ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2011

Martin Nedvěd

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

Studijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu

Analýza a porovnání marketingové strategie
víceznačkového prodejce automobilů

Martin Nedvěd

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Svobodová

2

Prohlašuji,

že

jsem

bakalářskou

práci

vypracoval

samostatně

s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce.

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušil autorská
práva

(ve

smyslu

zákona

č.

121/2000

a o právech souvisejících s právem autorským).

V Mladé Boleslavi, dne

3

Sb.,

o

právu

autorském

Obsah
1 Úvod ................................................................................................................... 6
2 Marketing v oblasti prodeje zboží dlouhodobé spotřeby............................... 8
2.1 Marketingová strategie ................................................................................. 9
2.2 Marketingový mix ....................................................................................... 10
2.2.1 Produkt................................................................................................ 10
2.2.2 Cena ................................................................................................... 10
2.2.3 Distribuce ............................................................................................ 11
2.2.4 Model 4C............................................................................................. 11
2.2.5 Podpora prodeje nebo lépe komunikační politika................................ 12
2.3 Marketingová komunikace.......................................................................... 12
2.3.1 Cíle marketingové komunikace ........................................................... 12
2.3.2 Výběr komunikační strategie ............................................................... 14
2.3.3 Komunikační mix ................................................................................. 14
2.3.4 Marketingová komunikace na internetu .............................................. 16
3 Realizace marketingového mixu u víceznačkového prodejce INVEST TEL
AUTO s.r.o........................................................................................................... 18
3.1 Profil společnosti. ....................................................................................... 18
3.2 Produkt ....................................................................................................... 18
3.3 Cenová politika........................................................................................... 20
3.4 Distribuce ................................................................................................... 21
3.5 Komunikační politika .................................................................................. 22
4 Vyhodnocení aktivit a návrhy na zlepšení..................................................... 32
4.1 Analýza SWOT........................................................................................... 32
4.2 Zákaznická databáze ................................................................................. 33
4.3 Komunikační politika .................................................................................. 34
4.4 Náměty na zlepšení ................................................................................... 35
5 Závěr a představy o budoucích způsobech marketingu .............................. 37
Seznam literatury a internetových zdrojů ......................................................... 38
Seznam použitých tabulek a obrázků............................................................... 39
Seznam příloh .................................................................................................. 40

4

Seznam použitých zkratek
apod.

a podobně

atd.

a tak dále

a.s.

akciová společnost

mil.

milion

např.

například

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

tzn.

to znamená

tzv.

takzvaný

WOM

Word of mouth

5

1 Úvod
Marketing byl, je a vždy bude neoddělitelnou součástí firemních procesů. Výrobce
(dodavatel, prodejce) se musí zabývat marketingem v jeho komplexní podobě,
tzn., že nesmí zapomenout na žádnou ze složek marketingového mixu. Nejinak je
tomu i u víceznačkového prodejce nových automobilů. Prodejci nových automobilů
jsou v přímém kontaktu se zákazníky, proto je role marketingu u těchto prodejců
zvlášť důležitá. Je třeba si všimnout i určitého specifika spočívajícího v tom, že
prodejce musí realizovat svoji vlastní marketingovou činnost, jejímž hlavním cílem
je prosperita a úspěch firmy v dlouhodobém horizontu, ale zároveň je sám
součástí

obrovského

marketingového

procesu

výrobce

nebo

dodavatele

využívání

marketingu

automobilů.
Cílem

této

bakalářské

práce

je

zjistit

praktické

u víceznačkového prodejce nových automobilů, zejména provést porovnání
jednotlivých typů marketingových aktivit, zmínit se také o rozdílech marketingu
jednotlivých prodávaných značek tohoto prodejce, odhalit případné slabé stránky
a navrhnout možná zlepšení. Celá práce je členěna do čtyř kapitol, jedné
teoretické a tří praktických.
V bakalářské práci se nejprve stručně věnuji teorii marketingu jako takového,
zejména modelu 4P a z jeho součástí pak především marketingové komunikaci
jako stěžejnímu prvku marketingového mixu u konečného prodejce osobních
automobilů. V dalších částech práce pak popisuji a hodnotím skutečnou
marketingovou činnost, jak je prováděna u víceznačkového prodejce automobilů, a
porovnávám úroveň této činnosti u jednotlivých prodejcem prodávaných
automobilových značek.
Závěrem pak shrnuji své poznatky a hodnocení a formuluji své vlastní představy o
budoucím směřování a způsobu marketingové činnosti.
A proč jsem si vybral zrovna toto téma bakalářské práce? V pátém semestru
bakalářské studia jsem absolvoval povinnou praxi. Využil jsem nabídku na praxi u
víceznačkového prodejce nových automobilů v Klatovech. Tento prodejce prodává
automobilové značky Škoda, Hyundai, Citroen, Renault a Dacia. Během mé praxe
jsem měl možnost zabývat se nejrůznějšími činnostmi ve firmě. Dostal jsem např.
za úkol zpracovat inventuru ve skladu značky Citroen, vyráběl jsem a lepil
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reklamní potisky na automobily, zpracovával jsem a doplňoval údaje o zákaznících
s cílem vytvořit aktualizovanou databázi minulých a stávajících zákazníků.

A

protože marketingová činnost mě zaujala, rozhodl jsem se vybrat si téma mé
bakalářské práce právě z této oblasti. Výběr tohoto tématu podpořila také
skutečnost, že mám možnost díky absolvování praxe u prodejce dozvědět se a
získat různé informace potřebné pro moji práci.
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2 Marketing v oblasti prodeje zboží dlouhodobé spotřeby

Marketing je proces, který zahrnuje tyto činnosti:
Zkoumání potřeb zákazníka – znamená to zjistit, co zákazník potřebuje nebo co
chce, jakou značku či výrobek preferuje, jaké jsou módní trendy, ale v poslední
době též ekonomická situace cílové skupiny zákazníků. Tento proces je velmi
důležitý zejména u statků dlouhodobé spotřeby (např. automobily).
Ovlivnění zákazníka – k ovlivňování zákazníka dochází zejména formou
propagace produktu, která má v moderním světě velmi pestré formy a využívá
celé řady různých prostředků k oslovení zákazníka. Nejúčinnější reklamou při
výběru automobilu je osobní kontakt se zákazníkem a vyzkoušení vozidla, dále
také reklama v médiích, zejména v televizi a na internetu, a různé předváděcí
akce.
Poznání konkurenčních výrobků – ke správné strategii v oblasti prodeje zboží je
nezbytné správné a důkladné poznání konkurence.
Volba správné distribuční cesty – má velmi výrazný vliv na konečný výsledek
celého marketingového procesu.
Bez kvalitního marketingu dnes nemá šanci uspět žádná firma s vysokými
ambicemi na trhu. Současný trh je velmi dynamický a neustále se měnící.
Marketing se snaží, aby podnik vyráběl produkty, které zákazník sám potřebuje,
požaduje, ale i takové výrobky, o kterých je přesvědčen, že je zákazník bude chtít.
Proto má marketing za úkol zjišťovat jeho přání a přizpůsobovat jim výrobky,
design, způsob prodeje, propagaci, ale i distribuční cestu. Marketing by ale neměl
pouze pasivně akceptovat potřeby zákazníků, ale měl by umět šikovně ovlivňovat
rozhodování zákazníků ve prospěch vlastních podnikatelských cílů.

