pěti sil, atd. K analýze vnějšího prostředí mohu využít
různé druhy analýzy konkurence, PEST(LE) analýza, apod. Analýza SWOT nám potom dává celkový obraz o stavu společnosti.
Jako další, druhý krok v marketingovém plánu je stanovení marketingových cílů,
tedy čeho chceme dosáhnout. Tyto cíle by měly být stanoveny v závislosti na poznání potřeb zákazníků.
Třetím krokem v marketingovém plánu je vytvoření vhodné marketingové strategie.
Tato strategie by měla být pochopitelně zvolena tak, aby vedla k dosažení stanovených marketingových cílů z druhého kroku. Určíme zde na které trhy a na které
segmenty trhu se má firma zaměřit a jakou strategii v oblasti marketingového
mixu má ve vztahu k vybraným segmentům trhu vytvořit. K přehlednému zpracování lze využít marketingový mix, který jasně definuje strategii jednotlivých částí k
dosažení konkrétních cílů. My se pokusíme využít marketingový mix sportovních
služeb.
Čtvrtým a pátým krokem je aplikování marketingové strategie, její následné monitorování a závěrem kontrola výsledků a fungování této strategie.
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PRAKTICKÁ ČÁST
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4.MARKETINGOVÝ VÝZKUM
4.1.Případová studie
Jako výzkumná metoda bude pro bakalářskou práci využita případová studie.
Typy případových studií:
Osobní případová studie
Studie komunity
Studium sociálních skupin
Studium organizací a institucí
Zkoumání událostí, rolí a vztahů (Hendl, 2005)

-

Dělení případových studií dle Yina:
Exploratorní studie
Deskriptivní případová studie
Explanatorní studie
Testovací případová studie (Yin, 2009)

-

Z uvedených typů jsem si zvolila Studium organizací a institucí , jelikož tento typ
případové studie umožňuje velice podrobné seznámení s prostředím zvolené organizace. Mojí snahou bylo popsat společnosti co nejvíce do detailů, včetně její
struktury, historie, vybavení, služeb, zaměstnanců, ale snažila jsem se také rozebrat
a co nejvíce dopodrobna prozkoumat konkurenční prostředí společnosti a celkově
její postavení na trhu.

4.2.Cíl výzkumu

-
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Seznámení se strukturou společnosti
Analýza makro a mikro prostředí společnosti
Stanovení a vyhodnocení výzkumných otázek
Zjištění spokojenosti stávajících zákazníků
Nasbírat dostatek podkladů pro vytvoření marketingový plánu pro rozšíření
služeb společnosti

4.3. Metoda sběru dat

-

Analýza dokumentů - jelikož se jedná o rodinné fitness centrum, bylo nám
umožněno samotnou majitelkou centra Lenkou Rackovou nahlédnout do interních dat a dokumentů společnosti. Dále bylo hodně využito informací z
webových stránek Sportovního Centra Kasalka : https://www.kasalka.cz

-

Situační analýza - byl použit Porterův model pěti konkurenčních sil a také
PEST(LE) analýza prostředí

-

SWOT analýza

-

Dotazníkové šetření - ohledně zjištění aktuální spokojenosti stávajících zákazníků s fitness centrem a zjištění názorů na rozšíření služeb v centru bylo
použito dotazníkové šetření za využití dvou metod. Jedna z nich byla online
dotazník vytvořený pomocí webové strany SURVIO a následně zveřejněný na
Facebookových stránkách sportovního centra. Tímto způsobem bylo získáno
cca 50 % respondentů. Jako druhou metodu jsem zvolila vytištění již zmiňovaného dotazníku a následné osobní dotazování a vyplňování dotazníku fyzicky s klienty fitness.

-

Výzkumné otázky - na základě zjištěních informací o sportovním centru jsem
zformulovala výzkumné otázky na které se závěrem práce pokusím s pomocí
následně zjištěných dat odpovědět.

4.4.Profil Sportovního Centra Kasalka s.r.o.
Společnost Sport Centrum Kasalka, s. r. o. (DIČ CZ28077547) založila v roce 2008
paní Lenka Racková (IČO 41268628), jako fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku. Kasalka má sídlo ve městě
Humpolec, Tyršovo náměstí 641, okres Pelhřimov. Předmětem podnikání je poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti trenérství fitness a hostinská
činnost (Kurzy.cz, online, 2019).
Kasalka je moderní fitness centrum se samoobslužným provozem. Věnuje se dvěma oblastem - sportu a relaxaci, protože nabízí množství sportovních i relaxačních
aktivit v příjemném prostředí s pohodovou atmosférou. Pro členy centra jsou prostory otevřeny denně od 6:00 do 22:00.
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Kromě fitness zóny, která zahrnuje posilovnu a tělocvičnu, kde se konají vedené
hodiny alpinningu, spinningu, fitboxu, kruhového tréninku, pilatesu a orientálních
tanců, nabízí Kasalka také wellness zónu. Ve wellnes zóně jsou poskytovány masérské služby, relaxační místnost a suchá sauna s ochlazujícím bazénem.
Kromě sportovních a relaxačních aktivit nabízí centrum také občerstvení v podobě
různých nápojů a doplňků stravy. Zájemci si dále mohou zakoupit doplňky pro pohodové cvičení, jako například sportovní oblečení, nebo fitness produkty , jako například “shakery” a sportovní lahve na pití. Je zde také možnost zapůjčení potřebného vybavení pro pohodlné saunování (ručníky, prostěradla) a v případě potřeby i
na cvičení (rukavice, bandáže, posilovací pás).
Prostory centra tvoří vstup, recepce, 3 sály, sauna s odpočívárnou a šatny, a disponují celkem 400 m2 užitné plochy a nabízí množství cvičebních strojů, masážních
olejů a pomůcek. Parkoviště pro zákazníky Sport Centra Kasalka, disponuje kapacitou parkoviště na 20 parkovacích stání.
Obrat společnosti je do 5 000 tis. Kč a jedná se o malou společnost do 5 zaměstnanců (Kasalka.cz, online, 2021d).
Kasalka disponuje celkem pěti zaměstnanci, z čehož 3 jsou trenéři specializující se
na konkrétní cvičební aktivity. Jedním z trenérů je také samotná zakladatelka centra a její dcera, se kterou provozují fitness společně. Dále jsou k dispozici dva maséři, muž a žena, aby si zákazníci mohli vybrat, kým chtějí být masírováni.
Personální zajištění ve Sport Centru je pouze v rámci vedení skupinových lekcí, individuálních tréninků a masáží. Na recepci již žádnou obsluhu nenaleznete, jelikož
se celý koncept centra stal, jak se již zmiňovalo, bez obslužným, či samoobslužným.

4.4.1.Marketingová strategie Sportovního Centra
Strategií Sportovního Centra Kasalka v Humpolci je cílení nabídky služeb na zákazníky a přizpůsobování prostor centra jejich přáním a představám. Cílem centra je
zajistit povědomí u široké veřejnosti.
Po pětiletém fungování Kasalky na trhu došlo k prvnímu rebrandingu značky, díky
zavedení “bez obslužného” provozu centra. Cílem tohoto kroku bylo snížení nákladů, které společnost předtím musela vydat za platového ohodnocení zaměstnance
na recepci, ale také zpříjemnění atmosféry a vytvoření věrnostního programu, kdy
mají zákazníci možnost samy přes svůj online účet provádět rezervace, dobíjet si
finanční prostředky a také získávat bonusové slevy.
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Zákazníci mají tak nově možnost sami otevřít posilovnu pomocí čipové karty a při
příchodu do posilovny, sami se obsloužit a vyúčtovat u baru, sami si pouštět hudbu
a měnit její žánr i hlasitost nebo si půjčovat potřebná vybavení pro posilování
a saunování. Právě samostatnost a jednoznačná jednoduchost celého systému
dala zákazníkům pocit, že jim byla dána důvěra a také pocit důležitosti. Tímto strategickým krokem došlo k tomu, že stoupla návštěvnost centra i spokojenost zákazníků, což bylo zjištěno pomocí náhodného osobního dotazování a statistických
dat z nového systému.
V začátcích podnikání cílila Kasalka na zákazníky všech věkových kategorií, nyní se
zaměřuje spíše na mladou a střední generaci, tedy věkové rozmezí 18 – 45 let. Tyto
generace, jak je známo ze statistických údajů, mají stále větší zájem o sport a celkový zdravý životní styl. Vyznají se v moderních technologiích, které aktivně využívají a mají přehled o kvalitě požadovaných služeb.
Kasalka působí aktivně především na sociální síti Facebook, kde zákazníky pravidelně informuje o pravidelných i plánovaných akcích, nařízeních vlády, o rozvrhu
apod. Má zřízen také účet na sociální síti Instagram, kde je však krátce a nepůsobí
zde příliš aktivně. V rámci zkvalitnění služeb nabízí Kasalka pravidelně k zakoupení
vánoční dárkové poukázky v libovolné výši a na libovolnou službu.

4.4.2. Nabídka služeb
a)

Posilovna

-

Otevřena každý den, včetně víkendů a svátku od 6 hodin do 20 hod a do
22 hodin pro VIP členy
Je vybavena profesionálními stroji značky Nessfit Style Line, které mají
moderní design, elegantní styl a poskytují vysokou kvalitu zpracování každého detailu při zachování dokonalé funkčnosti.
Posilovna je vybavena stroji pro kruhový trénink, kardio zónou stroji pro
silový trénink.
Pro vstup do posilovny je nutná registrace (členská karta)
Vstup je povolen pouze osobám starším 18 let, pokud si zde chce zacvičit
osoba mladší 18 let, musí mít písemný souhlas rodičů o jejich plné zodpovědnosti za jejich cvičence.
Sportovní Centrum Kasalka disponuje samoobslužným provozem13

-

13 Samoobslužným provozem se míní systém čipových karet, který má každý registrovaný zákazník a

kterou používá pro vstup do Sport Centra. Karta je nepřenosná a na jméno. Při každém vstupu se z
karty odečte částka adekvátní jeho činnosti v posilovně.
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-

b)

-

Útratu za produkty, které jsou k dispozici na samoobslužném baru, zapisují
klienti do sešitu, finanční obnos je hrazen do kasičky umístěné na baru.
Možnost volení hudby, možnost zapnutí TV.
Poslední cvičenec v posilovně při odchodu zavírá okna, zhasíná světla, vypíná TV a kontroluje, zda jsou skutečně zavřené vstupní dveře (Kasalka.cz,
online, 2021g).

