
Vítejte v kapitole 5!

MARKETINGOVÉ A PRODEJNÍ 

DOVEDNOSTI

Ahoj! Jsem Thomas! 

Pojďme pokročit v našem 

kurzu. Nyní jsme u páté 

kapitoly.



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", je 

školení v celé EU o základních aspektech procesu internacionalizace.

wINGS kurz se skládá ze 6ti kapitol: Podnikatelské myšlení, Základní 

podnikatelské kompetence, Management nejistoty, Mezikulturní komunikace, 

Marketingové a podnikatelské dovednosti.

V průběhu naší virtuální hry se zapojíte do situací vycházejících z reálného 

podnikatelského života a získáte kompetence, které vás připraví na mezinárodní 

dobrodružství. 

wINGS byl vytvořen spoluprací 6ti organizací specializovaných na vzdělávání v 

oblasti podnikání. Pokud chcete o projektu wINGS zjistit více informací, neváhejte 

nás kontaktovat na webových stránkách https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Tímto se budeme v zabývat

UČEBNÍ 

VÝSTUPY

1. Aktuální must-have 

marketingové a prodejní 

dovednosti

2. Základy marketingu pro 

podnikatele

3. Digitální marketing

4. E-commerce a online retail

5. Marketingová strategie

6. Praktické aktivity

7. Herní scénář



Probírané dovednosti a kompetence

Po absolvování této 

kapitoly budete 

schopen/a:

● Identifikovat hlavní tvrdé a měkké marketingové dovednosti 

vyžadované pro podnikatele a vědet i to, proč jsou hlavní

● Porozumět hlavním konceptům a definicím marketingu

● Stručně charakterizovat svoje podnikání za využití daných konceptů 

● Uvědomit si, jak moc je v dnešní době důležitý digitální marketing

● Vybrat a použít vhodné prostředky digitálního marketingu pro svoje 

podnikání

● Zvážit možnosti e-commerce a/nebo online retailu za účelem 

maximalizace úspěchu vašeho podnikání

● Navrhnout marketingovou strategii pro své podnikání s definovanými 

cíli, akcemi, kanály, rozvrhem a rozpočtem



1. Aktuální must-have marketingové a prodejní 

dovednosti



Být úspěšným 

podnikatelem 

znamená také být 

úspěšný marketer. 

Mnoho současných 

úspěšných 

podnikatelů…

Které měkké a 

hrubé dovednosti 

jsou podle vás 

součástí těchto 

charakteristik?

● Zná své zákazníky, trhy a způsob, jak je oslovit.

● Jsou skvělými vypravěči a pisálky.

● Otestuje většinu svých akcí.

● Snaží se držet krok s nejnovějšími marketingovými 

technikami.

● Používají data k rozhodování a porozumění výnosům, které 

získají, ve srovnání s tím, kolik investují v marketingu.

● Využívají k práci technologie.

● Řídí svou práci na základě předem stanoveného rozvrhu.



Měkké 

dovednosti



Tvrdé 

dovednosti



Jemné dovednosti 

mohou být vyvinuty 

prostřednictvím 

školení a existují i 

dobré nástroje, 

které vám mohou 

pomoci je zlepšit

Ale nic nemůže 

nahradit progres 

získaný praxí a 

zkušenostmi!

TIME MANAGEMENT

Od podnikatele se často očekává, že bude dělat

tak trochu všechno. Je zcela nezbytné mít smysl

pro priorizaci a nenechat se „utopit“ v moři úkolů.

Co se týče marketingu, pravidelná

přítomnost/odesílání zpráv je velmi důležité

proto, aby na vás zákazník nezapomněl.

Používejte automatické kalendáře, to do listy,

atd. a většinu času pracujte!



TIPY PRO LEPŠÍ TIME MANAGEMENT

✓ Pravidlo 80/20 – pracujte na méně profitabilních úkolech ve 20%

svého času, 

✓ Ovládejte svou energii, ne čas (na náročnějších úkolech pracujte v 

době, kdy máte víc energie),

✓ Najděte způsob, jak automatizovat úkoly,

✓ Nenechte se rozptylovat (např.: sledování Facebooku během 

pracovní doby).