Zboží dlouhodobé spotřeby – nekupuje se tak často jako rychloobrátkové zboží.
Při jeho výběru zákazníci věnují velké úsilí, aby porovnali vlastnosti, cenu a kvalitu
konkurenčních výrobků. Hlavním důvodem je cena, která je u zboží dlouhodobé
spotřeby někdy mnohonásobně vyšší oproti rychloobrátkovému zboží. U zboží
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dlouhodobé spotřeby je v případě komunikace velmi důležitý osobní prodej,
nutnost poskytnout zákazníkům informace a rady ke srovnání s konkurencí.
Do

zboží

dlouhodobé

spotřeby

se

řadí

například

automobily,

drahé

elektrospotřebiče nebo domy. (Kotler, 2007)

2.1 Marketingová strategie
Role marketingu ve strategickém plánování
Marketing zkoumá potřeby zákazníků a schopnost potřeby uspokojit. Strategické
plánování pracuje s tržním podílem a vývojem trhu. Marketing je velmi důležitou
částí ve strategických plánech firmy. Strategie firmy by se měla točit kolem
uspokojování potřeb zákazníků.
V marketingovém plánu by mělo být obsaženo:
o Shrnutí – účelem shrnutí je nabízet přehled plánu pro podnikové vedení
o Současná marketingová situace - marketingový audit
o Analýza SWOT – účelem je určit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
pro produkt
o Cíle a problémy – účelem je určit cíle společnosti ohledně tržního podílu,
zisku, tržeb
o Marketingová strategie – široký přístup marketingu, který bude použit
k dosažení cílů
o Programy činnosti – určují, co se bude dělat, kdo to udělá a kdy a kolik to
bude stát
o Rozpočty – výkaz zisků a ztrát
o Kontrolní mechanismy – jejich účelem je zajistit sledování postupu plnění
plánu
(Kotler, 2007)
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2.2 Marketingový mix
Marketing má za úkol nacházet vhodná prostředí a prostředky k propagaci
produktů. V teorii marketingu se pracuje s modelem 4P, kde čtyři písmena P
znamenají: „Product“ jako výrobek, zboží, služba, „Price“ jako cena, „Place“ jako
místo realizace, v širším pojetí spíše distribuce a „Promotion“ jako podpora
prodeje nebo v moderní pojetí komunikační politika.

2.2.1 Produkt
Produkt je zákazníky vnímán jako předmět či prostředek sloužící k uspokojení
jejich přání, potřeb, tzn. přinést jim nějaký užitek. Produkt je všechno, co můžeme
koupit, co upoutá pozornost, lze použít nebo spotřebovat. Produkt nechápeme jen
jako hmotné zboží. Mezi produkt patří také služby, myšlenky, osoby a organizace.
Rozhodování o produktové strategii
O produktové strategii rozhodují marketéři. Jsou tři úrovně produktové strategie –
jednotlivé produkty, produktové řady a produktové mixy.
Rozhodování o jednotlivých produktech – týkají se především vlastností, značek,
balení a služeb podpory produktu.
Rozhodnutí o produktových řadách – produktová řada je skupina produktů, které
spolu souvisejí. Hlavní rozhodnutí se týká délky produktových řad, tzn. počtu
položek, které obsahují.
Rozhodování o produktovém mixu – mix může obsahovat několik produktových
řad i jednotlivých produktů. Produktový mix je více známý pod pojmem sortiment.

2.2.2 Cena
Cena je v penězích vyjádřená hodnota zboží nebo služby. Na rozdíl od ostatních
prvků marketingového mixu, které sebou přinášejí náklady, cena pro výrobce či
dodavatele představuje výnos.
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Firemní rozhodnutí o cenách je ovlivňováno vnitřními faktory (náklady, cenová
politika, marketingové cíle) a vnějšími faktory (konkurence, typ trhu a poptávky,
ekonomika, vláda).

2.2.3 Distribuce
Každý výrobek a služba se musí dostat ke svému spotřebiteli, tj. tomu, pro koho je
primárně určen a pro koho představuje užitek. Vznikají tak distribuční cesty, které
jsou nedílnou a důležitou součástí marketingového procesu. Vytvářejí se
marketingové nebo též dodavatelské řetězce, které mohou být u některých
produktů velmi komplikované.
Na jedné straně dodavatelského řetězce jsou distribuční cesty od dodavatelů
surovin, materiálů, strojů, zařízení, služeb nejrůznějšího druhu pro výrobce, na druhé
straně, té zákaznické, pak cesty směřující přes větší nebo menší počet partnerů
k zákazníkovi.

2.2.4 Model 4C
V moderním pojetí se hovoří o tzv. síti poskytování hodnoty, která je tvořena firmou,
jejími dodavateli, distributory a zákazníky, kteří ve vzájemném síťovém propojení
tvoří jakési partnerství s cílem dosažení maximální efektivity celého marketingového
systému.
Tradičně zažitý model marketingového mixu 4P někteří marketingoví experti
transformují na model 4C, který se místo na prodejce a jeho marketingové cíle
zaměřuje na zákazníka a jeho potřeby. Model 4C tedy představuje zákaznicky
orientovanou variantu marketingového mixu a zahrnuje následující čtyři prvky:
Customer needs (též Commodity), tzn. potřeby zákazníka – první výraz zřejmě
více odráží zákaznický přístup, neboť vyjadřuje pohled zákazníka na produkt,
který pro něj neznamená pouze nějakou konkrétní věc nebo službu, ale spíše
předmět uspokojení jeho potřeb a přání.
Costs, tzn. náklady zákazníka potřebné na uspokojení jeho potřeb – cena, neboli
v penězích vyjádřená hodnota produktu, představuje pro zákazníka náklad na jeho
11

pořízení. Kromě vlastní ceny produktu však zákazníka zajímají i další náklady,
které musí vynaložit, aby potřebný produkt získal a užil nebo spotřeboval (např.
doprava, instalace, servis, pojistka, leasingové splátky apod.).
Convenience (též Channel), tzn. dostupnost produktu, jeho cesta k zákazníkovi –
i v modelu 4P už se slovo „place“ neboli místo nahrazuje slovem distribuce, což už
se významově blíží zde používanému slovu Convenience nebo Channel.
Zákazníka dnes v řadě případů nezajímá místo, kde se produkt nachází, ale
způsob, jak se k němu produkt dostane.
Communication, tzn. komunikace – tento prvek už dnes splynul s tradičním 4P
modelem, kde místo podpora prodeje (Promotion) se více používá rovněž pojem
komunikace, který vyjadřuje dvoustranný vztah mezi dodavatelem a zákazníkem,
na který se samozřejmě můžeme dívat jednak z pohledu dodavatele, jednak
z pohledu zákazníka. A tento druhý pohled má více na mysli právě model 4C.