Alpinning
Skupinová lekce
Jedná se o tzn,. “Indoor walkingu na Alpitracku”
Vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu - chůze ( pomalá chůze, rychlá chůze, chůze do kopce, z kopce atd.)
Pás je poháněný pouze lidskou silou, tudíž se nedá do pohybu sám, jako to
je u klasického pásu na běhání.
Výsledkem je zpevnění hýžďových partií, redukce váhy, zlepšení stavu pokožky, udržení a vylepšení kondice a psychická vyrovnanost (Kasalka.cz, online, 2021a).

Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Galerie: alpinning. Dostupné z: https://
Obrázek č. 9. ukázka z vedených hodin alpinningu

Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Galerie: pilates. Dostupné
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z: https://www.kasalka.cz/cs/pilates.html.

Obrázek č 10. cvičební pomůcky na Pilates

c)

d)

-

e)

-

Spinning
Je to vysoce účinné kardiovaskulární cvičení s motivující hudbou, pod vedením instruktora, prováděné na stacionárních kolech (spinnerech).
Jednotlivé lekce imitují jízdu v terénu, střídá se rychlost šlapání, posed i intenzita zátěže.
Cvičení výrazně zvyšuje vytrvalost a zdatnost organismu, formuje postavu
a přispívá k celkovému pročištění organismu (Kasalka.cz, online, 2021ch).

Pilates
Cvičení bez pomůcek, pouze na podložce.
Pomůcky nebo stroje, které se k Pilates používají, pouze zjednodušují cv
ičení a eliminují nedokonalosti těla cvičence.
Tato metoda se cvičí výhradně s instruktorem, který kontroluje správnost
provedení jednotlivých cviků.
Pilates je vhodné pro lidi s chronickou bolestí zad, pro lidi s nadváhou, trpící stresem, pro sportovce, pro lidi se zájmem o koncentraci, kondici
a prevenci osteoporózy apod. (Kasalka.cz, online, 2021f)

Fitbox
Skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na speciálně
upravených boxovacích pytlích, kterým se říká totemy za doprovodu trenéra a hudby.
Tento program typ cvičení je vyhledávaný převážně mladší generací, avšak
najde si své příznivce v kterékoliv věkové kategorii.
Zákazníci se při tomto cvičení nenudí, ale naopak jsou psychicky uvolnění,
užívají si zábavu a nachází zde motivaci (Kasalka.cz, online, 2021b).

Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Galerie: fitbox. Dostupné z: https://www.kasalka.cz/cs/galerie.html#fitbox.
Obrázek č. 12 - ukázka hodiny fitboxu
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Obrázek 13
Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Galerie: masáže. Dostupné z: https://www.kasalka.cz/cs/galerie.html#masaze.

f)

Individuální trénink

Pokud si stávající či potenciální zákazníci nejsou jisti, jak s cvičením začít, jak cvičit
v posilovně nebo mají zdravotní problémy, je pro ně vhodné dát přednost individuálnímu tréninku, který Kasalka nabízí. Na individuálním tréninku poradí zkušený
lektor zákazníkovi, jak cvičit, jak dýchat, jak zkombinovat cvičení a zdravý životní
styl, a také připraví každému jednotlivci cvičební program na míru.
Každý lektor dokáže díky svým znalostem z oboru a zkušenostem posoudit, zda
bude pro daného zákazníka vhodné cvičit a posilovat v pestře vybavené posilovně
nebo v multifunkčním sále, kde je k dispozici množství dalších doplňků a pomůcek
pro cvičení.
Součástí každého tréninkového plánu je také základní a průběžné měření na digitální váze, která zjišťuje celkovou tělesnou analýzu daného cvičence. Kromě váhy
a BMI udává i procento vnějších tuků v těle, rozložení tuku v končetinách a trupu,
hodnoty vnitřního tuku, váhu svalové hmoty v poměru k tělesné hmotnosti, a také

Obrázek 14 Prostřední sauny
Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Galerie: sauna. Dostupné z: https://www.kasalka.cz/cs/galerie.html#sauna.

rychlost metabolismu, zavodnění organismu a zavápnění kostí (Kasalka.cz, online,
2021c). Individuální trénink lze využít na všechny zmiňované programy, od posilovny, až po orientální tance.
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g)

-

Wellness služby - masáže, sauna
Do relaxační, neboli Wellness části centra Kasalka patří služby sauny a masáží.
Sauna fungovala dlouhou dobu také jako veřejná, dotována z provozu fitness centra, ale kvůli velkým nákladům na provoz sauny, je nyní k dispozici
na objednání individuálně za pevnou částku 2 500,- Kč na 2 hodiny.

4.4.3. Ceník služeb
Z tabulky je patrné, že pro zákazníky je výhodnější nakupovat deseti vstupové
permanentky, místo úhrady jednotlivých vstupů, nebo v případě posilovny využít
nákup měsíčních a dalších permanentek s delší dobou platnosti. Studenti mají
všechny sportovní programy levnější, to však neplatí pro individuální trénink, jehož
cena je platná pro všechny stejně.
Pokud chce některý zákazník navštěvovat posilovnu centra každý den, bez přerušení po celý rok, vyplatí se mu nejvíce zakoupení permanentky v hodnotě 5 900,Kč, což je v přepočtu 16,2 Kč na 1 vstup. Při úhradě od částky 500,- Kč získává zákazník slevu na vstupy do sportovního centra i na nabídku baru. Ceník občerstvení
a doplňkového prodeje je uveden v příloze č. 1. V příloze č. 2 je obsažen rozvrh celého centra v rámci jednoho týdne, v rozdělení na druhy sportu a cvičící lektory

4.2.Situační analýza

Obrázek č 11. Kasalka - Spinningová kola
Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Galerie: spinning. Dostupné z: https://
www.kasalka.cz/cs/galerie.html#spinning.
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Tabulka 2 Ceník sportovního centra Kasalka v Humpolci pro rok 2020
Zdroj: KASALKA.CZ, 2021. Ceník. Dostupné z: https://www.kasalka.cz/cs/cenik.html.

4.2.1.Portrův model pěti konkurenčních sil
Konkurenci Sportovního a relaxačního centra Kasalka v Humpolci lze rozdělit na
přímou a nepřímou. Za nepřímou konkurenci lze považovat ta centra a podniky,
které svým zákazníkům poskytují neúplné služby neboli služby, které nejsou totožné se službami Kasalky, a ty, které se nachází v dlouhé dojezdové vzdálenosti pro
potenciální zákazníky.
K nepřímé konkurenci tedy patří:
a)

Masáže na náměstí
vzdálenost 1,1 km
wellness aktivity – masáže

b)

Technické služby Humpolec, s.r.o. (dříve pod názvem Sportovní hala Humpolec)
vzdálenost 1,3 km
sportovní aktivity – zimní stadion, fotbalový areál, antukový kurt, plážový
volejbal
wellness aktivity – koupaliště

-

c)

-
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SK Gym Humpolec, z.s.
vzdálenost 1,3 km
sportovní aktivity – funkční tréninky

Obrázek č. 15 Porterův model pěti konkurenčních sil
Zdroj: BRAINTOOLS.CZ, 2021. Porterův model. Dostupné z:
https://www.braintools.cz/toolbox/strategie/porteruvmodel.htm#

Další, nepřímí, konkurenti jsou vzdáleni v průměru 27 km a nachází se až v sousedním městě Pelhřimov. V dojezdové vzdálenosti autem se jedná v průměru o 39 minutovou trasu.
Patří zde:
a)

B + M Fitness centrum
vzdálenost 16,7 km
sportovní aktivity – posilovna, spinning a kolektivní cvičení
wellness aktivity – solárium

b)

Kohinor sportovně relaxační centrum
vzdálenost 17,2 km
sportovní aktivity – posilovna, jumping, fit body, bodyform, pilates
wellness aktivity – suchá sauna, whirlpool, masáže, solárium

c)

Bodies Garden, s.r.o.
vzdálenost 17,8 km
sportovní aktivity – posilovna, alpinning, bodystyling, dětský klub pro cvičení maminek s dětmi
wellness aktivity – solárium

-
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Obrázek 16- Vzdálenost konkurence
Zdroj: mapy + vlastní zpracování.

Obrázek 17 - Mapa konkurence v Pelhřimově
Zdroj: mapy + vlastní zpracování.

d)

-
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Beachwell
vzdálenost 18,0 km
sportovní aktivity – pískové a další kurty, posilovna, fitness sál
wellness aktivity – saunové centrum s finskou a bio saunou, párou a ledovou studnou, kryoterapie, fyzioterapie, hydro masážní vana

Dá se říci, že za případné konkurenty lze považovat všechny zmiňované, protože
disponují kromě fitness zóny i wellness zónami, i když někteří pouze částečně. Velkou nevýhodou nepřímých konkurentů je, vzhledem ke spádovosti, jejich velká dojezdová vzdálenost. Lze předpokládat, že potenciální zákazníci z města Humpolce
a blízkého okolí navštíví raději bližší fitness a wellness centrum, než aby za sportem a relaxací dojížděli 27 kilometrů.
Někteří zmiňovaní konkurenti se však pyšní propracovanějšími wellness zónami,
kde kromě sauny a masáží nabízí také whirlpool (Kohinor), kryoterapie nebo rozsáhlý saunový svět, zahrnující finskou saunu, bio saunu, parní lázeň či infrasaunu
(Beachwell). Další výhodou je možnost zapojení dalších členů rodiny do světa fitness, a tak například Bodies Garden, s.r.o. nabízí kromě solária i dětský klub pro cvičení maminek s dětmi.
Sportovní Centrum Kasalka tak může čerpat nápady těchto konkurentů, především
v oblasti wellness služeb, kterých nabízí málo. Pomocí vylučovací metody je tedy
nutné vybrat největší konkurenty centra Kasalka, kteří se mu přibližují rozsahem,
kvalitou, cenou poskytovaných služeb a dostupností.
Následující “Tabulka ” vybírá pomocí vylučovací metody z podstatných faktorů určujících přímou konkurenci v oblasti fitness a wellness.