KREATIVITA

Pro podnikatele je kreativita nutností

ve všech směrech podnikání. Ve

sféře marketingu a prodejů vám

kreativita může pomoci vyniknout

mezi ostatními podnikateli. Také vám

pomůže vnést nové nápady a

interpretace společných problémů.

TIPY pro zlepšení 

KREATIVITY

✓ Dělejte nějakou fyzickou 

aktivitu,

✓ Obklopte se rozmanitostí, 

✓ Mluvte s neznámými lidmi,

✓ Nikdy se nepřestávejte učit,

✓ Milujte to, co děláte!



ADAPTIBILITA

Měl/a byste být schopen/a flexibilně

reagovat na možné změny plánu,

pozitivně reagovat na nové situace a

přijímat nové výzvy. Adaptibilita jde

ruku v ruce s kreativitou.

TIPY na zlepšení 

ADAPTIBILITY

✓ Myslete kreativně,

✓ Chopte se nejasností, 

✓ Cvičte emoční inteligenci,

✓ Zaostřete na posun



Spolupráce mohou být 

silným nástrojem pro 

majitele malých podniků. 

Mějte však na paměti, že 

skutečná spolupráce je 

ta, která vede k 

oboustranné 

spokojenosti!

SPOLUPRÁCE

Spolupráce s ostatními (uvnitř vaší organizace, v 

místní komunitě, online..) vám může pomoci:

o Snížit náklady, 

o Získat dovednosti, které zatím nemáte a soustředit se 

na to, co můžete udělat

o Mít i jiné perspektivy, 

o Nechat svou síť růst, 

o Řešit problémy. 



Existuje mnoho fungujících a úspěšných marketingových spoluprací = Collaborative 

Marketing. 

Skvělým příkladem je Uber X Spotify:

Zákazníci společnosti Uber byli během svých

jízd v Uberu vyzváni, aby své Spotify připojili k

autorádiu. Obě značky využily skutečnosti, že

nabízejí doplňkové služby, což jim umožňuje

vzájemné napojení na zákaznickou základnu.

Tato spolupráce představila spoustu uživatelů

Uberu společnosti Spotify a zároveň poskytla

Uber uživatelům ještě více přizpůsobené a

jedinečné zážitky.



Schopnost jasně vyjádřit 

své myšlenky je klíčová, i 

když mluvíte, píšete a 

musíte oslovit své 

klienty!

KOMUNIKACE

Marketing marketing je celý o komunikaci. Je to 

kritická dovednost v oblasti reklamy, PR a prodeje.

Pokud chcete využívat digitální marketing, budete 

hodně psát, ať už kvůli vytváření obsahu nebo psaní 

emailů partnerům.



Vyjednávání je něco víc než jen prodej. Musíte vyjednávat se 

zákazníky, ale také s partnery, dodavateli, spolupracovníky a 

investory. Být dobrým vyjednavačem zahrnuje:

VYJEDNÁVÁNÍ

Dojem, který způsobíte 

při vyjednávání, je pro 

vaši firmu rozhodující -

marketing v dnešní době 

není jen o prodeji, ale 

také o pracovní etice.



Později vám o tom 

řeknu víc!

TVRDÉ DOVEDNOSTI

o Marketingové techniky: Pokud znáte klíčové koncepty, můžete 

hledat informace a podporu podle svých potřeb 

o Analytika: Pochopení, jak zjistit trendy v datech je zásadní

o Obsahová strategie: pomáhá vybudovat publikum, vytvořit 

autoritu, řídit prodej

o Sociální sítě: při správném použití jsou jedním z nejlepších 

marketingových prostředků

o E-commerce: umožňuje podnikatelům doručit jejich produkt 

potenciálně kamkoliv, má i další výhody



2. Základy marketingu pro 

podnikatele



DEFINICE

Marketing je postavený na jednoduchém 

principu uvedení správného produktu za 

správnou cenu, na správné místo, ve správný 

čas. Marketing je založen na přemýšlení o 

podnikání z hlediska potřeb zákazníků a jejich 

spokojenosti.

