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Anotace
Diplomová práce se zabývá tématem internetového marketingu v oblasti pojišťovnictví.
V teoretické části práce je seznámeno s pojmem marketing. Na základě studia odborné
literatury zde autorka uvedla informace o samotném marketingu, jeho historii a prvky
marketingového mixu. Další oblast teoretické části je věnována internetu a modifikaci
marketingu pod vlivem internetu. Následuje popis internetového marketingu a popsání
několika nástrojů internetového marketingu.

V praktické části práce je provedena analýza trhu pojišťovnictví v českých podmínkách. Je
vybráno několik pojišťoven, na kterých je demonstrováno, jak pojišťovny využívají
internet a internetový marketing ke své propagaci. Z této analýzy je vybrána pojišťovna
UNIQA, na které autorka analyzuje stav jejích www stránek a využívání internetového
marketingu. V závěrečné kapitole praktické části jsou uvedeny návrhy ke zlepšení
propagace.

Klíčová slova
internetový marketing, online marketing, marketing, marketingový mix, komerční
pojišťovna, internet
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Annotation
The diploma work is focused on a topic of Internet Marketing in the area of insurance
system. In the theoretical part of the work, there is an identification of the term marketing.
Based on the studies of specialized literature this work shows information about marketing
itself, its history and elements of Marketing Mix. Another section of the theoretical part is
dedicated to the Internet and also to modification of marketing under the influence of the
Internet. Next there is a characterization of internet marketing and description of a number
of internet marketing tools.

In the practical part of the work, there is an analysis of insurance system market in Czech
conditions. A number of insurance companies were chosen to demonstrate how insurance
companies use the Internet and Internet Marketing for their propagation. From this analysis
insurance company UNIQA is chosen where the work analyses their WWW pages and
usage of Internet Marketing. In the last chapter of the practical part, there are shown
suggestions for propagation improvement.

Keywords
internet marketing, online marketing, marketing, marketing mix, commercial insurance
company, internet
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Úvod
Finanční sektor je v dnešní době jedním z odvětví, kde každý subjekt musí bojovat s
konkurencí. I přesto, že na současném českém pojistném trhu figuruje několik „stálic“,
existuje ale i celá řada nově působících pojišťoven na tomto trhu. Za této situace je pro
pojišťovny nabízející nehmatatelné produkty stále těžší získávat své klienty. Proto je
vhodné důkladně praktikovat marketingové praktiky. Jednou z takových metod, která
v dnešní době zaujímá stále větší důležitost v marketingovém řízení, je internetový
marketing.

Internet se stal součástí běžného života a stále více lidí ho používá denně. Je to
pochopitelné, jelikož nabízí nové možnosti. Zkracuje se doba při získávání informací a
navíc poskytuje pohodlí, jelikož uživatelé mají přístup k informacím, které jsou zveřejněné
kdekoli na světě, v reálném čase. Právě kvůli tomuto fenoménu by měli i pojišťovny stále
více zapojovat internetový marketing do celkového řízení společností.

Diplomová práce je členěná do 4 částí. V první části bude čtenář seznámen s obecnými
poznatky týkajících se marketingu a internetu a také mu bude vysvětleno, co přesně
znamená internetový marketing a v jakých formách se s ním může setkat. Následující část
bude zaměřena na český pojistný trh, kde bude zanalyzována situace internetového
marketingu vybraných pojišťoven. Na základě rozboru provedeného ve druhé části bude
vybrána jedna konkrétní pojišťovna, která bude nejprve důkladně zanalyzována z pohledu
internetového marketingu a v poslední části práce bude tato situace zhodnocena a případně
budou vyvozeny doporučení, či zlepšení internetové prezentace.

Cílem práce je analyzovat roli využívání internetu a možností internetového marketingu
z celkového pohledu. V rámci tohoto základního cíle diplomové práce bude nutno řešit i
dílčí cíle:
• charakterizovat možnosti využití internetu při propagaci pojistných produktů
v rámci českého pojistného trhu,
• poukázat na rozdílnou kvalitu internetových prezentací pojišťoven,
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• v jedné pojišťovně, která bude mít v analýzách horší výsledky, navrhnout další
možný postup, jak vylepšit její internetovou prezentaci a praktikování
internetového marketingu.