Tabulka 3 - Srovnání faktorů fitness a wellness služeb Kasalky s konkurencí
Zdroj: vlastní zpracování
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Z výsledků vyplynulo, že největším přímým konkurentem je Fitko Humpolec s.r.o.,
neboli Chilli Fitness. Poskytuje stejné služby jako Kasalka, s výjimkou sauny, zato
však disponuje jinými wellness službami. Je také v dobré dojezdové vzdálenosti.
Celkem toto fitcentrum získalo 9 bodů. U dalších center, která poskytují stejné nebo
podobné služby jako Kasalka, a které mají shodný nebo téměř shodný počet bodů,
hrála rozhodující roli dojezdová vzdálenost.
Sportovně relaxační centrum Kohinor a Beachwell získali také shodně 9 bodů, ale
jejich dojezdová vzdálenost je příliš velká. Sportovní centrum Kasalka působí domácím prostředím, kde si může přijít zákazník zacvičit nebo se zrelaxovat a během
dvou hodin se může dopravit zpět do místa svého bydliště. Kohinor a Beachwell
jsou velká sportoviště, pro širokou veřejnost nebo celou rodinu, a tak se vyplatí je
navštívit pod záminkou strávit zde celé odpoledne nebo celý den, což je časově
velmi náročné. Navíc Beachwell neposkytuje možnost zakoupení permanentní
vstupenky na vybrané aktivity.

K přímým konkurentům patří tedy pouze Chilli Fitness neboli Fitko Humpolec s.r.o.
(obchodní název), které bylo založeno v roce 2005 a od Kasalky je vzdálené pouhých 1,4 km. Zaměřuje se na fitness, posilování a wellness a nachází se v samotném středu města Humpolec.
Je rozmístěno ve dvou patrech. V prvním patře je recepce s barem, posezením
a sálem pro vedené lekce. Dále je zde také místnost pro wellness služby, kde jsou
prováděny lymfodrenáže a masáže, a je zde také box pro solárium. Nechybí dámské šatny, toalety, umývárny a sprchy. Ve druhém patře je prostorná posilovna, která
je vybavena stroji zn. KWK, pánské šatny, toalety, umývárna a sprchy. Užitná plocha
je 190 m2 (České posilovny.cz, online, 2016).
Předcvičována je zde zumba, power jóga a bosa a spinning. Fitness centrum má
7 trenérů. Přítomní trenéři vždy klientům sestaví speciální tréninkový plán a po
domluvě, a za poplatek, také speciální jídelníček.
Chilli Fitness má otevírací dobu každý den, střídavě od 8:00 a 14:00. Pokud je otevřeno od 14 hodin, zaměstnanci nemají obědovou pauzu, která je v jiné dny dlouhá
3 hodiny (11:00 – 14:00). V sobotu je otevřeno od 9:00. Zavírací čas je 21:00, pouze
v pátek a neděli se zavírá ve 20:00 a v sobotu již ve 14:00.
Za velkou nevýhodu tohoto fitcentra lze považovat nedostatečnou marketingovou
strategii, která má špatnou reklamu. Oficiální stránky tohoto fitness centra jsou neúplné, chybí zde základní informace o centru, poskytovaných službách, otevírací
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době a cenách za poskytované služby. Oficiální stránky nabádají zákazníky ke kontaktu prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí, odkaz na ně však nefunguje.
Zákazníci těžko hledají telefonní kontakt na recepci centra, aby se mohli zarezervovat na příslušné lekce. Centrum také nedisponuje samostatným rezervačním systémem. Na internetových stránkách se celkově špatně hledají informace o tomto
centru. Z dostupných zdrojů je zřejmé, že centrum vlastní jeden majitel (jednatel),
který převzal funkci bývalé zakladatelky centra.
Předmětem činnosti je specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným
zbožím, a také provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (Finanční web.cz, online, 2021). Ceník centra nebyl nalezen.

4.2.2.PEST(LE) analýza- Analýza makroprostředí
Kvůli aktuální situací způsobené pandemií, budou tyto faktory obsahovat i sociální
politiku a formy podpory podnikání, v níž se podnikatelské prostředí nachází.

-

politického prostředí,
právního prostředí,
ekonomického prostředí,
sociální-kulturního prostředí,
technologického prostředí

Politické faktory
Pandemie Covidu 19
Právě politické faktory se v těchto letech poměrně silně promítají do fungování
Sportovního Centra a jeho výnosů. Vzhledem k začátku Pandemie covidu-19, která
začala cca v prosinci 2019 a vyvrcholila v březnu roku 2020, se kvůli omezením,
muselo Sportovní Centrum Kasalka několikrát zavřít zcela a mnohokrát se otevřelo
s velice striktními omezeními, které vláda České Republiky vydala. Sektor sportu a
fitness byl vzhledem k pandemii nejdéle a nejvíce omezovaným. Když se 3.12.
2020 znovu otevírala fitness centra, otevřelo jich již jen necelých 80%, jelikož zbylé
centra měla problém s náklady, nebo omezeními - lidé, kteří chodí cvičit, nechtějí
cvičit v rouškách, atd.
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Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

-

-

-

Liberační balíček, kterým se podnikatelům promíjí červnové zálohy na daň
z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení
daňové ztráty, posunuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, promíjí daň z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně, řeší příslušenství silniční daně aj
Kompenzační bonus = přímá podpora OSVČ. Jde o podpůrné opatření pro
OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 25 000
Kč. Mimořádný titul se vyplácí na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu
Pomoc pro malé s.r.o. = jde o podporu 500 Kč na den, o kterou mohou po
dobu od 12. března do 8. června žádat společníci v jedno či dvoučlenných
s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy.14

Přehled využité pomoci Sportovním Centrem Kasalka s.r.o.
Kompenzační bonus vždy chodil zpětně a byl vždy vyplácen za celé časové období
po jeho konci.
11 500 Kč
28 000 Kč
31 000 Kč
30 000 Kč
31 000 Kč

za období od 24.1.2020 do 15.2.2021
za období od 1.2.2021 do 28.2.2021
za období od 1.3.2021 do 31.3.2021
za období od 1.4.2021 do 30.4.2021
za období od 1.5.2021 do 31.5.2021

Daňové zatížení
V roce 2018 Ministerstvo financí předložilo návrh novely zákona o DPH, kde se jednalo o snížení v sektoru některých služeb z 21% na 10%. Tato novela se právě měla
týkat i služeb fitness center. A skutečně od 1.7.2020 se do 10% sazby DPH přesunuli
i služby posiloven a fitness center.

Ekonomické faktory
Tyto faktory ovlivňují chování zákazník a tudíž i společnosti.
V následující tabulce je zaznamenán vývoj HDP, průměrné hrubé mzdy a míry nezaměstnanosti v Kraji Vysočina v období let 2016-2019

14 Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům | MPO. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online].

Copyright © Copyright 2005 [cit. 18.08.2021]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/
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Neustálý růst HDP je pozitivní pro podnikání, stejně jako neustály růst hrubým
mezd. Lidé mají peníze a tudíž je mohou utratit ve službách. Míra nezaměstnanosti
ostatně značí to samé. Lidé pracují, jsou zabezpečení, mohou si dopřávat společenský, kulturní a plnohodnotný život, jelikož na toto vše konečně mají peníze. Aktuálně zveřejněná výše hrubé mzdy 4.6. 2021 je 35 285 Kč

Tabulka 4 - ukazatele hodnot v jednolitých letech

Vývoj HDP v mil. Kč

Průměrné hrubé
měsíční mzdy

Míra
nezaměstnanosti

2016

187 382

24538 Kč

4%

2017

200 139

26464 Kč

2,9 %

2018

205 576

28659 Kč

2,2 %

2019

221 076

30662 Kč

2,0 %

Bohužel i tyto slibně vyvíjecí se ukazatele a hodnoty rozmetla vlna covid 19. Lidé
začali již postupně přicházet o práce, jelikož zaměstnavatelé zkrachovali, nebo je
propustili kvůli snižování nákladů. Sportovní Centrum Kasalka disponuje pouze pár
zaměstnanci, tudíž takové problémy, nebylo třeba řešit.

Sociální faktory
Lidé se v předchozích letech vzhledem k jistější ekonomické situaci začali skutečně
více zapojovat do kultury v zemi a využívat služeb, které mohou navštěvovat ve
svém volném času, avšak kvůli Pandemii covidu 19 mnoho obyvatel o práci přišlo
zcela, nebo na nějakou dobu, tudíž i o značný příjem. Trend zdravého životního stylu, zdravého stravování a pohybu byl na svém obrovském vzestupu a dovolím si říci,
že i je nadále v současnosti velice populární. Lidé se však naučili více cvičit sami
doma, nebo pokud to počasí dovolí, tak venku. Začali vznikat další nové online cvičící videa a tutoriály. Pro podnikatele je tedy tato situace velice složitá a nyní je
doba, kdy se musí k aktuální situaci nějakým způsobem postavit.
Fyzicky se se do Sportovního Centra Kasalka vrátilo asi 65% zákazníků. Ostatní se
do centra nevrátili buď z ekonomických důvodů, nebo kvůli omezením, které ve fitku jsou a také kvůli strachu z nákazy.
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Z tabulky 5 vyplývá, že obecně počet obyvatel ve městě Humpolec meziročně mírně ubývá. Od roku 2000 klesl jejich počet o 1,90 %. Ve městě žije více žen, než
mužů a největší zastoupenou věkovou kategorií je mladý a střední věk, tedy od 15
do 64 let, přičemž průměrný věk se pohybuje okolo 42 let. V Humpolci klesá počet
obyvatel ve věku do 14 let, a to o 8,6 %.
Razantně dochází k nárůstu počtu obyvatel ve věku 65 let a více (+39,7 %), a naopak klesá také nejvíce zastoupená skupina osob, ve věkové kategorii 15 – 64 let, a
to o 9,7 %. Město tedy stárne a vylidňuje se.
Tabulka 5: Vývoj složení obyvatel v Humpolci v letech 2000-2019