Marketing zahrnuje 

mnoho konceptů, modelů

a technik, ale existuje i pár 

jednoduchých definicí, 

jako třeba tato.



Prodej znamená, že zákazníci zaplatí za váš produkt.

Marketing je o objevování, tvorbě, zaujetí a uspokojení potřeb

zákazníka. Je to mnohem širší proces, který bere podnikání

jako celek.

MARKETING VS. PRODEJSledujte!



MARKETINGOVÝ MIX  - 4Ps and 4Cs

Marketingový mix v sobě nese marketing, který společnost používá 

k používá k ovlivňování a sledování požadované úrovně prodeje na 

cílovém trhu. 

Toto zahrnuje:

• 4P’s – Product (Produkt), Price (Cena), Promotion (Promo) and 

Place (Místo)

• 4C’s – Consumer (Spotřebitel), Cost (Náklady), Convenience

(Pohodlí), Communication (Komunikace)



Produkt: zboží nebo co je 
váš produkt? (služba)?

Cena: jaká je částka, 
kterou koncový uživatel 
zaplatí za váš produkt?

Promo: jaké komunikační 
strategie a techniky 

použijete k propagaci 
svého produktu?

Místo: jak bude váš 
produkt poskytnut 

zákazníkovi?

Marketingový Mix

4 P’s

Tyto 4 aspekty definují váš 

produkt. Dokážete 

zodpovědět následující 

otázky? 

“KLASICKÝ” MARKETINGOVÝ MIX – 4Ps 



Namísto (nebo 

kromě) používání 4 

Ps, přemýšlejte o 

své firmě více 

proklientsky. 

Dokážete 

odpovědět na 

následující otázky?

4 Cs MARKETINGOVÉHO MIX : OD PODNIKÁNÍ K ZÁKAZNÍKOVI

Spotřebitel: Co váš 
zákazník potřebuje? 

Náklady: Kolik zákazníka 
bude stát (nejen z 

hlediska financí) váš 
produkt? 

Pohodlí: Jak snadné je 
pro spotřebitele najít a 
zakoupit váš produkt?

Komunikace: Jak 
komunikujete s ostatními?

Marketingový Mix

The 4 C’s



Dívá se na marketing z jiné perspektivy, protože:

PODNIKATELSKÝ MARKETING



✓ S mým start-upem, musím získat stabilní zázemí na 

přeplněných trzích, získat pozornost.

✓ Musím použít levné a dostupné nástroje zahrnující virální 

videa, Twitter, Facebookové stránky, emailový marketing 

(digitální marketing).

✓ Pomocí testů, analýz a dalších postupů založených na údajích 

se mohu dozvědět, co se lidem líbí a nelíbí na mém produktu 

nebo službě

✓ Protože jsem v počáteční fázi, zatím nemám „pověst“, 

takže „špatné výsledky“ mohu použít nejen ke zlepšení 

marketingových technik, ale i samotného produktu

Myslíte si, že se na vás 

tyto věty vztahují? 

Pokud ano, měli byste 

se podívat na koncept 

a techniky 

Podnikatelského

Marketingu!



MARKETINGOVÝ TRYCHTÝŘ

Když navrhujete svou marketingovou strategii, měli byste si být vědomi „cesty“, kterou zákazníci 
ujdou, do chvíle, než si zakoupí produkt: můžeme to nazvat marketingovým trychtýřem.

TOFU

MOFU

BOFU

Vrch trychtýře (TOFU): Potenciální kupující uznává, že má 

problém / potřebu, ale neví o vašem produktu / službě. Jak 

můžete „vytvořit potřebu“ / přesvědčit kupujícího, že potřebuje 

váš produkt?

Střed trychtýře (MOFU): Zákazník aktivně zkoumá produkty / 

potenciální řešení. Co může být vhodným řešením problému? 

Spodek trychtýře (BOFU): Zákazník je připraven ke koupi. Jak 

můžete přesvědčit kupujícího, že máte lepší produkt/službu, než 

vaše konkurence?



3. Digitální Marketing



Jak nové či známé jsou pro 

vás tyto techniky?

I když nemáte v úmyslu 

používat výhradně digitální 

marketing, neměli byste 

ignorovat webovou prezentaci 

své firmy….   