2.2.5 Podpora prodeje nebo lépe komunikační politika
Komunikace je důležitá pro vytvoření a udržování jakéhokoli vztahu, v nemenší
míře to platí i pro vztah mezi výrobcem (dodavatelem) a jeho zákazníkem. Přitom
se nesmí jednat pouze o pasivní komunikaci, tzn. pouhé přebírání informací,
konstatování faktů a sestavování statistik, ale podstata úspěšné komunikace tkví
v aktivním přístupu k zákazníkovi a ostatním článkům marketingového procesu.
Více se prvku komunikace věnuje následující článek 2.3.

2.3 Marketingová komunikace
2.3.1 Cíle marketingové komunikace
Firma by si měla nejdříve vždy sestavit cíle své marketingové komunikace, které
jsou závislé na životnosti produktu, značce a zejména na charakteru cílové
skupiny. Mezi hlavní cíle marketingové komunikace můžeme zařadit zejména:
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1)

Poskytnout důležité informace o výrobku

Základní funkcí marketingové komunikace je informovat cílového zákazníka o
výrobku nebo službách. Firmy se dnes většinou zaměřují přímo na cílového
zákazníka, kterého informují o svém produktu a jeho kvalitách.
2)

Vytvořit a podporovat poptávku po výrobku

Prvořadým cílem činnosti firmy je samozřejmě vytvořit poptávku a zájem po
výrobku nebo i různých služeb. Důležité je informovat lidi o vlastnostech výrobku,
ceně, službách okolo produktu.
3)

Odlišit produkt od konkurence

V dnešní době je na trhu spousta zboží dlouhodobé spotřeby, proto je nutné jej
nějak od konkurence odlišit. Firma se musí snažit dát svému zboží výjimečné
vlastnosti, které si zákazník zapamatuje a spojí si je s firmou.
4)

Ukázat hodnotu výrobku

Ukázat výhodu výrobku, který je nabízen. V případě výrobků velmi vysoké
hodnoty, jako jsou světově proslulé značky, je možné zvýšit také cenu
prodávaného výrobku.
5)

Vybudovat značku

Firma se snaží pomocí marketingové komunikace informovat, připomenout a
přesvědčit zákazníky o prodávaných značkách. Marketingová komunikace
komunikuje se spotřebiteli, vytváří povědomí o značce nebo firmě, ovlivňuje
zákazníky a vytváří image firmy.
6)

Vytvořit a uchovat image

Image firmy je velmi důležitá ve vnímání firmy zákazníkem. Lidé si o firmě
vytvářejí představy a názory, jimiž se pak řídí. Lidé preferují známé značky se
silnou image. Posílení image není snadné, vyžaduje to dlouhé období a použití
konzistentní a jednotné marketingové komunikace.
7)

Stabilizovat obrat

Firmy se snaží stabilizovat svůj obrat tak, aby nedocházelo k příliš výrazným
výkyvům. V oblasti prodeje zboží dlouhodobé spotřeby nemá na prodejnost velký
vliv sezónnost či výkyvy počasí. Poptávka po automobilech je ovlivněna zejména
finanční situací zákazníků.
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2.3.2 Výběr komunikační strategie
Komunikační strategie je transformace PR informací na formu dlouhodobé strategie,
cíle a formy komunikace. V dnešní době se nabízí mnoho marketingových nástrojů,
které

slouží

ke

zprostředkování

informací

zákazníkům.

Výběr

správných

informačních kanálů je nejdůležitějším cílem komunikační strategie.
Základní strategie: pull a push
Strategie pull: prodávající se snaží podporovat poptávku spotřebitele. Tato
strategie se zavádí, aby budovala poptávku spotřebitele.
Reklama: reklama je pro hodně firem nejdůležitějším prvkem komunikace se
zákazníky. Cílem reklamy je podpořit poptávku po výrobku, zvýšit tržby firmy,
zvýšit povědomí o firmě a image firmy. Cílem je ale také informovat lidi o
výrobcích a o existenci firmy. Velké firmy dávají do reklam obrovské množství
peněz s cílem, že se jim to vše vrátí ve vyšším objemu výroby, vyšších tržbách a
vyšším zisku.
Firmy se snaží, aby jejich reklamy byly co nejúčinnější. Ne vždy se to ale podaří.
Podle odborníků na reklamy se mezi poměrně účinné řadí tzv. vtipné reklamy,
které si zákazník velmi dobře zapamatuje. Naproti tomu reklamní sdělení, které
vyvolá odpor, nemá vysokou účinnost. Podle studie tak mezi účinné reklamy
v době krize patří reklamy mluvící o penězích a levném luxusním zboží, zatímco
vemlouvavá reklama je dobrá v době rozkvětu.
Strategie push: na rozdíl od strategie pull více spoléhá na podporu prodeje a
osobní prodej. Strategie push komunikuje s členy distribučního kanálu a tím
podporuje produkt na jeho cestě k zákazníkovi.

2.3.3 Komunikační mix
Je součástí marketingového mixu.
Marketingový manažer se snaží pomocí komunikačního mixu najít vhodné nástroje a
s nimi dosáhnout marketingových a firemních cílů. Součástmi komunikačního mixu
jsou:
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Osobní prodej - Je to prezentace výrobku osobní komunikací mezi prodávajícím a
kupujícím. Jde o přímou formu komunikace, cílem je vytvořit pozitivní dlouhodobé
vztahy se zákazníkem a posílit image firmy a výrobku. Asi největší výhodou je
okamžitá zpětná vazba.
Reklama

-

Neosobní

forma

komunikace.

Reklama

je

placená,

funguje

prostřednictvím médií, letáků, billboardů. Reklama slouží ke stimulaci poptávky po
produktech, ale také k její vytvoření. Reklama má za úkol vytvořit potřebu zákazníků
si ten výrobek koupit.
Podpora prodeje - Krátkodobý stimul prodeje, který má zvýšit prodeje určitého
výrobku. Do podpory prodeje se řadí různé kupony, slevy, soutěže, ochutnávky
zdarma, předvádění výrobků a účast na veletrzích.
Přímý marketing - Přímá komunikace se zákazníky k získání odezvy a vybudování
vztahů. Přímý marketing znamená výhody pro prodávajícího i pro kupujícího.
Public relations - PR vytváří vztahy uvnitř a vně firmy. Důležitou činností public
relations je publicita. Publicita je neosobní stimulace poptávky po výrobku nebo
službě.