Ve městě Humpolci působí více jak 60 firem, které zaměstnávají pracovníky a mají
sídlo v Humpolci. Byly zde také vybudovány průmyslové zóny a v územním plánu
města jsou vymezeny další rozvojové zóny pro podnikání. Město nabízí široké
možnosti zaměstnání. To využívají obyvatele měst a obcí ze širokého okolí.
Do města denně dojíždí za prací okolo 2 000 pracovníků. Z tohoto úhlu pohledu je
neustálý pokles obyvatel města velmi překvapivý. Příčinou mohou být, kromě sociálních aspektů, absence dopravních spojení do míst s atraktivnější nabídkou pracovních příležitostí nebo i množství a druhů volno časových aktivit.
Město Humpolec však leží v bezprostřední blízkosti dálnice D1, a tak má výbornou
dostupnost do Jihlavy, Brna, ale i Prahy. Charakter okolní přírody předurčuje další
možnou charakteristiku města a jeho okolí. Je jím možnost zimní i letní rekreace.
Blízkost dálnice také zvyšuje atraktivitu území z hlediska její dostupnosti pro ná-
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vštěvníky či rozvoj průmyslu, případně bydlení. Z tohoto úhlu pohledu má město
rozvojový potenciál tak, jak ho známe z jiných částí republiky u obdobných charakteristik území. Zde však ještě není plnohodnotně využit, zejména v oblasti trvalého
bydlení (KMP Consult, online, 2018).
Z analytických zpráv města Humpolce dále vyplynulo, že občané města absolvují
z 98 % většinu cest osobními automobily a nejvíce cestují do oblastí v rámci města. Pokud se vydávají z města pryč, cestují rádi vlakem, především do Pelhřimova,
Jihlavy, Havlíčkova Brodu nebo Prahy.
Lze se domnívat, že pokud obyvatelé Humpolce cestují do Pelhřimova obvykle
vlakem, necestují tam za fitness a wellness centry, které mají v Humpolci v lepší
dostupnosti, ale cestují tam za prací, známými nebo na dovolenou.
Pro rozvoj podnikání je důležité soustředit se nejen na strukturu obyvatel podle
věku, ale také podle vzdělání, protože především osoby v produktivním věku a s
vyšším vzděláním znamenají pro ekonomiku i sociální prostředí pozitivní prvek
(vyšší kupní síla, příjem z daní z podnikání či zaměstnání, stimulace aktivit v regionu apod.).
Proto lze za negativní jev považovat nepříznivou věkovou strukturu obyvatel Humpolce danou dlouhodobě nadprůměrným podílem osob ve věku 65 a více let, vyšším indexem stáří než v průměru v ČR, vyšší intenzitou ekonomického zatížení společnosti v Humpolci, a také vyšším průměrným věkem místních obyvatel.
Z dotazníkového šetření, provedeného v roce 2012, vyplynulo, že se ve městě nachází nadprůměrně vzdělané obyvatelstvo, tedy obyvatelstvo s maturitou a vyšším
vzděláním. Počet těchto osob je zde vyšší než v průměru v ČR i v Kraji Vysočina.
Obyvatelstvo Humpolce je národnostně i nábožensky homogenní, což v dnešní
době přispívá k atraktivitě regionu pro bydlení, z důvodů vyššího pocitu bezpečí. Ta
se však, dle dotazníkového šetření, jevila jako často zmiňovaný problém spojený se
zvýšenou přítomností nepřizpůsobivých občanů a osob bez domova v parcích a na
veřejných místech (Pešoutová, online, 2012).
Vzhledem k tomu, že centrum Kasalka neprovedlo a neprovádí žádné plošné výzkumy, je nutné čerpat informace o zájmu klientů o služby fitness a wellness center z jiných dostupných zdrojů. Z již zmiňované bakalářské práce vyplývá, že hlavní
návštěvnost fitness center v Humpolci, a v Havlíčkobrodském regionu, tvoří ženy,
které zde převažují. Více jak polovina klientů fitness center v havlíčkobrodském a
humpoleckém regionu je středoškolsky vzdělána.
Co se týče věkové struktury klientů, hlavní klientelou center jsou klienti ve věku 20
– 40 let. Zajímavostí je převažující návštěvnost klientů ve věku 30 – 40 let a starších
40 let v pohybovém studiu Chilli fitness, kde je dokonce 47 % dotázaných starších
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40 let. Naopak šetření v tomto centru se nezúčastnil nikdo ve věku 20 – 30 let, proto lze pouze odhadovat, že v Chilli fitness je tato věková struktura v menšině. Více
než 70 % klientů nenavštěvuje fitness centra v rámci jiného sportu. Zbývajících 30
% klientů využívá fitness aktivity jako doplňkový sport k jejich hlavnímu sportu, jako
je lední hokej, cyklistika, softball, sportovní kynologie či fotbal. Dotazovaní obvykle
navštěvují fitness centra 2x – 4x týdně. V roce 2012 existovalo ve zmiňovaných regionech pouze jediné sportovní a relaxační centrum, které využívalo členské poplatky. Ty tehdy využívalo až 40 % zákazníků.
Od té doby téměř všechna analyzovaná fitness centra v Humpolci a Pelhřimově,
jako konkurence Kasalky, využívají možnost zakoupení permanentní vstupenky, která je zavazuje ke členství daného centra. Zákazníci většinou navštěvují fitness centra sami (40 %) nebo s kamarády (50 %). Zbývajících 10 % zákazníků navštěvuje fitness centra se svými partnery nebo jinými členy rodiny.
V dalších otázkách se bakalářská práce zabývala tím, jaké fitness aktivity dotazovaní navštěvují nejčastěji a zda jsou spokojeni s nabídkou fitness aktivit.
Nejčastěji navštěvovanou aktivitou ve vybraných regionech je jízda na stacionárním kole neboli spinning či indoor cycling (26 %). Dále následuje posilovna, alpinning, zumba, step aerobik, trampolínky a squash. Celkem 72 % dotazovaných je
spokojeno s nabídkou fitness aktivit jednotlivých fitness center, ale 28 % zákazníků
by rádo uvítalo v nabídce fitbox, poledance, bojové sporty, klasický aerobik nebo
kruhový trénink v posilovně. Pro 13 % respondentů bylo také velmi důležité mít
možnost regenerace v daném centru (Pešoutová, online, 2012).
Naštěstí, fitness a wellness centrum Kasalka umožňuje svým zákazníkům cvičit fitbox i kruhový trénink. Kromě zmiňovaných fitness aktivit, nabízí Kasalka také wellness procedury, jako doplňkové aktivity, které se doporučuje provádět ideálně po
provedené sportovní aktivitě. Zákazníci by také rádi přivítali více cvičebních strojů
v posilovnách, lepší možnost parkování, více dopoledních hodin a službu hlídání
dětí během cvičebních lekcí. Dá se říci, že všemi uvedenými faktory, s výjimkou hlídání dětí, centrum Kasalka disponuje. Tudíž uspokojuje většinu zákazníků.
V roce 2014 byl proveden nový, a dosud poslední výzkum, ze strany vedení města
Humpolec, dle doporučení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, pro tvorbu plánování rozvoje obcí. Dotazníky byly tentokrát zaměřené na obyvatele starší
15 let a obsahovaly především otázky zaměřené například na spokojenost obyvatel
s kvalitou života ve městě (podmínky pro bydlení, ekonomickou činnost, volný čas,
názory na úroveň školství a zdravotnictví, na technickou infrastrukturu a životní
prostředí), se sociálními službami apod. Respondenti uvedli, že jsou velmi spokojeni se sportovními i volno časovými aktivitami ve městě, i se sportovním vyžitím.
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Pomocí segmentace bylo zjištěno, že analyzovaný fitness a wellness trh v Humpolci a jeho okolí je využíván zejména ženami ve věkové kategorii 20 – 40 let, avšak
konkurenční společnost Chilli fitness navštěvují ženy starší 40 let. Vzhledem
k tomu, že fitness center je v Humpolci a havlíčkobrodském regionu, podle zákazníků, dostatečné množství, avšak s nedostatečnými službami v oblasti wellness
služeb, je vhodné zaměřit se, pomocí agresivní marketingové strategie15, na ženy
ve věku 30 – 50 let, pro které budou k dispozici požadované služby. Proto navrhuji
vybudovat v centru Kasalka relaxační zónu neboli rozšířit wellness služby o novou
nabídku, která dosud nemá v Humpolci obdoby, a zaměřit se na její efektivní reklamu.

Technologické faktory
Vzhledem k tomu, že Sportovní Centrum Kasalka je nové, malé rodinné fitness centrum, je zde vybavení a technologie stále moderní. V posilovacím sále je k dispozici
velká televize, kterou si mohou zákazníci obsluhovat sami a nově je v centru možnost volby hudby podle vlastního přání, a to za pomocí Tabletu, který je připojen na
reproduktory a volně položený a k dispozici na recepci fitness centra.

Ekologické faktory
Na návštěvnost Sportovního Centra Kasalka mají velký vliv klimatické změny. S letními měsíci a s hezkým počasím dovolujícím lidem cvičit venku, návštěvnost vnitřních sportovišť klesá. Největší tržby bývají cca od října každého roku do cca únoru,
až března roku dalšího. Jelikož jsou nyní klimatické změny na počasí patrné, zimních a chladných měsíců ubývá.

4.3. SWOT analýza Sportovního Centra Kasalka
Po již provedených analýzách konkurence i marketingové strategie Kasalky, je na
místě provést SWOT analýzu, na jejímž základě bude sestaven marketingový plán.
SWOT analýza je zachycena v následující tabulce 3 a vychází z údajů o značce a
provedených analýz. Faktory SWOT analýzy jsou rozděleny na silné a slabé vnitřní
stránky společnosti, které lze ovlivnit, a na příležitosti a hrozby vnějšího prostředí,
které ovlivnit nelze.
15 Agresivní marketingová strategie je prováděna pomocí tzv. Guerilla marketingu, jehož cílem je zís-

kat konkurenční výhodu pomocí efektivní propagace, která vzbudí ve stávajících i potenciálních zákaznících maximální zájem za použití omezeného rozpočtu. Základem Guerilla marketingu je originální nápad, který je kreativně zpracován s použitím nekonvenčních nástrojů, jako jsou média, venkovní reklamy apod. (Hesková, M. a Štarchoň, P., 2009. Marketingová komunikace a moderní trendy
v marketingu. ISBN 978-80-245-1520-5.)
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Tabulka 6 - SWOT analýza

Položky v jednotlivých skupinách jsou hodnoceny podle známek následovně:

-

silné stránky a příležitosti jsou hodnoceny kladnými známkami od 1 do 5,
přičemž 1 =nejméně optimální a 5 = nejoptimálnější,
slabé stránky a hrozby jsou hodnoceny zápornými známkami, protože se
jedná o negativní = faktory, od -1 do -5, přičemž opět platí stejná definice,
jako u předchozího bodu.