E-mail 
marketing

Obsahový
Marketing

Optimalizace 
vyhledávání

social 
media 

marketing

reklama pay-
per-click

Influencerský
marketing



Dokážete popřemýšlet 

nad příklady 

obsahového 

marketingu, se kterým 

jste se setkali?

OBSAHOVÝ MARKETING…

…zahrnuje vytvoření a sdílení online materiálů, které výslovně

nepodporují značku, ale mají za cíl stimulovat zájem o její

produkty nebo služby = přidat hodnotu marketingovému sdělení.

Obsahový marketing je zaměřen na vytváření a distribuci 

hodnotného a relevantního obsahu, aby přilákal a udržel 

publikum a v konečném důsledku vedl k ziskové akci zákazníka. 



Příklad obsahového marketingu: Značka toaletního papíru Charmin vytvořila aplikaci s 

názvem Sit or Squat  a vytvořila kampaň na sociálních sítích. Tato aplikace umožňuje 

uživatelům kontrolovat toalety v jejich okolí a zjistit, zda jsou čisté nebo ne: pokud jsou 

čisté, lidé se mohou bez obav posadit; pokud ne, mohou si podřepnout. Ač se to může 

jevit jako hloupost, v běžném životě je aplikace docela užitečná, nejen pro spotřebitele, 

kteří používají produkty společnosti Charmin.



● Vyhněte se nákupu e-mailových seznamů, protože to lidé 

vnímají jako „nevyžádané“ informace a vaši zprávu odesílají 

přímo do spamu.

● Buďte si vědomi národních (a mezinárodních) e-mailových 

předpisů. V EU platí obecné nařízení o ochraně údajů GDPR.

● Posílejte e-maily, když to opravdu potřebujete. Pokud klienty 

zahltíte hromadou e-mailů, ztratí zájem nebo se od odběru e-

mailů odhlásí.

● Používejte e-mail i pro jiné účely, než jen propagace a prodej 

vašich produktů, např. sdílení novinek, vyprávění příběhu nebo 

poskytování podpory svým zákazníkům.

Tipy pro úspěšnou e-mail marketingovou kampaň:

E-MAIL MARKETING

Možná je to pro vás 

synonymum SPAMu, ale 

e-mailový marketing je 

stále jednou z nákladově 

nejefektivnějších technik 

digitálního marketingu!



Social media marketing

Pro výběr správného kanálu sociálních sítí (může jich být i více než jeden) je velmi 

důležité, abyste: 

❑ Poznali své publikum: to je klíčový aspekt každé marketingové strategie. Prvním 

krokem při výběru kanálu sociálních médií je zjištění, kdo je vaše cílová 

skupina, kde tráví čas online, kde hledají informace, jaký je jejich profil atd. 

❑ Vyhodnotili a otestovali každý kanál: analýza je klíčové slovo v digitálním 

marketingu! Pokaždé, když se pohybujete na sociálních sítích, zkontrolujte 

dopad z hlediska počtu návštěv, délky trvání, typu návštěvníků, obdržené 

zpětné vazby atd. Špatné výsledky mohou znamenat různé věci: nevhodná 

sociální síť, nevhodný obsah, slabá propagace ... Proto je testování výsledků 

tak důležité!



Jistě tyto sociální sítě 

dobře znáte. Měl/a 

byste ale porozumět i 

jejich marketingovému 

potenciálu.

Facebook: Nejsilnější sociální síť. Naleznete zde široké 

spektrum lidí. Ale vaše podnikání se nehodí pro všechny, 

takže musíte stanovit svou cílovou skupinu a tu oslovit.

Instagram: Toto je skvělý reklamní nástroj. Jelikož je zde

algoritmicky dáno, že se uživateli zobrazuje pro něj

vhodný obsah, získáte zde potenciální klienty, kteří budou

mít skutečný zájem o váš produkt.

Twitter: Toto je další velmi oblíbená sociální síť. Ale

vytrvalost je zde klíčová v návaznosti na získání klientů.

Nejlepší je vytvářet relevantní obsah pro cílovou skupinu.