PR je pro firmy velmi důležité, protože nezávislá publicita je vnímána

mnohem spolehlivěji než samotná propagace výrobku prodávajícím.
Veletrhy a výstavy - účast na veletrzích a výstavách je velmi účinným prostředkem
podpory prodeje výrobku. Veletrhy a výstavy kombinují osobní a neosobní formu
prodeje.
Event marketing – snaží se upoutat pozornost prostřednictvím neobvyklých zážitků.
Event marketing pomáhá udržet a posílit styk s obchodními partnery, prezentovat
naše služby nebo výrobky. Do event marketingu můžeme zařadit například koncerty,
teambuilding, divadlo, semináře a představení nových produktů.
Mobilní marketing – patří mezi nejvíce se rozvíjející nástroje marketingové
komunikace. Mobilní marketing je podpora prodeje prostřednictvím mobilních
komunikace. Reklamní aktivity jsou učiněny přes SMS zprávy, vyzváněcí tony nebo
hry.
Guerillová komunikace – úkolem této komunikace je především upoutat pozornost.
Guerillovou komunikaci používají firmy, které nemají finance na běžnou reklamu.
Guerillová komunikace využívá většinou nestandardní média, která přilákají a vzbudí
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pozornost. Jako příklad využití guerillové komunikace jsou reklamy na lavičkách v
parku, jezdících schodech v metru, na autobusech nebo lanovkách.
Virální marketing – způsob komunikace, která se díky své zajímavosti samovolně
rozšiřuje dále mezi další potenciální zákazníky.
Product Placement - využití nějakého výrobku a služby například ve filmu, knize
nebo počítačové hře. Jedná se o nenásilnou reklamu, která diváka k ničemu nenutí.
Tím, že výrobek nebo službu používá hlavní hrdina ve filmu, počítačové hře, tak
divák může dostat touhu vlastnit to taky. Asi jako nejznámější příklad využití product
placementu je film James Bond, kde hlavní hrdina nosí hodinky Omega a jezdí v autě
Aston Martin.
Word of mouth – patří mezi nejúčinnější nástroje komunikace, osobní forma
komunikace. Jedná se o komunikaci, kde si různé informace mezi sebou ústně
předávají přátelé, rodina nebo sousedi. Existují dvě formy WOM:
– umělý WOM – vytvořený firmami, je zaměřen k podpoře WOM u lidí
– spontánní WOM – jak se sdělení předává mezi lidmi, není nikým podporované.

2.3.4 Marketingová komunikace na internetu
Marketingová komunikace na internetu má několik forem navzájem se od sebe
lišících svými cíli. Firma si podle cílů marketingové komunikace na internetu vybere
nástroje ke komunikaci například: online podpora prodeje nebo internetová reklama.
K propagaci značky na internetu se používají zejména reklamní kampaně (například
audiovizuální snímky), virální marketing nebo buzz marketing. (Jahodová, 2010, str.
223)
Protože je dnes internet velmi dynamicky se rozvíjejícím médiem s velmi vysokým
počtem uživatelů, firmy ho velmi rády vyhledávají, aby na něm umístily své reklamy.
Reklama na internetu dovede efektivně zasáhnout široký okruh potenciálních
zákazníků za nízké náklady.
Reklama na internetu má několik výhod:
- manipulace s pozadím, zvuk, text, obrázky, videa
- reklama na internetu není tak dotěrná
- měřitelnost efektivity
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- rychlost odezvy na reklamu
- uživatel má možnost najít jen to, co hledá
Největší nevýhodou internetu je neosobní charakter. Zákazník nemůže shlédnout
nebo vyzkoušet produkt.
Internetová reklama se dá distribuovat dvěma komunikačními kanály:
- elektronická pošta
- www stránky jsou využívány pro bannerovou či textovou reklamu
- samostatné bannery na stránkách internetových vyhledávačů (Seznam, Google)

Public relations na internetu
Dnes je internet běžným komunikačním prostředkem mezi lidmi, díky kterému je
komunikace velmi urychlena. Asi nejvýznamnější PR aktivity na internetu jsou firemní
internetové stránky, které mají za úkol budovat firemní image a identitu. Do těchto
aktivit můžeme zařadit diskuze, blogy, elektronické noviny a časopisy nebo tiskové
zprávy.
Klady využití PR na internetu jsou měřitelnost, kontrola nad obsahem a možnost
okamžité reakce.
Zápory využití PR na internetu jsou citlivost na reklamní komunikaci a ne taková
důvěra návštěvníků.

Podpora prodeje na internetu
Podpora prodeje na internetu je zaměřena na výrobky prodávané v elektronických
obchodech, ale i v kamenných obchodech. Jako podporu prodeje na internetu lze
používat různé slevové kupony, vzorky zdarma, motivační programy. Díky internetu
lze výsledky těchto aktivity celkem snadno změřit a zjistit jejich účinnost.
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3 Realizace marketingového mixu u víceznačkového prodejce
(společnost INVEST TEL AUTO s.r.o.)
3.1 Profil společnosti
Společnost v roce 2001 odkoupila areál od společnosti DIOSS s.r.o.. Ve stejném
roce společnost začala prodávat vozidla Škoda a poskytovat servisní služby.
Společnost sídlí v Klatovech na Domažlickém předměstí na výjezdu směrem na
Domažlice. Společnost měla v roce 2009 celkem 62 zaměstnanců a tržby
v objemu 170,8 mil. Kč.
Organizační schéma vedení společnosti je uvedeno v příloze 1.
Organizační schéma prodeje vozidel viz příloha 2

3.2 Produkt
Do roku 2003 byla společnost autorizovaným prodejcem a servisem pouze
osobních vozidel značky Škoda. Taková byla v minulosti zavedená praxe prodeje
osobních vozidel. Po uvolnění omezení prodeje pouze jedné značky došlo
postupně k rozšíření počtu prodávaných značek, a to počínaje značkou Citroen na
konci roku 2003 až k současnému počtu pěti automobilových značek – Škoda,
Hyundai, Citroen, Renault a Dacia. Prodej nových vozidel je těžištěm činnosti
společnosti. Prodejce nabízí kompletní sortiment všech typů osobních a
dodávkových vozidel a zabývá se také prodejem motorek a čtyřkolek Kymco.
V oddělení Škoda nabízí modely Fabia, Octavia, Yeti, Roomster a Superb. U
značky Hyundai je v nabídce široká paleta modelů: i10, i20, i30, i40, ix20, ix35,
Genesis Coupe, Santa Fe, ix55 a H-1. Z vozidel značky Citroen nabízí C-Zero, C1,
Nemo, C3, C3 Picasso, C4, Xsara Picasso, Berlingo, C4 Picasso, C5, C6, CCrosser, C8, Jumpy, Jumper. Oddělení značky Renault má v nabídce modely
Twingo, Wind, Clio, Thalia, Modus, Kangoo, Megane, Fluence, Scénic, Laguna,
Latitude, Koleos, Espace, Trafic a Master. Nejslabší nabídka je u značky Dacia,
v nabídce jsou pouze tři modely: Sandero, Logan a Duster.
Z hlediska druhů můžeme prodávaná osobní vozidla rozdělit do čtyř skupin:
-

vozidla na objednávku podle přání zákazníka
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-

vozidla ze skladových zásob prodejce

-

vozidla v akčních nabídkách výrobce (dovozce)

-

vozidla předváděcí.