Hodnocení je doplněno o sloupec „Váha“, který vyjadřuje důležitost jednotlivých
položek v dané skupině. V rámci dané skupiny musí být součet vah roven číslu 1.
Čím vyšší je váha, tím více je daný faktor v příslušné skupině důležitý. Vynásobením
váhy a známky bude získán výstup, ze kterého budou odvozeny závěry.
Nyní je možné provést sumarizaci interních a externích faktorů SWOT analýzy centra Kasalka v Humpolci.
Následující tabulka 7 zobrazuje hodnotící faktory provedené SWOT analýzy. Pro
správnou sumarizaci hodnot je důležité analyzovat rozdíl mezi silnými a slabými
stránkami centra Kasalka, které tvoří jeho interní faktory, a mezi příležitostmi a
hrozbami, které tvoří faktory externí.
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Celková hodnota faktorů je 1,90, přičemž externí faktory mají dvojnásobnou hodnotu nad faktory interními. Externí faktory tedy 2x více ovlivňují chod centra a je důležité se na ně zaměřit.
Tabulka 7 Hodnotící faktory SWOT analýzy centra Kasalka

Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka 8 vyjadřuje číselně i zkratkovitě vzájemný vztah jednotlivých faktorů. Silné
stránky a příležitosti vykazují vysokou hodnotu 9,10 a slabé stránky s hrozbami
zase vysokou zápornou hodnotu ve výši -7,20. Silné stránky a hrozby mají společnou hodnotu ve výši 1,40 a slabé stránky s příležitostmi hodnotu 0,50.

Tabulka 8 Matice SWOT analýzy centra Kasalka v číselném vyjádření
Zdroj: vlastní zpracování.

Silné stránky společnosti mají z pohledu konkurenceschopnosti silný vliv na rozvíjení marketingových příležitostí. Kasalka je schopna konkurovat na trhu na úrovni
nejsilnější pozice z důvodu autentičnosti a jedinečnosti prodejního modelu, a také
díky silné brandingové strategii a prostředí, které je přizpůsobeno jejich potřebám.
Tyto silné stránky Kasalky zaujímají silnou konkurenční výhodu a jsou kořenem příležitostí ke zlepšení ekonomických výsledků.
Jako silná příležitost se jeví zejména rostoucí zájem o online nakupování a placení
čehokoli a existence investorů, tedy dostupných finančních zdrojů, díky kterým
může centrum rozvíjet své aktivity a implementovat návrhy projektu.

Příležitostí je také absence silných značek na trhu fitcenter a wellness center
v Humpolci, což podporuje konkurenceschopnost centra Kasalka, a právě díky tendenci nárůstu online nakupování a placení lze předpokládat, že posílení značky
pomocí povede ke znásobení úspěšnosti centra.
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V porovnání s nejsilnější přímou a nepřímou konkurencí nabízí Kasalka nedostatečné množství wellness služeb. Je tedy nutné směřovat budoucí kroky směrem
rozšíření značky o wellness služby, aby nedošlo k nárůstu úspěchu konkurenčních
společností. Kasalka není příliš flexibilní v přizpůsobování se růstu společnosti, zejména v nabídce služeb. Konkurenční společnosti nabízí množství fitness a wellness služeb odpovídající současným požadavkům trhu. Tato slabá stránka centra
Kasalka brzdí jeho rozvoj, v životním cyklu, na bodu stagnace.
Hrozby bránící novému růstu centra spočívají, nyní, zejména v dlouhotrvající pandemii Covid-19, která může způsobit pokles životního cyklu centra a další umocnění slabých stránek. Nyní vše závisí na hospodaření centra Kasalka a využití jeho
silných stránek a příležitostí v další rozvoj.

4.4.Výzkumné otázky
Cílem výzkumných otázek práce je analyzovat tržní marketingové postavení společnosti Sportovní Centrum Kasalka s.r.o., a vytvořit marketingový plán pro rozšíření
služeb společnosti, což povede k posílení značky u široké veřejnosti.
Pro účely zjištění stávající marketingové strategie a vytvoření nové, jsem zvolila následující výzkumné otázky, na které je nutné v závěru odpovědět a tudíž splnit jejich cíl:
VO1: „Jaké jsou motivační faktory zákazníků pro výběr daného fitness centra?
VO2: „Jaká je spokojenost zákazníků s jednotlivými fitness centry?
VO3: „Jaké služby by měly být ve společnosti Sportovní Centrum Kasalka, s. r. o. poskytovány?!"
VO4: „Který konkurent je pro zmíněné sportovní centrum motivačním? V čem?!
VO5: „Jaké budou celkové náklady na projekt (branding) značky?!"
VO6: „Jaké příležitosti přinese vybraný projekt značce Kasalka?!"
VO7: „Jaký další typ brandingu značky by měla Kasalka využít?
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4.5.MARKETINGOVÝ PLÁN ROZŠÍŘENÍ
PORTFOLIA SLUŽEB
Vzhledem k analýze zákazníků a konkurence Sportovního a relaxačního centra Kasalka, s. r. o., na trhu fitness a wellness center v Humpolci a jeho okolí, je navržen
rebranding značky prostřednictvím rozšíření wellness služeb o tzv. Maderoterapii
neboli terapii na odstranění celulitidy, nastartování lymfatického systému a celkové
detoxikace organismu.
Maderoterapie se provádí pomocí dřevěných válečků, kdy masáž těmito válečky
zlepšuje proudění lymfatického systému, což pomáhá nastartovat metabolismus a
vylučovat toxiny z těla, především z podkoží, a odstranit nebo odvrátit výskyt takzvané pomerančové kůry. Maderoterapii je vhodné kombinovat s cvičením, které
kůži nejprve prokrví, a zaručí tak větší účinnost terapie. Pro co nejefektivnější výsledky Maderoterapie je vhodné dodržovat doporučený stravovací režim, který zamezí zadržování vody v těle a přispěje k viditelnému zlepšení stavu pokožky. Pomocí Maderoterapie lze masírovat, a tedy prokrvovat nohy, hýždě, plosky nohou,
břicho, ruce i obličej.
Maderoterapie neboli masáž dřevěnými nástroji je metoda pocházející z Kolumbie.
K masáži jsou využívány anatomicky tvarované nástroje ze dřeva, díky kterým je
procedura přírodní a hypoalergenní.
Následující obrázek zobrazuje masážní dřevěné válečky používané v Maderoterapii,
té nejprve předchází ruční masáž, která pokožku připraví a odstraní nahromaděné
tuky. Následně je na tělo aplikován éterický olej, který je již vpravován do pokožky
dřevěnými válečky.
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Obrázek č 17. ukázka maderoterapie v praxi
Zdroj: DR.NEK, 2019a. Co je to Maderoterapie. Dostupné z: https://madero-terapie.cz

4.5.1.Přínosy a rizika projektu
Maderoterapie se v České republice stala trendem roku 2020. Do té doby zde existovalo pouze 5 poskytovatelů této wellness služby, k 1.3.2021 je již evidováno 7 poskytovatelů (salónů neboli center), z nichž větší polovina nabízí, kromě procedury
Maderoterapie, také její školení.
Vzhledem k tomu, že je Maderoterapie na českém wellness trhu poměrně novou
službou, kterou prozatím poskytuje stále nízký počet center, je nyní pro Kasalku
velká šance na zaujetí velkého počtu potenciálních zákazníků.
Jelikož v Humpolci žije více žen než mužů, které mají průměrný věk 42 let a v průměru 20 – 40 leté ženy navštěvují fitness a wellness centra v blízkém okolí, může
Maderoterapie zaujmout právě je. Navíc, jak bylo zjištěno, konkurenční Chilli fitness
navštěvují ženy ve věku 40+, tedy ideální věková hranice pro otestování a využívání
nové wellness služby v Kasalce.
Lze se domnívat, že ženy starší 30 let již zažívají problémy s celulitidou, suchou
kůží, s povadlou kůží, s nevzhlednou barvou kůže, obezitou, s tukovými zásobami
na určitých místech těla apod.
To vše je způsobeno nezdravým životním stylem dané ženy, těhotenstvím, porodem, péčí o tělo, neaktivním životním stylem či dědičností. Všechny tyto problémy
však dokáže Maderoterapie vyřešit. Jedná se o spojení příjemné služby s užitečnou.
Potenciální klienti se při této proceduře uvolní, zbaví se napětí, stresu, a k tomu i
celulitidy, nastartují svůj lymfatický systém a podpoří celkovou detoxikaci organismu.
Maderoterapie je převzata z Ameriky, kde je známá jako Wood Therapy a předpokládá se, že se v budoucnu stane nezbytnou součástí nabídky proti celulitidě ve
většině masážních a kosmetických salónech a všech provozovnách zabývajících se
celulitidou. Jednou tak může zcela nahradit tradiční manuální anticelulitidní masáž.Bohužel, Maderoterapie není vhodná pro lidi, kteří mají špatnou srážlivost krve,
pro těhotné ženy, pro lidi s křečovými žílami, pro lidi s exémy, nezahojenými jizvami
a pro lidi trpící infekčními virovými, bakteriálními a onkologickými onemocněními.
Jako potenciální riziko Maderoterapie lze vnímat pouze možnost odchodu vlastních vyškolených masérů, případně trenérů, ke konkurenci nebo za cestou budování vlastního masérského studia. Lze však předpokládat, že špatná ekonomická situace, spojená s nemocí Covid-19, která nepřeje vzniku nových pracovních míst a je
rizikem pro již zavedené podnikající subjekty z hlediska finanční i existenciální stability, zajistí věrnost stávajících zaměstnanců v zaběhnutých a fungujících společnostech. Projekt Maderoterapie tedy žádné potenciální riziko nenese.
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4.5.2.SWOT analýza
Výhodou pro Kasalku je, že Maderoterapie nepotřebuje další prostory navíc. Masáž
se provádí na klasickém masérském lehátku. K dispozici není třeba další masér,
jako fyzická osoba (zaměstnanec), ale mohou se proškolit stávající zaměstnanci
centra, což může být motivací pro získání nových znalostí a zkušeností z oblasti
wellness služeb. V ceně školení je certifikát pro 2 osoby, i když vybavení jen pro
jednoho. Maderoterapii lze spojit s doporučením lektora ohledně zdravého stravování, cvičení a posilování.
Nejbližší konkurence (poskytovatel služby školení) je vzdálena cca 100 km. Nevýhodou mohou být vysoké počáteční náklady na reklamu. Záleží však na tom, jakou
reklamu vedení Kasalky využije – zda se zaměří pouze na sociální sítě nebo využije
například volné reklamní plochy ve městě Humpolci a širokém okolí k propagaci
své značky.
Jako potenciální riziko se jeví rychle rostoucí počet poskytovatelů této služby. Během jednoho roku vzrostl počet poskytovatelů služby Maderoterapie v České republice o 40 %. Rizikem také stále zůstává dlouhodobě trvající pandemie koronaviru, která brání rozvoji podnikání a vytváří podnikatelům ušlé zisky z prodeje výrobků
a služeb. I přes všechna rizika je však marketingový projekt společnosti v podobě
poskytování nové wellness služby příležitostí pro rozvoj podnikání, přilákání nových
zákazníků, zvýšení zisku a posunutí centra Kasalka v životním cyklu rostoucím směrem, což zajistí velkou konkurenceschopnost na dlouhé období dopředu.
Pokud vedení Kasalky zvolí agresivní marketingovou strategii, může odklonit zákazníky i nejbližší konkurenci. Rebrandingem dojde také především k rozšíření nabídky kvalitních wellness služeb v Humpolci a jeho širokém okolí.
Následující tabulka 9 shrnuje uvedené faktory SWOT analýzy projektu.