Online reklamní model, ve kterém inzerenti platí pokaždé, když uživatel klikne na jednu z

jejich online reklam. Existují různé typy PPC reklam, ale jedním z nejčastějších typů je

reklama s placeným vyhledáváním. Tyto reklamy se zobrazí, když lidé vyhledávají věci

online pomocí vyhledávače, například Google.

PAY-PER-CLICK (PPC) ČI COST-PER-CLICK (CPC)

Toto je příklad placených 

reklam, které se zobrazí, 

když vyhledáváme 

pomocí „marketingových 

kurzů“ 



OPTIMALIZACE VYHLEDÁVÁNÍ (SEO)

SEO označuje zlepšení nezaplacených výsledků (známých

jako „přirozené“ nebo „organické“ výsledky) a vylučuje

přímé návštěvníky a nákup placeného umístění.

SEO lze provést např. úpravou obsahu, přidáním obsahu a

úpravou HTML a přidruženého kódování tak, aby se zvýšila

jeho relevance pro konkrétní klíčová slova a odstranily se

překážky pro činnosti indexování ve vyhledávačích.

I když nejste odborníkem v 

oblasti digitálního 

marketingu, zde je několik 

tipů, jak vaší firmu dostat na 

přední žebříčky ve 

vyhledávání.



Influencer marketing: Influenceři jsou populární lidé, kteří ovlivňují lidi v 

určitém odvětví dle jejich preferencí, skrze ně můžete propagovat svůj 

produkt. Vaše cílová skupina je sleduje denně skrz sociální sítě.

Možná teď 

přemýšlíte: jak 

mohu získat 

influencery, když 

nemám budget?

1. Zkuste hostování příspěvků pro influencery: oslovte influencery a 

nabídněte jim, že napíšete příspěvek, který bude atraktivní pro jejich 

sledující.

2. Zaujměte influencery skupinovými příspěvky: např.: vyzvěte influencery

aby se účastnili rozhovorů s experty a postovali o tom následně 

příspěvky na dané sociální sítě. 

3. Nabídněte influencerům produkt či službu zdarma: influenceři za svou 

práci očekávají dárky a slevy od firem, s nimiž spolupracují. Je proto 

dobré zaslat jim daný produkt na vyzkoušení či slevu/zkušební verzi 

nabízené služby zdarma.



Můžete použít influencerský marketing na akcích face-to-face za

účelem propagace vašeho produktu či služby.

Můžete zorganizovat workshop s obsahem zajímavým pro vaši

cílovou skupinu a získat tak příležitost zpropagovat svůj

produkt/službu

Zde je pár 

užitečných 

poznatků, než se 

přesuneme k 

dalšímu obsahu!

Poznatky

Nejdůležitější: Technologie mohou pomoci zpropagovat vámi nabízený 

produkt či službu, ale to nevyřeší vaše problémy.  Marketing a prodej jsou 

stále o image, kvalitě produktu a služby a vaším zapálením pro to, co 

děláte.



4. E-Commerce a online retail



Zahraniční trh

K tomu, abyste marketingovou strategii internacionalizovali, měl/a byste 

se zamyslet nad těmito aspekty:

✓ Řešení rozdílů v právních předpisech a regulacích (včetně daní) na 

jiných trzích

✓ Kulturní rozdíly a jazyková bariéra

✓ Přizpůsobení produktu/služby pro mezinárodní trh

Vraťte se k Teaching Note 

1, Podnikatelský Mindset, 

kapitola Motivace k 

mezinárodnímu  

podnikatelskému růstu !

Pokud chcete své výrobky prodávat online (ve vaší zemi nebo v zahraničí), 

měli byste být obeznámeni s pojmy e-Commerce a online retail. 



ONLINE RETAIL

- Může být docela podobný klasickému

retailu, ale probíhá online: klienti mohou

vidět dostupné produkty/služby, vidět

ceny, platit a nakupovat

produkty/služby.

- Lze implementovat pomocí

jednoduchého webu, Facebooku nebo

dokonce přes e-mail.

- Pomocí online platformy můžete

inzerovat a prodávat své produkty. Tyto

platformy mají poměrně typický vzhled

a přímo souvisejí s nákupem a

prodejem.