Kromě prodeje nových vozidel se společnost také zabývá prodejem ojetých vozů.
Tuto činnost prodejce v minulosti neprováděl, současné aktivity v tomto směru
souvisí s marketingovou činností – podporou prodeje formou výkupu ojetého
vozidla na protiúčet nebo formou komisního prodeje. Prodejce je tak donucen
prodávat nebo zprostředkovávat prodej ojetých vozidel nejen svých prodávaných
značek, ale jakýchkoliv značek, ale vždy s prověřeným původem. Prodej vozidla
nejasného původu nebo dokonce kradeného by mohl mít velmi negativní dopad na
image společnosti (hrozba zveřejnění případu v médiích, účast v soudních
sporech apod.)
Samozřejmostí je také autorizovaný servis ke každé značce a prodej doplňků a
příslušenství k osobním vozidlům.
Pro zajímavost uvádím porovnání prodeje jednotlivých značek v období 2005 až
2010:
Tab č. 1: Prodej nových vozů
Rok

Škoda

Citroen

Hyundai

Renault

Celkem
za rok

2005

156

75

63

0

294

2006

173

107

87

0

367

2007

191

148

116

0

455

2008

172

162

133

69

536

2009

187

152

105

72

516

2010

160

110

96

82

448

Celkem

1039

754

600

223

2616

Zdroj: INVEST TEL AUTO s.r.o.
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Zdroj: vlastní vypracování
Obr č. 1: Prodej nových vozů

3.3 Cenová politika
V zásadě platí, že prodejce prodává vozidla na objednávku a ze skladu za
ceníkovou cenu určenou výrobcem nebo oficiálním dovozcem (v dalším textu
budu používat pro zjednodušení slovo dodavatel). Obě dvě skupiny vozidel kupuje
prodejce od dodavatele za dohodnutou nákupní cenu. To je ideální stav, kdy
prodejce inkasuje plné marže, přičemž výše této marže se pohybuje v rozpětí od 4
do 10% u všech značek. Prodejce má s dodavatelem dlouhodobě dohodnuty
stabilní výše marží. Zhruba v 70 % případů však přistupuje prodejce k poskytnutí
slevy, přičemž u skladových vozidel je poskytnutí slevy téměř samozřejmostí.
U předváděcích vozidel poskytují dodavatelé slevu z nákupní ceny ve výši 3 až
4%, čímž chtějí prodejci částečně nahradit újmu spojenou s tím, že vozidlo
nemůže prodat hned, protože ho musí určitou stanovenou dobu používat právě
pro předváděcí účely. Ta doba se pohybuje okolo 6 měsíců. Výše slevy u
předváděcích vozidel se pohybuje při jejich prodeji obvykle v rozmezí od 3 do 8%.
Výjimkou není ani vyšší sleva až na úroveň nákupní ceny.
Z hlediska cenové politiky jsou určitou zvláštností tzv. akční modely, u nichž
dodavatel poskytuje jednorázové slevy nebo příplatkové výbavy zdarma. U těchto
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akcí samozřejmě musí prodejce respektovat akční ceny dodavatele, ale prodejce i
u těchto akčních modelů v některých případech ještě poskytuje další slevu z ceny
nebo bonus na úkor své marže, aby ještě znásobil účinek akce.
Prodejce dále individuálně nabízí slevy např. v případě zájmu o větší počet vozidel
(tzv. fleetový program), nebo pro vybrané skupiny zákazníků (např. lékařům).
Rovněž věrní zákazníci značky dostávají slevu z ceny vozidla. Tato sleva se
pohybuje okolo 8%, přičemž 5% se podílí dodavatel a 3% se podílí prodejce.
Součástí cenové politiky je i spolupráce s finančními společnostmi automobilek
nebo leasingovými společnostmi. Nabídka financování formou úvěru nebo
leasingu je často podporována splátkami bez navýšení (např. u vozidel Hyundai
lze při financování přes společnosti GE Money Bank nebo UniCredit Leasing a
zaplacení 50% akontace získat zbývající splátky bez úrokového navýšení) nebo
jinými výhodami (např. při financování vozidla Renault společností Renault
Finance je zákazníkovi poskytnuta prodloužená záruka na 4 – 5 let zdarma). Tato
spolupráce má pro prodejce význam z hlediska podpory prodeje, proto je pro něj
velice důležitá.

3.4 Distribuce
Dodávky vozidel jsou realizovány v dohodnutém termínu, přičemž dopravu až
k prodejci zajišťuje dodavatel na svoje náklady. Prodejce čas od času vyhoví přání
zákazníka a uspíší dodání vozidla po dohodě s dodavatelem tím, že konkrétní
vozidlo převezme přímo u dodavatele a přepraví na vlastní náklady do svého
autosalonu.
Dodací lhůty jednotlivých modelů závisí na místě výroby. V případě značky
Hyundai vyráběné v Jižní Korei jsou dodací lhůty 6 měsíců. Modely i30 a ix20,
vyráběné na Moravě, mají dodací lhůty 2 - 3 měsíce. Dodací lhůty na modely
Citroen jsou přibližně 3 měsíce, na Škodu 2 - 3 měsíce. Renault a Dacia mají
dodací lhůty 3 měsíce, ale na model Dacia Duster jsou v současné době dodací
lhůty pro velký zájem 6 měsíců.
Místem prodeje automobilů je v naprosté většině případů přímo autosalon
prodejce, ale prodejce může zákazníkovi vyhovět a vozidlo mu dovézt a předat.
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Této služby se ale využívá jen minimálně a pouze u významných zákazníků,
neboť je to pro prodejce organizačně náročnější.
Prodejce ve svém areálu kromě prodeje nových vozidel poskytuje různé služby,
zejména servisní, jejichž využívání zákazníkem se snaží podpořit drobnými
službami a výhodami, např. servisní technik nebo jiný zaměstnanec prodejce
vyzvedne a přiveze vůz na mytí nebo na servis a následně odveze zpět
zákazníkovi. V případě, že zákazník nechá u prodejce svůj vůz k provedení
servisu nebo opravy, je mu nabídnuto, že ho pracovník prodejce odveze na jím
určené místo ve městě. Prodejce poskytuje i zajímavou službu polepu vozidla, a to
na základě vlastního návrhu zákazníka nebo je součástí služby i zpracování
grafické podoby pracovníkem prodejce. O tuto službu mají zájem zejména firmy.
Dále každý zákazník, který si koupí vozidlo, má nárok na jedno ruční mytí zdarma,
aby poznal, o co šetrnější je ruční mytí vozidla, a aby zajížděl na mytí vozidla
právě k prodejci. Prodejce rovněž nabízí zdarma provedení registrace vozidla a
sjednání pojištění.
Přímo u prodejce si může zákazník vybrat z velkého množství doplňků,
příslušenství a náhradních dílů. Prodejce nemá internetový obchod a zásilkovou
službu.

3.5 Komunikační politika
Z prvků komunikačního mixu, popsaného v části 2.3.3 prodejce aktivně využívá a
realizuje níže popsané činnosti. Využívány nejsou takové druhy komunikace jako
například mobilní marketing, virální marketing, guerillový marketing a product
placement, které buď logicky nelze využívat, nehodí se nebo nejsou pro prodejce
efektivním a účinným prvkem komunikace.
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Reklama
a) společnosti
Společnost nemůže omezit svoji reklamu pouze na produkty, které nabízí, ale
musí propagovat také sama sebe. Musí vytvářet mezi zákazníky dobrý dojem a
budovat dobrou image názvu společnosti.
Za tím účelem využívá prodejce tyto způsoby propagace:
-

Corporate Identity – firemní styl (celkový vzhled autosalonu, jeho výlohy,
název prodejce, osvětlení, parkoviště, vlajky, vlastní noviny, vizitky atd.)