Důvodem pro vybrání tohoto tématu byla skutečnost, že již třetím rokem pracuji
v internetové agentuře, kde náplní mé práce je i internetový marketing. V analýzách
použitých v práci proto budu vycházet ze svých praktických zkušeností.
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1 Internetový marketing v současnosti
Marketing jako takový by měl být jednou z hlavních činností jakékoli organizace.
V současnosti se téměř žádný výrobek, produkt, či služba neobejde bez řádné propagace.
Dokonce je nutné propagovat i samotné organizace, instituce a firmy. Jedním z hlavních a
velice silných nástrojů, jak vyniknout je právě internetový marketing. Internetový
marketing v současné době představuje jednu z největších oblastí marketingu jako
takového. Téměř každý člověk pracuje s internetem a téměř každá firma má vlastní
webovou prezentaci, a proto je nutno dát v této velké oblasti o sobě vědět.

1.1

Marketing

Marketing je komplexní řízený proces, při kterém dochází k plánování výroby, zjišťování
potřeb trhu, dále samotný prodej určitého výrobku či služby a samozřejmě následná zpětná
vazba ve formě uspokojení potřeb zákazníků a dosažení cílů společnosti.

Pojem marketing je často spojován s prodejem. Nicméně je třeba tyto dva pojmy
jednoznačně oddělovat. Společnosti se zabývají prodejem již hotových výrobků či služeb a
snaží se, aby si je zákazníci koupili. Zatímco marketingem se společnost musí zabývat
mnohem dříve, ještě před samotnou výrobou. Marketing zahrnuje proces, kdy společnost
zjišťuje přání trhu, potřeby zákazníku a na základě toho vyrábí a dále prodává a
přizpůsobuje cenu k maximálnímu uspokojení jak potřeb zákazníku, tak i cílů společnosti.

1.1.1 Historie marketingu
O historii marketingu a jeho vývoji bylo napsáno mnoho článků i publikací. Každá z nich o
tomto tématu pojednává trochu odlišně. Je to dáno hlavně tím, že vývoj marketingu nelze
přesně učit do jednotlivých etap, jelikož tyto etapy se různě propojují, splývají apod.
Stručně by se vývoj marketingu dal specifikovat do třech fází. Většina autorů toto členění
uvádí tyto fáze zhruba podobně.
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První zmínky o marketingu by bylo možné datovat již do starověku. Archeologové objevili
jakousi formu ochranných známek ve starém Egyptě či Mezopotámii, ale také v Evropě.
Podle toho tehdejší lidé poznávali výrobce zboží, kvalitu a pomáhalo to vytvářet hodnotu
daného zboží. Toto ale nebyla forma marketingu, jak ho známe dnes. 1

Současný marketing lze datovat od přelomu 18. a 19. století, přesněji v době průmyslové
revoluce. V této době zaznamenal svět to, čemu odborníci říkají výrobně orientovaná fáze
marketingu. Výrobky si byly hodně podobné, konkurence téměř žádná a proto nevznikaly
žádné tlaky na propagaci. Navíc v této době převažovala poptávka nad nabídkou. Proto
výrobcům stačilo využívat jen základní formy propagace (stručná oznámení, jednoduché
reklamy). Lidé totiž museli kupovat to, co bylo k dispozici, a prakticky neměli na výběr
mezi různým zbožím.

Až později, kdy začal být přebytek zboží, což bylo způsobeno tím, že výrobci nedbali na
potřeby zákazníků a trhu, se začala formovat další fáze vývoje marketingu. Stávalo se tak
na začátku 20. století. Výrobci se museli začít zajímat více o zákazníka a trh. Museli začít
předvídat, jak se bude vyvíjet poptávka, a také museli napomáhat prodeji svých výrobku
reklamou. V tuto chvíli se začaly formovat soudobé marketingové metody a praxe. Jelikož
bylo na trhu spousta výrobců a také spousta zboží, bylo nutno zkoumat, co zákazníci
požadují a pak tyto žádané výrobky řádně propagovat, aby uspěly v záplavě konkurence.
V tomto období zazářil například Tomáš Baťa, který zavedl takové praktiky, které se často
používají i v dnešní době. Jeho heslo „náš zákazník, náš pán“ se běžně používá i v dnešní
době. 2

Další fází marketingu je již současný marketing. Dalo by se říct, že je to marketing
komplexní, zákaznicky orientovaný. Po druhé světové válce se začala formovat podoba
soudobého marketingu. Společnosti se přestaly orientovat pouze na prodej svých výrobků,
ale čím dál více se orientovaly na zákazníky a jejich potřeby. Důvod byl jasný. Zaměřovat
se jen na prodej byl holý nesmysl v té době. Existovala spousta konkurence a v případě, že

1

PAVLEČKA, V. Historie marketingu [online].