E-COMMERCE

- Využívá elektronickou reklamní

platformu.

- Nabízí široké spektrum

zákaznických služeb (včetně

prodeje produktů/služeb), jako je

reklama, vytváření povědomí mezi

lidmi a informace o nových

trendech.

Hranice mezi těmito 

dvěma koncepty může 

být tenká, ale on-line 

retail je považován za 

trochu jednodušší, 

zatímco e-commerce

zahrnuje kromě 

nákupu a prodeje i 

další služby. 



Populární platformy e-commerce
Na webu najdete mnoho možností, jak spustit internetový obchod. Některé z nich jsou 

zaměřeny na nové podniky a tvrdí, že mají skvěle vypadající a snadno použitelný 

internetový obchod připravený k okamžitému použití



Strategie před začátkem využívání online retailu/e-commerce:

1. Proveďte průzkum trhu a rozhodněte se pro nejvhodnější cílový trh, 

2. Analyzujte a osvojte si nejvhodnější technologickou platformu pro své cíle,

3. Další rozhodování, jako je platební metoda, zákaznický servis, atd.,

4. Rozplánujte si výdaje a zhodnoťte výhodnost jednotlivých možností,

5. Vyberte nejlepší možnost dle vašich potřeb a připravte reklamní kampaň.

Vzhledem k počtu lidí, kteří používají internet k hledání nových produktů nebo služeb, 

je dobré využívat online platformy k inzerci a prodeji, Facebookovou stránku nebo 

jednoduchý web s kontaktními informacemi a stručným popisem vašeho produktu 

nebo služby.



5. Vývoj marketingové strategie



MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Marketingová strategie je souhrn marketingových

cílů a objektů sjednocených do jednoho pevného

plánu – Marketingový plán.

Marketingová strategie je klíčovou součástí

každého podnikání. Pomáhá definovat jak daleko

ve svém podnikání jste, čeho chcete dosáhnout z

hlediska přítomnosti vašeho produktu/služby na

trhu, a jak toho chcete dosáhnout.

Pamatujte: Pokud 

nemáte plán, jak 

prodat svůj 

produkt/službu, nemáte 

ani podnikání!



Marketingový plán pro start-up…

✓ Je výsledkem koordinované práce všech částí podnikání, aby zdroje byly 

využívány co nejefektivněji.

✓ Nemusí to být obrovský složitý dokument, ale rozhodně musí zahrnovat pečlivou 

analýzu, aby bylo možné definovat počáteční místo na trhu a stanovit realistické 

cíle.

✓ Je nepostradatelným nástrojem pro správu marketingových aktivit, takže by měl 

mít strukturu a obsah, se kterým můžete snadno pracovat.

✓ Pomáhá společnostem soustředit se při revizi svých strategií. 

✓ Obvykle nepokrývá více než rok, protože začínající podniky čelí nejistým 

okolnostem, takže musí být flexibilní a otevřené rychlým změnám.



Váš marketingový plán v šesti krocích:

1. Analýza situace=> popište svou situaci na trhu, co nabízíte a 

porovnejte se s ostatními.

2. Cílová skupina=> stanovte si cílovou skupinu.

3. Cíle => nastavte si cíl, kterého chcete na trhu dosáhnout.

4. Marketingová strategie => specifikujte si cestu ke stanovení 

svých cílů

5. Implementace/budget => propočítejte, kolik času potřebujete 

na implementaci vašeho akčního plánu.

6. Evaluace/metrika => definujte, jak změříte své výsledky.

Na internetu najdete 

stovky šablon a 

pokynů pro 

marketingový plán. 

Neexistuje žádné 

řešení „one fits all“, co 

sedí jednomu, nemusí 

sedět druhému.



1.krok: Analýza situace

Popřemýšlejte nad svým 

produktem či službou v 

návaznosti na tyto aspekty:

❑ Hlavní je produkt a nabízený servis. 

❑ Marketingové výhody vašeho produktu či služby a 

výzvy, jimž čelíte.

❑ Kdo je vaší hlavní konkurencí, jak se s nimi 

porovnáváte. 

❑ Další aspekty, které mohou ovlivnit vaše podnikání 

v dohledné době.