Tabulka 9 SWOT analýza projektu rebrandingu značky Kasalka
Zdroj: vlastní zpracování.
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4.5.3.Reklama projektu
Jako vhodná reklama se jeví pronájem billboardů na strategických místech, kterými
jsou především příjezdy a sjezdy u nedaleké D1. Na billboardech je možné komunikovat nový produkt, posílit image značky a použít jej také jako směrové značení.
Billboardy jsou nejpoužívanější a nejrozšířenější nosiče venkovní reklamy.
Z dostupných internetových zdrojů bylo zjištěno, které reklamní plochy jsou vhodné k pronájmu. Strategicky vhodnou reklamní plochou (billboardem) je plocha na
ulici Okružní přímo v Humpolci, vzdálena 1,3 km od sportovního centra Kasalka.
Tento volný billboard je umístěn na silnici vedoucí ze směru od Havlíčkova Brodu.
Druhý volný billboard je na silnici I. třídy, vedoucí z Pelhřimova na Humpolec, mezi
městy Záhoří, Komorovice a Vystrkov.
Dále by bylo vhodné využít autobusové zastávky pro polep velkoplošných plakátů
s reklamou na nově nabízenou wellness službu centra Kasalka. Těchto strategických ploch bylo vybráno celkem 5 – zastávka Humpolec dálnice, Humpolec hájenka, Humpolec Čejov-Hadina, Jiřice a Vyskytná-Sedliště. Všechny uvedené reklamní
plochy jsou dobře viditelné a osloví všechny osoby, které se pohybují v jejich okolí.
Pronájem reklamních ploch je dobrou volbou pro každého podnikatele nebo marketingového pracovníka. Zmiňované billboardy lze pronajmout po měsíčních kampaních. Jejich rozměr je 510cm (šířka) x 240cm (výška). Velkoplošné plakáty, umísťované na autobusových zastávkách, bývají nejčastěji v rozměrech A0, tedy 841cm
(šířka) x 1 189cm (výška). Billboardy ve městech stojí zhruba 4 tisíce Kč a billboardy
na silnicích I. třídy vychází na 5 000 Kč – 8 000 Kč.

4.5.4.Kalkulace projektu
Vzhledem k tomu, že nový projekt, bez reklamy, nepotřebuje nové prostory ani vybavení, dokonce není potřeba dalších nových zaměstnanců, postačí pro jeho zavedení vynaložit náklady na školení (dále také „kurz“) stávajících zaměstnanců centra
Kasalka.
Kurz Maderoterapie zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zájemci o Maderoterapii naučí složení a strukturu kůže, počet a funkce obličejových
svalů a tzv. Maderotherapy face neboli vše o masáži obličeje. V praktické části si
pomocí profesionální soupravy vyzkouší masáž těla a obličeje, aby tak umocnili své
teoretické poznatky.
V dnešní době existují v České republice 4 školitelé Maderoterapie, kteří jsou kompetentní v poskytování informací, praxi a následnému vydání certifikátu. Ceny jsou,
s výjimkou aktuálních slev, stejné. Celý kurz Maderoterapie, bez školení Maderoterapie obličeje, stojí 19 490,- Kč a obsahuje teoretickou a praktickou část, profesio-
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nální soupravu pro Maderoterapii zahrnující dřevěné pomůcky a prohřívací olej,
certifikát a odbornou literaturu. Zvlášť se hradí školení Maderoterapie obličeje, které
stojí 4 990,- Kč (v Praze) nebo v Drásově, nedaleko Brna, 3 500,- Kč. Výhodou je
možnost využít skupinová školení nebo požádat o školení přímo ve vlastní provozovně, v našem případě přímo v centru Kasalka.
V současné koronavirové době lze využít také online školení za 9 990,- Kč, jehož obsahem je video kurz na flash disku, tištěná skripta, certifikát, sada dřevěných nástrojů a anticelulitidní prohřívací olej speciálně vyvinutý pro maderoterapii. Do kurzu lze přihlásit i další osobu z jedné provozovny, která obdrží certifikát, ale bez sady
(Dr-nek.cz, online, 2019b). V případě Kasalky to není žádný problém, protože centrum disponuje 2 maséry, kteří se v poskytování služeb Maderoterapie budou střídat, tudíž nemusí mít ve stejný čas oba dva k dispozici potřebné pomůcky.
Následující tabulka 10 zobrazuje ceník Maderoterapie centra Kasalka, jako nově zavedené wellness služby.

Tabulka 10 - Ceník Maderoterapie
Zdroj: vlastní zpracování.

Ceník byl upraven v závislosti na cenách konkurenčních wellness a fitness center
v České republice, kdy 60 minut Maderoterapie (z čehož prvních 20 minut zahrnuje
zahřátí těla bez dřevěných pomůcek) stojí 999,- Kč a 30 minutová masáž obličeje
590,- Kč. Permanentní vstupenky se u konkurujících společností pohybují v rozmezí
4 499,- Kč – 7 999,- Kč. Pro Kasalka je vhodné upoutat potenciální zákazníky o tuto
službu její kvalitou, vyškolenými maséry a příznivými cenami v porovnání s konkurencí. Odborní poskytovatelé zdravotních služeb doporučují provádět Maderoterapii 5x – 10x po sobě, a poté pravidelně 1x měsíčně v průběhu celého roku.
Co se týče nákladů na reklamu, je potřeba počítat s náklady nejen na pronájem
billboardů, ale také s grafickým zpracováním velkoplošného tisku a tiskem plakátů.
Centrum Kasalka nedisponuje vlastní grafickou tiskárnou, schopnou vytisknout požadované formáty a nemá ani vyškolené zaměstnance, schopné vytvořit takovou
reklamu. Kasalce stačí jednoduchý informační systém, zahrnující správu sociálních
sítí, rezervačního systému a oficiálních internetových stránek. O to vše se starají
společně majitelka centra s nejmenovanou trenérkou.
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Tabulka 11 zobrazuje náklady na reklamu nové wellness služby centra Kasalka

Tabulka 11- Náklady na reklamu nové wellness služby centra Kasalka
Zdroj: vlastní zpracování

4.5.5. Celkové zhodnocení projektu
Po zhodnocení nákladů na školení a reklamu, a po sestavení základního ceníku
nové wellness služby, je na místě zhodnotit celkové předpokládané výnosy a náklady na projekt.
Majitelka centra Kasalka se tak může rozhodnout, jakým způsobem bude nový projekt financovat, vzhledem k předpokládané době návratnosti investic vynaložených
na počáteční i celkové náklady projektu. Lze však předpokládat, že vzhledem k nepříliš velké finanční náročnosti, bude majitelka centra hradit náklady z vlastních
zdrojů neboli ze zisku minulých let, aniž by musela žádat o úvěr.
Vzhledem k očekávané návštěvnosti centra, která by se díky projektu zvýšila o 30 %,
může být návratnost vynaložených nákladů na projekt jeden měsíc.
Tabulka 12 zobrazuje celkové zhodnocení projektu, tedy jeho předpokládanou nákladovou a výnosovou stránku.
V příloze 3 je dále uveden marketingový plán Sportovního a relaxačního centra Kasalka, který obsahuje vize, plánované cíle, SWOT analýzu, strategii i rozpočet nejen
nového projektu, ale celé společnosti, právě s ohledem na rebranding značky.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 69 990 Kč, z toho náklady za 1. měsíc, kam
spadají náklady na reklamu za 1 měsíc, uhrazení kurzů, výroba jednoduchých vizitek a úprava vlastního webu, jsou ve výši 33 990 Kč. Za předpokladu, že během
prvního měsíce využije novou wellness službu 25 zákazníků, kteří využijí jak péči o
tělo, tak i péči o obličej, z čehož si 5 z nich zakoupí vstup v kombinaci 60 + 30, mohou se tržby z prodeje této služby dostat na hranici 21 tisíc Kč.
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Lze předpokládat, že další zákazníci si zakoupí permanentní vstupy. Neutrální varianta počítá s tím, že 4 zákazníci si zakoupí levnější varianty permanentních vstupů a polovina z nich variantu dražší.
Celkem by se tržby z prodeje permanentních vstupů mohly vyšplhat až na 98 800
Kč. Tento rozpočet předpokládá, že za novou službou se budou sjíždět zákazníci
z celého širokého okolí, z obcí, měst i regionů. Dokud není konkurence v České republice příliš velká, je velká šance získat z projektu v prvním měsíci až necelých
120 tisíc Kč. Čistý příjem by tak dosáhl výše 85 810 Kč.