-

inzerce v novinách formou zajímavých článků, vlastní noviny

-

akce společnosti pro zákazníky, firmy, děti atd. (viz též public relations, event
marketing apod.) – například velikonoční akce, Mikulášská akce

b) produktů
Reklama produktů je realizována nejvíce ve formě:
-

umístění reklamy v místním tisku, ve firemních novinách vydávaných čtvrtletně
a v inzertních novinách místních obchodních řetězců

-

reklamy v rádiu, a to zejména Hitrádio FM Plus,

-

zasílání firemních novin emailem

-

billboardů umístěných při hlavních silnicích směřujících do Klatov s
informacemi o společnosti, novém modelu, prodejní akci či nové službě

23

Zdroj: vlastní foto
Obr. č. 2 Billboard na příjezdové cestě od Strakonic

Prodejce je povinen při tvorbě reklamy dodržet pravidla jednotlivých značek (např.
logo značky včetně rozměrů a barev). Nedodržení může mít za následek postih
od výrobce nebo dovozce v různé podobě, například snížením příspěvku na
reklamu.

Osobní prodej
Osobní prodej je v případě prodeje automobilů velmi důležitý. Prodávající díky
osobnímu styku okamžitě obdrží zpětnou vazbu od zákazníka a může tak
ovlivňovat jeho rozhodování. Osobní prodej je ve společnosti nejpoužívanější
prostředek komunikace. K osobnímu kontaktu se zákazníkem dochází ve chvíli
vstupu zákazníka k prodejci. Vstoupí-li zákazník do prostorů prodejce, určený
zaměstnanec ho přivítá a zdvořile se zeptá, jak by mohl pomoci. Pokud je to
v silách a možnostech, zákazníkovi vyhoví a poskytne mu veškeré informace o
vozidle, které zákazníka zajímají. Všichni prodavači jsou ochotní a vstřícní k přání
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zákazníka. Samozřejmostí u prodejce je, že zaměstnanci mají velmi dobrou
znalost vozidel (ceny, technické informace) a poskytovaných služeb.
Zákazník se může do vozidla posadit, prohlédnout si ho a v případě zájmu je
zákazníkovi umožněna předváděcí jízda.
Pokud dojde k objednání vozu zákazníkem, prodejce zajišťuje objednávku,
informuje kupujícího o stavu objednávky, v případě problémů s objednávkou
nabízí zákazníkovi jiné řešení. Prodejce nových vozů také informuje zákazníka o
poprodejních službách. Předání vozidla zákazníkovi probíhá ve slavnostní
atmosféře, kdy vozidlo je perfektně připravené, naleštěné a stojí na autosalonu
odděleně od ostatních vozů.
U každé značky jsou vždy dva prodávající, přičemž Renault a Dacia mají společné
prodavače. Příjem oprav mají u Škody na starost tři servisní technici, u značky
Hyundai je jeden, u značky Renault a Dacia dohromady také jeden servisní
technik. Příjem oprav u značky Citroen mají na starost dva servisní technici.
Standardy osobního jednání se zákazníky jsou u značek velmi podobné: přivítat
zákazníka (např. u značky Hyundai je to do dvou minut, u Škody do pěti minut),
seznámit s nabídkou vozidel, ukázat vystavený vůz, nabídnout předváděcí jízdu,
dát zákazníkovi vizitku (design vizitek je určen dodavatelem) a vzít si na něj
kontakt, nabídnout občerstvení (kávu, minerálku) a v případě potřeby zákazníkovi
do dvou dnů zavolat.
Oděv u prodejců jednotlivých značek není nijak předepsaný, zaměstnanci,
přicházející do styku se zákazníky, by měli být slušně a čistě oblečeni. Citroen
předepisuje oblečení techniků a mechaniků, Renault a Škoda předepisují oděv
mechanikům. Ostatní značky to nijak neurčují.

Podpora prodeje
Jako podporu prodeje společnost využívá nákupní slevy od dodavatelů, kdy dojde
ke snížení nákupní ceny a současně i základní ceny automobilu pro zákazníky.
Jako příklad bych uvedl současnou slevu 10.000 Kč na model Renault Mégane.
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Dále přibližně každého čtvrt roku firma pořádá nějakou větší akci, spojenou často
se slavnostmi (Klatovská pouť) nebo svátky (Velikonoce, Mikuláš). Během nich se
pořádají nejrůznější akce a soutěže pro děti, ale i pro dospělé. Jedná se hlavně o
představení nově prodávaných modelů zastoupených značek. Pro dospělé jsou
připraveny akce jako škola smyku na kluzné folii, jízda na motokárách, zkouška
nárazu, pro děti soutěže v malování, skákací hrad a jiné soutěže ve zručnosti.
Během těchto akcí jsou zlevněné některé služby jako např. mytí aut, diagnostika,
geometrie nebo přezouvání pneumatik viz tab. 2. Při každé větší sportovní akci ve
městě prodejce vystavuje své vozy, které jsou volně přístupny veřejnosti,
samozřejmě pod dohledem zaměstnanců prodejce.
V roce 2009 firma vyzkoušela další formu podpory prodeje, uspořádala soutěž
obdobnou známému kolu štěstí od firmy Mountfield. Každý, kdo si během dvou
určených dnů zakoupil nový vůz jakékoli značky, si mohl zatočit na kole s cenami.
Vytočit si mohl zákazník např. pojištění zdarma, zvýhodněný servis, slevy na
příslušenství, ale také zajímavé ceny jako plazmovou televizi, slevu 10.000 Kč.
Nejhodnotnější cenou byl skútr v hodnotě 30.000 Kč. Jen během této akce bylo
prodáno 60 automobilů. Kolo štěstí nebylo v následujícím roce opakováno
z důvodu vysokých nákladů na tuto akci. Prodejce by nebyl schopný, vzhledem
k nízkým maržím dlouhodobě zajistit atraktivní ceny na kole štěstí.

Zdroj: INVEST TEL AUTO s.r.o.
Obr. č. 3 Kolo štěstí
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Během uvedení nového vozu Škoda Yeti se na Šumavě konala jeho prezentace,
při níž se kolem tohoto vozu pohyboval figurant v převlečení za sněžného muže
jako maskot nového modelu. Společnost INVEST TEL AUTO s.r.o. se této akce
účastnila jako partner firmy ŠKODA AUTO a.s.
Samozřejmostí je rozesílání reklamních letáků do domácností po celém okrese,
které pro prodejce zajišťuje Česká pošta.
Prodejce si také pronajímá různé volné plochy ve městě, dlouhodobě např. poblíž
nákupního centra Škodovka v Klatovech, krátkodobě jako víkendové nebo
jednodenní akce na klatovském náměstí, kde vystavuje své vybrané modely,
přibližuje svoji nabídku zákazníkům a láká zájemce o nový automobil k návštěvě
autosalonu.