2. krok: Cílová skupina

❑ Identifikujte základní demografii vaší cílové skupiny, jako je jejich pohlaví, věk a 

lokace.

❑ Naučte se, jak oslovit svoji cílovou skupinu: analyzujte jejich osobnosti a/nebo 

nákupní chování. Co mají společného?

❑ Zjistěte, kdo jsou tito lidé. Jak se k nim dostanete?

❑ Popřemýšlejte, jaké taktiky by je mohly zaujmout.

❑ Definujte si marketingové aktivity, které použijete k dosahu ke správným lidem, na 

správné místo a ve správný čas.



3. Krok Cíle

❑ Seznam marketingových cílů vaší firmy pro 

nadcházející rok.

❑ Vytvořte si realistické a měřitelné cíle

Nedávejte nic vágního, jako například: „Zvýšení prodeje 

produktu A“; 

Stanovte si konkrétní cíle, jako je: „Zvýšit prodej 

produktu o 10% v 1. kvartálu a  o 15% ve 2. kvartálu."

Vaše cíle se mohou pohybovat 

od maximalizace zisku po 

předefinování konkrétního trhu. 

Každý cíl bude vyžadovat jinou 

marketingovou strategii a bude 

hodnocen za různých podmínek. 

Stanovte kvantitativní cíle a poté 

své strategie revidujte, pokud 

tyto cíle nejsou splněny. 



4. Krok Marketingová strategie –

Marketingový Mix

S ohledem na informace, které jste získali v předchozích krocích, máte 

podmínky pro definování marketingového mixu.

4 Cs 4 Ps Proč?
Zákaznické řešení Produkt Zákazníci chtějí koupit hodnotu nebo řešení jejich problému.

Zákaznické 
náklady

Cena Zákazníci chtějí znát celkové náklady včetně nákupu, používání 
a likvidace produktu.

Pohodlí Místo Zákazníci chtějí produkt a služby, které jsou snadno dostupné.

Komunikace Promo Zákazníci chtějí dvoucestnou komunikaci s firmami, které 
produkt vytvářejí.

Vzpomínáte na 4 Ps a 

4 Cs? V obou 

případech pokrýváte 

marketingové aspekty, 

ale z různých 

perspektiv…

Zní lépe než

Protože…



4.krok Marketingová strategie – marketingový mix

rozmanitost, kvalita, 
design, funkce, obchodní 
značka, balení, služby

ceník, slevy, srážka, 
platební období, úvěrové 
podmínky

Kanály, pokrytí, 
sortimenty, umístění, 
doprava, logistika

reklama, osobní prodej,
promo, PR

Které aspekty byste měli zvážit, abyste mohli definovat každou složku 

marketingového mixu (the 4Cs or 4 Ps)?



4.krok Marketingová strategie – Praktické tipy od těch nejlepších

✓ Zvážit různé kanály skrz které budete šířit informace o své značce –

podnikatelské portály, osobní kontakty, mezinárodní konference, 

různé akce, …

✓ Vytvořit síť doporučení: zejména pro menší podniky je slovní 

doporučení nejlepší formou reklamy – lidé nakupují na základě 

důvěryhodnosti!

✓ Zajímat se o zpětnou vazbu: Transparentnost je velmi důležitá pro 

kvalitu, zejména pro start-upy. Zpětná vazba je skvělým 

prostředkem, skrz který zjistíte, jak spokojení jsou vaši zákazníci.

Mnoho podnikatelů a 

zkušených obchodníků 

se rádi podělí o své 

zkušenosti a užitečné 

tipy. Zde je několik 

návrhů marketingových 

aktivit a strategií.



4. Krok Marketingová strategie – Praktické tipy od těch nejlepších

✓ Napište marketingový článek: Napište článek zahrnující nějaké odkazy na webové 

stránky nebo cokoliv, co nabízíte.

✓ Prozkoumejte společné podniky z hlediska marketingových nástrojů: Pokud svůj 

produkt či službu nemáte kde nabízet, najděte někoho, kdo vlastní trh a váš produkt 

či služba na něm chybí. Můžete spolupracovat a profitovat budou obě strany.