Tabulka 12 Celkové zhodnocení projektu rebrandingu značky Kasalka
Zdroj: vlastní zpracování.

4.5.6. Vyhodnocení výzkumných otázek
Na základě provedených analýz jsme mohli dospět k odpovědím na výzkumné
otázky.
VO1: „Jaké jsou motivační faktory zákazníků pro výběr daného fitness centra?
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Z provedených dotazníkových šetření minulých let vyplynulo, že pro zákazníky je
důležité, jakým celkovým vybavením dané fitness centrum disponuje, přičemž důležitá je také dojezdová vzdálenost. Návštěvníci fitness center cestují v rámci měst,
obcí i okresů převážně vlastními automobily nebo pěší chůzí, za sportem na krátké
vzdálenosti.

VO2: „Jaká je spokojenost zákazníků s jednotlivými fitness centry?
Z provedených průzkumů vyplynulo, že zákazníci jsou s množstvím fitness center
v Humpolci a jeho okolí spokojeni. Vyhovuje jim nabídka služeb fitness center, ale
chybí jim určitá přidaná hodnota, například v podobě rozšíření wellness služeb
nebo poskytování hlídání dětí v průběhu tréninku.

VO3: „Jaké služby by měly být ve společnosti Sport Relax centrum Kasalka, s. r. o.
poskytovány?“
Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že Kasalka by měla využít agresivní
marketingovou strategii, zaměřenou na rozšíření svých wellness služeb, a to novinkou mezi službami v celé České republice – Maderoterapií.
Po provedené SWOT analýze projektu bylo zjištěno, že rebranding značky právě
pomocí této nové wellness služby může přilákat potenciální zákazníky, konkurenční
zákazníky a zvýšit zisky centra Kasalka. Právě kvalitních wellness služeb je v Humpolci a jeho okolí nedostatek, přičemž pomocí marketingových nástrojů dojde
k uspokojení potřeb stávajících i potenciálních zákazníků, mezi které patří především ženy v průměrném věku 42 let.

VO4: „Který konkurent je motivačním pro Kasalku a v čem?“
Z provedené analýzy konkurence vyplynulo, že Kasalka má celkem 8 konkurentů,
z toho 4 přímé. Celkem 3 konkurenti odpovídají náročným požadavkům, co se týče
vlastností poskytovaných služeb. Dá se tedy říci, že všichni 3 konkurenti jsou pro
Kasalku motivační. Jedná se o přímého konkurenta Chilli Fitness neboli Fitko Humpolec s.r.o., nepřímého konkurenta Kohinor a dalšího nepřímého konkurenta Beachwell. Právě tito nepřímí konkurenti jsou pro Kasalku motivační zejména v širokém
spektru poskytovaných služeb. Jejich sportovní i relaxační zóny jsou plně vybaveny
a přizpůsobeny širokému spektru zákazníků. Na rozdíl od Kasalky nabízí také
whirlpool a další wellness procedury. Jejich celkové hodnocení je sníženo především díky velké dojezdové vzdálenosti. Přímý konkurent Chilli Fitness je pro Kasalku
motivační také díky dalším wellness procedurám, které nabízí.
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VO5: „Jaké budou celkové náklady na marketingový plán Sportovního Centra?“
Z provedených analýz bylo zjištěno, že celkové náklady na projekt, které zahrnují
náklady na reklamu a s tím spojené výdaje, náklady na kurz maderoterapie obličeje
i celého těla, výrobu jednoduchých vizitek i úpravu webových stránek, budou v celkové výši 69 990 Kč s tím, že v prvním měsíci budou ve výši 33 990 Kč.

VO6: „Jaké příležitosti přinese vybraný projekt značce Kasalka?“
Mezi příležitosti patří především zajištění konkurenceschopnosti centra na dlouhé
životní období a zároveň posun životního cyklu podniku do z fáze stagnace do fáze
růstu. Projekt také přiláká vyšší počet potenciálních zákazníků a odkloní zákazníky
od konkurence.
Uspokojena může být široká veřejnost, ale především ženy v průměrném věku 42
let, jichž je v Humpolci a okolí převážná většina. Projekt Maderoterapie také zajistí
rozšíření nabídky kvalitních wellness služeb v Humpolci a jeho širokém okolí.

VO7: „Jaký další marketingový tah vhledem ke konkurenci a tržní poptávce měla
Kasalka využít?“
Dle mého názoru je vhodné doplnit fitness a wellness služby o doplňkovou službu
hlídání dětí v průběhu cvičení nebo relaxace. V centru Kasalka by mohl být vyhraněn prostor pro dětský koutek, kde by děti měly dostatek hraček i místo pro svačinu. Rodiče by zde umísťovali děti po předchozí domluvě s personálem Kasalky, přičemž starší děti by zde byly bez dozoru a mladším dětem by se věnoval rodinný
příslušník nebo trenér centra, který v té době nemá domluveny individuální tréninky. Dětský koutek by mohl být umístěn v místnosti pro fitbox, protože boxovací pytle jsou přenosné, tudíž v této místnosti nejsou umístěny pevně, ale po dokončení
lekce se ukládají do příručního skladu. Zde by mohly být umísťovány také prvky
z dětského koutku, aby nepřekážely cvičícím při fitness lekcích.

4.5.7.Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření proběhlo od května roku 2021 a trvalo do poloviny srpna roku
2021. První odpověď od respondenta byla zaznamenaná 23.5.2021 a poslední
3.8.2021. Bohužel jsem očekávala větší množství respondentů, ale vzhledem k
tomu, že do Sportovního Centra dochází pravidelně necelá stovka klientů, podařilo
se nám získat zpětnou vazbu od více než 25% zákazníků.
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Tato metoda je kvantitativního charakteru a dotazník byl vytvořen prostřednictvím
internetové stránky SURVIO ( https://my.survio.com) a následně pomocí vygenerovaného a na Facebookové stránky vloženého odkazu doručen respondentům. Další
cesta byla prostřednictvím přímých zpráv, kdy byl odkaz na dotazník vložen přímo
do pole zprávy a odeslán s prosbou a vyplnění.
Celý dotazník zpracovaný ve formátu PDF bude následovat jako příloha této práce.
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Závěr
Množství poznatků z literárních zdrojů bylo využito v praktické části práce, která se
již zabývala realizací samotného projektu – jeho návrhem, důvody k jeho realizaci,
situační analýzou a SWOT analýzou samotného centra Kasalka, a následně také
SWOT analýzou navrhovaného projektu. Součástí praktické části bylo také provedení segmentace, targetingu a positioningu sportovního a wellness (relaxačního)
trhu v Humpolci a jeho okolí.
Z dostupných literárních zdrojů, mezi které patří i analytické zprávy města Humpolce nebo průzkumy zmiňovaného trhu, provedené v předchozích letech, bylo zjištěno, co potenciálním zákazníkům jednotlivých fitness a wellness center chybí, s čím
jsou spokojeni a naopak. Na základě těchto analýz byl sestaven marketingový
projekt Kasalky, sestávající se z nabídky nové relaxační služby – Maderoterapie.
Metodikou práce byla metoda deskripce, situační analýza, SWOT analýza, positioning značky, analýza konkurence, případová studie, výzkumné otázky a dotazníkové
šetření. Po provedených analýzách, pomocí zmiňovaných metod, jsme došli k závěru, že zvolený rebranding, v podobě rozšíření relaxačního centra o novou wellness
proceduru, je velkou příležitostí pro nastartování a posun životního cyklu centra
Kasalka z fáze stagnace do fáze růstu.
V současné době není v České republice na trhu fitness a wellness velká konkurence poskytující tuto novou službu, a tak lze předpokládat navýšení počtu zákazníků,
a tedy i tržeb centra Kasalka. Marketingová pozice značky plně odpovídá marketingové strategii sportovního centra, kterou je poskytování fitness a wellness služeb,
zajištění zdravého životního stylu a péče o tělo i duši.
Nová služba je vhodná pro všechny věkové kategorie, především pro ženy, kterých
je v Humpolci více než mužů a jsou v průměrné věkové kategorii 42 let. Vzhledem
k tomu, že zavedení nové služby nevyžaduje nové prostory ani vybavení, skládají se
celkové náklady na projekt pouze z reklamy a s tím souvisejících nákladů, a z nákladů na kurz Maderoterapie, který lze nyní absolvovat online nebo přímo v centru
Kasalka, po předchozí domluvě. Praktická část práce obsahuje také celkové vyčíslení nákladů i předpokládané výnosy projektu.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem vyplývajícím z provedené SWOT analýzy doporučuji centru Kasalka zaměřit se především na kvalitu poskytovaných služeb,
která bude dále podtržena efektivní reklamou. Kasalka je nejaktivnější na sociální
síti Facebook, ale stále roste počet uživatelů jiných sociálních sítí, jako je Instagram,
Twitter apod.
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Je tedy vhodné zaměřit se více na informovanost stávajících i potenciálních zákazníků o cvičebních plánech na následující týden, o výhodách jednotlivých wellness
procedur pro duši i tělo, vyzdvihnout přednosti ve znalostech a zkušenostech masérů, trenérů a výživových poradců apod.
Stávající i potenciální zákazníci jistě také ocení profesionální přístup ze strany trenérů. V dnešní moderní době není neobvyklé, že jsou například na hodinu Zumby
přizváni profesionální tanečníci. Takováto hodina Zumby může stát i 2x více než
obvykle, ale zážitek pro zákazníky obvykle bývá také dvojnásobný.
Co se týče wellness aktivit, doporučuji rozšířit nabídku služeb o zajímavé a zdravotně prospěšné aktivity, které nejsou v Humpolci a jeho okolí běžné. Jedná se například o vířivou vanu. Tato wellness procedura se zaměřuje na uvolnění napjatého
svalstva celého těla a navození uvolnění.
I nadále doporučuji finančně podporovat reklamu na billboardech a ostatních reklamních plochách, jako vhodných upoutávek pro potenciální zákazníky centra Kasalka.
Jednotlivá doporučení ke strategii řízení značky lze shrnout do následujících bodů:

-

cílená reklama,
profesionální přístup,
zvýšená aktivita na sociálních sítích,
nabídka sportovních aktivit s VIP osobnostmi,
rozšíření nabídky wellness služeb o vířivou vanu. Doporučeno bylo používat cílenou reklamu, a to jak prostřednictvím plakátů a billboardů, tak pomocí zvýšené aktivity na sociálních sítích, dále profesionální přístup ze
strany centra, nabízení sportovních aktivit se známými či slavnými osobnostmi, a také další rozšíření nabídky wellness služeb o whirlpool neboli
vířivou vanu.