Zdroj: vlastní foto
Obr. č. 4 Vystavený vůz u supermarketu Lidl
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Tab č. 2: Výsledky aktivit během pořádaných akcí
Jaro 2009

Pouť 2009

Jaro 2010

Pouť 2010

Zima 2010

Jaro 2011

Prodej vozů
(Počet)

6

16

11

25

4

9

Obrat díly
(Kč)

65.000

78.000

102.000

82.600

109.000

86.000

Prohlídky
(Počet)

43

29

39

31

43

47

Diagnostika
(Počet)

0

0

0

22

16

12

Geometrie
(Počet)

16

15

9

10

13

14

Mytí (Počet)

19

5

20

10

11

14

9

0

14

0

7

7

0

15

0

8

0

0

0

3

0

16

0

0

0

0

7

0

0

9

Přezouvání
(Počet)
Výměna
chladiva
(Počet)
Desinfekce
klima
(Počet)
Výměna
oleje
(Počet)

Zdroj: INVEST TEL AUTO s.r.o.

Reklama na internetu
Firma má také své internetové stránky, které fungují jako reklama. Stránky
obsahují informace o společnosti, kontakty, služby, fotogalerii, kde jsou vystaveny
fotografie z akcí, které firma pořádala nebo se jich účastnila. Stránky obsahují i
informace o všech modelech, které firma nabízí.

Direct mail
V poslední době firma začala hojně využívat direct mailů. Ze svých zákazníků,
kteří dali svůj souhlas, si udělala databázi. Pomocí e-mailů jim následně rozesílá
informace o probíhajících akcích, novinkách a cenových nabídkách. Databáze
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neobsahuje pouze zákazníky minulé a současné, ale i potenciální budoucí
zákazníky díky dotazníkům rozdávaným při různých akcích.

Public relations
Společnost dbá rovněž na to, aby vytvořila dobrý image společnosti ve veřejnosti.
Za tím účelem
-

podporuje finančně divadlo, sportovní akce (automobilovou Rallye Šumava,
cyklistický závod Král Šumavy), je sponzorem při akcích města, zejména
kulturních

-

poskytuje dary nebo výhody, např. postiženým

-

pořádá akce pro děti a dospělé (viz obr. 5 a 6)

-

přispívá na charitativní činnost

Zdroj: INVEST TEL AUTO s.r.o.
Obr. č. 5 Letní akce v rámci klatovské pouti
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Zdroj: INVEST TEL AUTO s.r.o.
Obr. č. 6 Mikulášská akce
Veletrhy a výstavy
Vzhledem k tomu, že se jedná o lokálního prodejce v klatovském regionu, je účast
na výstavách omezena pouze na předvádění vozidel v rámci výstav konaných
v Klatovech a nejbližším okolí.
Jako příklad mohou sloužit v minulosti pořádané miniautosalony jako doprovodné
akce v rámci klatovské pouti. Prvních několik ročníků bylo dobře obsazeno
různými prodejci z Plzeňského kraje, později účast prodejců klesala, až došlo ke
zrušení pořádání této akce. INVEST TEL AUTO s.r.o. se těchto autosalonů
zúčastňoval, později pak na ně navázal tím, že organizoval vlastní akci přímo
v areálu společnosti, která je oblíbená a velmi hojně navštěvovaná.

Event marketing
Prodejce pořádá při příležitosti uvedení nového prodejně významného modelu
auta na trh společenské akce pro své obchodní partnery a významné zákazníky.
Společnost využívá i svátků k pořádání vlastních akcí, např. již dříve zmíněnou
Mikulášskou akci. Velmi se osvědčila velmi pestrá akce pro děti a dospělé v rámci
klatovské pouti a lidových slavností, která se koná v areálu společnosti (viz obr. 3).
V tomto případě se efektivně využívá toho, že Klatované spolu se svými hosty a
příbuznými rádi procházejí městem a navštěvují všechny akce, které se zde
konají.
Zajímavou událostí v pošumavském regionu je soutěž Miss Šumavy, na které se
prodejce podílí tím, že ve svém areálu pořádá jedno ze soutěžních kol a zve na ně
své zákazníky a obchodní partnery.
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WOM
Tento prvek je pro prodejce důležitý zejména v oblasti poskytovaných služeb,
způsobu prodeje a úrovně zákaznického prostředí. Zákazník, který je spokojený
s přístupem zaměstnanců prodejce při řešení jeho potřeb nebo problémů, s úrovní
prodeje a prostředím autosalonu, ale zejména pak se seriózním přístupem a
rychlým řešením reklamací a následné servisní činnosti, si své dobré zkušenosti
pravděpodobně nenechá pouze pro sebe, ale zmíní se o nich svým přátelům,
příbuzným a známým.
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4 Vyhodnocení aktivit a návrhy na zlepšení

4.1 Analýza SWOT
Pomocí této analýzy zjistíme silné a slabé stánky firmy, její příležitosti, ale také
hrozby do budoucna. Pomocí této analýzy také zjistíme, co by bylo potřeba ve
firmě ještě do budoucna zlepšit.
Silné stránky firmy:
-

je jedním z největších prodejců nových osobních automobilů v západních
Čechách

-

velký výběr vozidel na jednom místě (Škoda, Citroen, Hyundai, Renault a
Dacia)

-

silná pozice na trhu

-

prostornost autosalonu a jeho okolí

-

komplexnost nabízených služeb (nejen prodej vozidel, ale také servis a
další poprodejní služby)

-

velký počet pořádaných marketingových akcí

-

kvalifikovaní

zaměstnanci,

příjemná

zaměstnanci
-

modernizované budovy prodejce

Slabé stránky firmy:
-

méně propracovaná databáze zákazníků

-

větší vzdálenost prodejce od centra města

-

neexistence internetového obchodu
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a

přátelská

atmosféra

mezi

Příležitosti firmy do budoucna:
-

rozšíření působnosti i do sousedního Bavorska zejména v oblasti
poskytování servisních služeb

-

další využití areálu společnosti pro její rozvoj

Hrozby:
-

konkurence kvalitních prodejců automobilů v regionu, zejména z Plzně

-

dovoz ojetých automobilů ze zahraničí

4.2 Zákaznická databáze
Nutnou podmínkou komunikace je vědět s kým komunikovat. Společnost si
uvědomila v loňském roce svoji slabou stránku v zákaznické databázi, rozhodla se
tuto situaci změnit k lepšímu a postupně vytváří novou zákaznickou databázi. Jako
základní zdroj pro vytvoření aktualizované a kvalitnější databáze prodejce slouží
počítačový program na zpracovávání zakázek na prodej vozidel a servis. Tím si
prodejce vytvořil základ databáze, který tvoří jeho současní (aktivní) zákazníci.
Tento základ se prodejce snaží aktivně doplňovat o nové, resp. potenciální
budoucí zákazníky, a to pomocí různých dotazníků, které lidé vyplňují na
marketingových akcích prodejce, nebo třeba tím, že zve k osobní návštěvě
vybrané skupiny zákazníků, např. na prezentace nových modelů, a tím si rozšiřuje
svojí zákaznickou databázi.
Používané dotazníky mají většinou jednoduchou a přehlednou strukturu a pro
zákazníka, který se rozhodne ho vyplnit, neznamenají větší ztrátu času a
nevyvolávají v něm pocit vlezlosti nebo přílišné zvídavosti.
Na základě zjištěného zájmu zákazníka pak prodejce cíleně posílá informace,
v současné době již téměř výhradně emailovou poštou.
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4.3 Komunikační politika
Reklama společnosti
Vzhled i osvětlení areálu jsou na vysoké úrovni. Areál a jeho okolí prošly
v nedávné době rekonstrukcí, takže nyní autosalon působí moderně a příjemně.
Kolem areálu jsou vyvěšeny vlajky s logy automobilových výrobců, v noci je dobře
osvětlený a tak poutá pozornost kolemjedoucích řidičů.