✓ Použijte nástroje digitálního marketingu: Je důležité podívat se na danou lokální 

komunitu a zjistit možnosti uplatnění. Nepodceňujte obsahový marketing, influencery

a další techniky, které můžete použít z pohodlí domova!



Jen proto, že 

nemůžete utratit 

spoustu peněz za 

marketing, 

neznamená to, že 

byste neměli 

sestavovat rozpočet 

Příklad: Pokud plánujete 

vystavovat své produkty na 

obchodních výstavách, 

zahrňte náklady na účast na 

výstavách, připravte si stánek 

a marketingové materiály. 

Pokud zjistíte, že je to příliš 

nákladné, upravte to tak, 

abyste dosáhli dostupného 

rozpočtu. 

❑ Vytvořte rozpočet na základě toho, co si myslíte, že 

můžete utratit, aniž byste se dostali do finanční krize, 

která ovlivní další oblasti vašeho podnikání.

❑ Navrhněte krátký rozpis nákladů spojených s každou 

vaší taktikou

❑ Upřednostněte jednu nebo dvě marketingové strategie, 

o kterých si myslíte, že by mohly být výhodnější (i když 

je tam třeba malá návratnost).

5.krok Budget a implementace



6.krok Evaluace a metrika

❑ Definujte jak budete měřit vliv každé akce: Definujte, jak budete sbírat data. Nejlépe 

způsobem, který umožní propojení každého marketingového úsilí s kvantifikovatelným 

výsledkem. Také si zamyslete: co chcete měřit?

❑ Otestujte a evaluujte každý kanál: I s nízkonákladovými marketingovými nástroji 

můžete sbírat cenné údaje, včetně informací o každé osobě, se kterou jste 

komunikovali, o způsobech, jak je v budoucnu kontaktovat, o jejich zájmech a reakci 

na váš produkt nebo službu.

❑ Přizpůsobte, zlepšete: Nenechávejte svá data v šuplíku! Poučte se z případných chyb 

a využijte je k lepšímu výkonu.



PRAKTICKÉ 

AKTIVITY



1. Rozhodněte, zda se jedná o pravdu (P) či lež (L):

a) Přestože je kreativita ve všech oblastech podnikání velmi důležitá, měli bychom se 

vždy řídit tím, co jsme původně plánovali.

b) Obecně řečeno, marketing je o vydělávání peněz.

c) Ačkoliv některé marketingové postupy fungují pro zavedené firmy, neznamená to, že 

budou fungovat pro začínající podniky.

d) Můžeme říci, že online retail a e-commerce znamenají přesně to samé.

e) Při tvorbě marketingového plánu by měly být stanovené cíle realistické, měřitelné a 

konkrétní.



2. Doplňte následující věty:

a) _________ marketing nám může pomoci mít různé perspektivy a rozšířit naši síť.

b) Marketingový plán začínajícího podniku obvykle pokrývá _________ roční dobu, 

protože začínající podniky čelí nejistotě.

c) _________ marketing je zaměřen na to, aby lidé chtěli sami získat informace o 

produktu/službě, místo aby byli zaplaveni reklamou.

d) I když neplánujeme utrácet spoustu peněz, měli bychom vždy připravit _________.

e) Velmi dobrým způsobem měření výkonu je použití nástrojů ___________.



POPIS HERNÍHO SCÉNÁŘE

(zvláštní dokument)
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Pravda nebo lež

L – S rychlým tempem byste měli být schopni v případě potřeby rychle měnit plány, 

reagovat pozitivně na nové situace a řešit nové výzvy. Přizpůsobivost jde ruku v ruce s 

kreativitou.

L – Marketing je o objevování, vytváření, vzbuzování a uspokojování potřeb zákazníků. 

Je to mnohem širší proces, který zahrnuje přemýšlení o podnikání jako celku. 

P

L – Hranice mezi online maloobchodem a elektronickým obchodem může být nejasná, 

ale online maloobchod je považován za jednodušší, zatímco elektronický obchod 

zahrnuje kromě nákupu a prodeje i další služby. 

P

Doplňte tvrzení

Collaborative

jeden

Obsahový

rozpočet

analýza