Poslední z nabízených služeb již poskytují někteří konkurenti. Nový projekt tedy
může na dlouhé období docílit vysoké konkurenceschopnosti centra, i přes nedostatek dalších wellness služeb, které jsou poskytovány v konkurenčních společnostech. Cílem práce bylo rozšíření povědomí Sportovního Centra u široké veřejnosti
pomocí konkrétního marketingového projektu. Cíl práce byl splněn.
Zvolený typ komunikace projektu je nejběžnějším, nejvhodnějším a nejpoužívanějším typem u zavádění nové služby na trh, což osloví širokou veřejnost a přiláká
nové zákazníky. Centrum Kasalka očekává navýšení telefonických i emailových poptávek, navýšení počtu nových zákazníků, navýšení počtu nově sledujících zákazníků na sociálních sítích a zmínky v tištěných či elektronických médiích. To vše také
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zajistí centru Kasalka vyšší zisk a konkurenceschopnost na dlouhé podnikatelské
období.
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Výsledky
1. Kde jste se o našem Sportovním Centru Kasalka dozvěděl/a?
Výběr z možností , zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Reklama

1

4%

Internet

3

12 %

Doporučení od známého

19

76 %

Jinde (prosím, uveďte kde)

2

8%

1 (4%)
3 (12%)
19 (76%)
2 (8%)
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Bydlím vedle fitka
naše fitko

2. Jak často navštěvujete sportovní centrum?
Výběr z možností , zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Několikrát za týden

9

36 %

Jednou za týden

8

32 %

Několikrát za měsíc

3

12 %

Několikrát za rok

5

20 %

9 (36%)
8 (32%)
3 (12%)
5 (20%)
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3. Jak hodnotíte personál fitness centra?
Výběr z možností , zodpovězeno 19x, nezodpovězeno 7x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Příjemný

17

89,5 %

Neutrální

2

10,5 %

Nepříjemný

0

0%

17 (89,5%)
2 (10,5%)
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4. Jaké služby, druh sportu jste u nás využila, navštívil/a?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Posilovna

20

80 %

Vedené hodiny - Fitbox

10

40 %

Vedené hodiny - Alpinning

13

52 %

Vedené hodiny - Kruhový trénink

4

16 %

Vedené hodiny - Pilates

5

20 %

Vedené hodiny - Orientální tance

1

4%

Vedené hodiny - Spinning

4

16 %

Trénink s osobním trenérem

8

32 %

Wellness služby (sauna, masáže, atd...)

1

4%

20 (80%)
10 (40%)
13 (52%)
4 (16%)
5 (20%)
1 (4%)
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8 (32%)
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5. Využil/a jste možnosti osobního trenéra?
Výběr z možností , zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Ne

17

68 %

Ano (prosím, uveďte jeho jméno)

8

32 %

Ano (prosím, uveďte jeho jméno) (Odpověď 0)

8

32 %

17 (68%)
8 (32%)
8 (32%)
0%
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100%

(3x) Lenka
(3x) Lenka Racková
Terezka
Lukáš Farka

6. Jak byste okomentoval/a vybavení sportovního centra?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 23x, nezodpovězeno 3x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Moderní a kvalitní

13

56,5 %

Různorodá a široká nabídka vybavení

9

39,1 %

Efektivní

8

34,8 %

Neefektivní

0

0%

Staré

0

0%

Jiná...

3

13,0 %

13 (56,5%)
9 (39,1%)
8 (34,8%)
0%
0%
3 (13,0%)
0%
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Jde to no
Přidala bych více strojů na nohy, např. Zakopavani, hacken drepy
Nedostatečná zásoba železa

7. Jak hodnotíte ceny sportovního centra?
Hvězdičkové hodnocení, zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x

Počet hvězdiček 3,7/5
O dpově ď

Re sponz í

Podíl

5/5

6

24 %

4/5

8

32 %

3/5

10

40 %

2/5

0

0%

1/5

1

4%

6 (24%)
8 (32%)
10 (40%)
0%
1 (4%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
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8. Jak celkově jste spokojen/a s naším sportovním centrem?
Hvězdičkové hodnocení, zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x

Počet hvězdiček 4,1/5
O dpově ď

Re sponz í

Podíl

5/5

13

52 %

4/5

5

20 %

3/5

5

20 %

2/5

1

4%

1/5

1

4%

13 (52%)
5 (20%)
5 (20%)
1 (4%)
1 (4%)
0%
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100%

9. Doporučil/a byste svým známým naše sportovní centrum?
Výběr z možností , zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Ano

25

100 %

Ne (uveďte prosím důvod)

0

0%

Ne (uveďte prosím důvod) (Odpověď 0)

0

0%

25 (100%)
0%
0%
0%
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10. Je zde něco, co byste chtěl/a změnit na našem sportovním centru?
Textová odpověď, zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
(8x) Ne
V prostorách chybí automat na kávu samozrejme zdarma
OK

a viděl bych tam přikoupit aspoň jeden nový POSILOVACÍ STROJ JINAK
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Nic neměnit!
As
Nic
Ne, Vse mi vyhovuje
Přidala bych stroj na posilování zadku, je zde hodně strojů na ruce
Pouze více strojů na nohy.
ne
Nic mě nenapadá
Více kotoučů, klec na dřepy..
Vůbec nic
nic
Více prostoru
Mrzí mě, že poslední dobou chodí na vedené hodiny málo lidí a proto se nejen upravil režim (prázdniny), ale bohužel se hodiny ruší. Za to ale
nemůže vedení, může za to situace s ohledem na covid (mám pocit, že buď lidé přestali cvičit nebo si našli nějakou alternativu na doma nebo
začali běhat), ale je to škoda.
Jsem spokoje
Nejspíš ne, protože je to malý prostor na velké změny.
Větší prostor na posilování s vlastní vahou

11. Setkali jste se se službou "Maderoterapie?"
Výběr z možností , zodpovězeno 25x, nezodpovězeno 1x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Ano, chodím pravidělně

0

0%

Ano, jednou jsem vyzkoušel/a

0

0%

Ano, ale nemám osobní zkušenost

3

12 %

Ne

22

88 %

Jiná...

0

0%

0%
0%
3 (12%)
22 (88%)
0%
0%
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12. Pokud jste se s "Maderoterapií" setkali, či vyzkoušeli, byla by pro Vás možnost
Maderoterapie u nás ve fitness zajímavá?
Výběr z možností , zodpovězeno 26x, nezodpovězeno 0x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Ano, objednal/a bych se

1

3,8 %

Ano, ale potřeboval/a bych další informace

1

3,8 %

Nevím, potřeboval/a bych další informace

4

15,4 %

Ne

3

11,5 %

Maderoterapii neznám

16

61,5 %

Jiná...

1

3,8 %

1 (3,8%)
1 (3,8%)
4 (15,4%)
3 (11,5%)
16 (61,5%)
1 (3,8%)
0%
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Nesetkal

13. Jsem:
Výběr z možností , zodpovězeno 16x, nezodpovězeno 10x
Mož nost i odpově dí

Re sponz í

Podíl

Žena

10

62,5 %

Muž

6

37,5 %

Jiná...

0

0%

10 (62,5%)
6 (37,5%)
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

11

Hodnocení spokojenosti zákazníků Sportovního Centra Kasalka v
Humpolci

Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?
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Příloha: dotazník
Hodnocení spokojenosti zákazníků Sportovního Centra Kasalka v Humpolci
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku k mé bakalářské práci. Děkuji!

1. Kde jste se o našem Sportovním Centru Kasalka dozvěděl/a?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Reklama
Internet
Doporučení od známého
Jinde (prosím, uveďte kde)

2. Jak často navštěvujete sportovní centrum?
Několikrát za týden
Jednou za týden
Několikrát za měsíc
Několikrát za rok

3. Jak hodnotíte personál fitness centra?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Příjemný
Neutrální
Nepříjemný

4. Jaké služby, druh sportu jste u nás využila, navštívil/a?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Posilovna
Vedené hodiny - Fitbox
Vedené hodiny - Alpinning
Vedené hodiny - Kruhový trénink
Vedené hodiny - Pilates
Vedené hodiny - Orientální tance
Vedené hodiny - Spinning
Trénink s osobním trenérem
Wellness služby (sauna, masáže, atd...)
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5. Využil/a jste možnosti osobního trenéra?
Ne
Ano (prosím, uveďte jeho jméno)
Ano (prosím, uveďte jeho jméno) (Odpověď 0)

6. Jak byste okomentoval/a vybavení sportovního centra?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Moderní a kvalitní
Různorodá a široká nabídka vybavení
Efektivní
Neefektivní
Staré
Jiná...

7. Jak hodnotíte ceny sportovního centra?
/5

8. Jak celkově jste spokojen/a s naším sportovním centrem?
/5

9. Doporučil/a byste svým známým naše sportovní centrum?
Ano
Ne (uveďte prosím důvod)
Ne (uveďte prosím důvod) (Odpověď 0)

10. Je zde něco, co byste chtěl/a změnit na našem sportovním centru?

11. Setkali jste se se službou "Maderoterapie?"
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Ano, chodím pravidělně
Ano, jednou jsem vyzkoušel/a
Ano, ale nemám osobní zkušenost
Ne
Jiná...
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12. Pokud jste se s "Maderoterapií" setkali, či vyzkoušeli, byla by pro Vás možnost Maderoterapie u
nás ve fitness zajímavá?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Ano, objednal/a bych se
Ano, ale potřeboval/a bych další informace
Nevím, potřeboval/a bych další informace
Ne
Maderoterapii neznám
Jiná...

13. Jsem:
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Žena
Muž
Jiná...
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