Reklama produktu
I v případě této reklamy si myslím, že prodejce dělá maximum. Vždy před nějakou
firemní akcí prodejce rozešle vlastní firemní noviny. V těchto novinách je vše
podstatné, články o nových modelech, informace o chystaných akcích a další
zajímavosti o automobilech.
Před chystanou akcí prodejce využívá služeb regionálního rádia, díky němu
dokáže v krátké době informovat velké množství lidí. Velmi kladně hodnotím
umístění reklamních billboardů na všech hlavních příjezdových cestách do Klatov.
Lidé tak vědí, že se ve městě nachází prodejce nových automobilů se servisními
službami.

Osobní prodej
Počet prodejního personálu jednotlivých značek v autosalonu je dostačující. Jen
výjimečně se stalo, že se zákazníkovi nemohl někdo ihned věnovat.
Z osmi prodávajících jsem minimálně u tří zjistil velice dobrou schopnost navázat
nevtíravý rozhovor i se zákazníky, kteří si třeba přišli jen prohlédnout nové
automobily nebo se porozhlédnout v autosalonu, kde dříve ještě nebyli.
Společnost posílá své prodavače na školení, při kterých se mimo jiné učí, jak se
chovat k zákazníkům. Tím vytváří předpoklady ke kvalitnímu osobnímu prodeji.
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Firemní akce (Event marketing)
Vysoko hodnotím marketingové akce pravidelně pořádané prodejcem. Na jaře je
to velikonoční nebo jarní akce, v létě akce při příležitosti klatovské pouti, dále
podzimní akce a v zimě mikulášské nebo vánoční akce. Tyto akce mají téměř vždy
pozitivní dopad a z hlediska marketingu působí komplexně – podporují prodej
vozidel a služeb, zlepšují image společnosti a pomáhají rozšiřovat okruh
budoucích zákazníků.

Reklama na internetu
Prodejce využívá své vlastní internetové stránky, na kterých informuje o svých
aktivitách a značkách, které prodává. Internetové stránky prodejce má na starost
pracovník marketingu. Podle mého názoru jsou stránky přehledné, uživatelsky
příjemné a jednotlivé složky rychle dostupné.

Podpora prodeje společnosti propagačními materiály
Prodejce vydává k podpoře prodeje své vlastní firemní noviny. Tuto formu
propagace využívá prodejce jako jediný ze čtyř prodejců automobilů v Klatovech.
Tuto činnost hodnotím kladně. Společnost využívá prakticky všech komunikačních
médií: vlastní reklamní noviny, regionální tisk, rozhlas, kabelovou televizi, internet,
billboardy, plakáty.

4.4 Náměty na zlepšení
Doporučoval bych využívat reklamu v rozhlase častěji, nejen před chystanou akcí,
ale průběžně informovat zákazníky o produktech a službách, které prodejce
nabízí.
Dle mého názoru by bylo potřeba aktualizovat informace na internetových
stránkách častěji, než je tomu dnes. Vzhledem k tomu, že internetové stránky má
na starost jen jeden pracovník, tak by bylo dobré, aby mohli sami prodejci
jednotlivých značek internetové stránky upravovat. Internetové stránky by se staly
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aktuálnějšími, pracovník marketingového oddělení by měl více času také na jiné
činnosti a zákazník by získal nejaktuálnější informace. Podmínkou je dobré
organizační propracování této činnosti, aby se do stránek nevnesl chaos a
nekoncepčnost a různorodost pojetí.
Další možností propagace prodejce na internetu je určitě umístění banneru na
jiných internetových stránkách. Jedná se samozřejmě o placenou službu a velmi
důležité by bylo vybrat správný server tak, aby to mělo pro prodejce nějaký
význam a účinek. Já bych např. doporučoval umístit bannerovou reklamu na
internetové stránky Klatovského deníku. Tento deník čtou zejména občané
regionu, ve kterém prodejce působí. Výhodou bannerové reklamy je také možnost
jejího měření, to znamená možnost zjistit, kolik lidí jí zhlédlo.
Dále doporučuji zvážit zavedení tradice rozdávání drobných upomínkových
předmětů trvalejší hodnoty, které by byly rozdávány majitelům nových vozidel.
Jedná se o jednoduchou a levnou formu propagace firmy, která je ale velmi
účinná, neboť zákazník to vnímá jako milou pozornost od prodejce a při užívání
těchto předmětů má název nebo logo firmy neustále na očích.
Měla by se zlepšit osobní komunikace s vybranými skupinami (firemní a soukromá
klientela), například formou osobních pozvání na pořádané akce, zejména
prezentace nových modelů. Zajímavou možností přístupu k těmto vybraným
zákazníkům by mohla být například u značky Škoda exkurze malé skupiny
zákazníků do výrobního závodu s návštěvou škodováckého autosalonu a muzea.
Samozřejmě se závěrečným občerstvením.
Zajímavým doplněním výše uvedených akcí by mohlo být pořádání školy smyku
nebo závod minikár. Obojí je pro zákazníky vítaným zpestřením v jejich náročné
pracovní činnosti.
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5 Závěr a představy o budoucích způsobech marketingu
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit praktické využití marketingu u
víceznačkového prodejce nových automobilů, provést porovnání jednotlivých typů
marketingových aktivit a jednotlivých prodávaných značek, odhalit případné slabé
stránky a navrhnout možná zlepšení.
Stručně mohu konstatovat, že na základě provedeného zkoumání a dle mého
názoru je marketingová strategie společnosti na celkem vysoké úrovni. Společnost
je v oblasti marketingu velice aktivní a je rozhodně nejznámějším prodejcem
automobilů na Klatovsku. Přesto lze najít v marketingové činnosti některé slabé
stránky, které jsou tím pádem námětem ke zlepšení této činnosti, které jsem uvedl
v části 4.4.
Moje představy o budoucích způsobech marketingu prodejce osobních automobilů
jdou ve směru dalšího prohloubení významu elektronických médií a dalšího
zvýraznění významu virtuálních způsobu prodeje (3D projekce, animace, virtuální
prohlídka exteriéru a interiéru simulující pohled očí ze všech pozic zákazníka,
počítačové jízdní trenažéry s nastavením technických parametrů vybraného
vozidla zákazníkem apod.).
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