2

Tamtéž.
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by se společnosti nezajímaly o potřeby zákazníků, nemohly v záplavě konkurence uspět.
Jakmile upravily výroby a služby dle přání a potřeb trhu a řádně tyto produkty propagovaly
v nových médiích, automaticky tím rostly i jejich zisky. Orientace na zákazníka prakticky
trvá až do dnešní doby, kdy marketing skýtá téměř neomezené možnosti propagace nejen
samotných výrobků a služeb, ale i samotných společností, organizací, životních stylů,
volného času atd. 3

1.1.2 Marketingový mix
Jednu z nejdůležitějších součástí marketingové strategie každého podniku by měl být
marketingový mix. Je to soubor 4 základních marketingových nástrojů, neboli označení 4P,
pomocí kterých může společnost dosahovat svých stanovených cílů. Marketingový mix se
skládá ze 4 základních prvků – product (česky produkt), price (cena), place (místo),
promotion (propagace).

Produkt neznamená pouze samotný výrobek nebo službu, kterou se snaží společnost
prodat, ale také vše, co je s produktem spojeno. Může se sem počítat například obal
výrobku, image výrobku, záruka kvality apod. Spotřebitelé vnímají konkrétní produkt i
s prvky, které jsou s ním spojeny. Například, když výrobce prodává nový výrobek v ne
moc pěkném obalu. I přesto, že může být výrobek vysoce kvalitní, spotřebitele zaujme
pravděpodobněji výrobek, který je lépe prezentován, má hezčí obal apod.

Cena je brána ne jen jako samotná cena produktu, ale opět jsou zde zahrnuty i další faktory
ovlivňující hodnotu produktu tak, jak ji vnímá spotřebitel. Zahrnuje například slevy daného
produktu, platební podmínky, možnosti splácení produktu atd.

Další složkou marketingového mixu je místo. Tím se rozumí místo, kde se produkt bude
nabízet, dále také i distribuční kanály, distribuční sítě a doprava produktu.

3

JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění, s. 21-22.
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Propagací je myšlena aktivita vedoucí k tomu, aby se spotřebitelé o produktu dozvěděli.
Propagaci lze rozčlenit do 4 základních skupin. Jednou z nich je osobní prodej. Dále je
potřeba výrobek více zviditelňovat, nejen samotným prodejem. Proto je vhodné propagovat
pomocí reklamy (placená forma propagace). Dále podpora prodeje, kterou se rozumí
soubor nástrojů, které podněcují spotřebitele ke koupi. Podporou prodeje je myšleno
například různé akce na zboží, vzorky zdarma, soutěže, veletrhy a výstavy apod.
V neposlední řadě je dobré využívat na propagaci i public relations, neboli osobní styk
s veřejností, který lze využít formou různých dobročinných darů, článků v tisku, projevy,
děkovné dopisy atd. 4

Všechny tyto složky by měly vždy být brány v potaz a ani jedna z nich by neměla být
vypuštěna. Vhodná kombinace a naplánování marketingového mixu (resp. marketingové
strategie firmy) je klíčem k dosažení vytyčených cílů. Často se však v praxi stává, že
společnosti některé složky opomíjejí.

Na následujícím obrázku je stručně a jasně shrnuto, co znamená marketingový mix.

Obrázek 1 - Marketingový mix
Zdroj: zpracováno autorkou

4

ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 26 – 33.
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1.2 Internet
Internet je celosvětová počítačová síť poskytující různé služby. Za pomoci internetu může
uživatel získávat informace prostřednictvím www stránek (Word Wide Web), používat
e-mailové služby, získávat a sdílet různá data (hudba, fotografie, video, textové dokumenty
apod.) Pojem internet je v dnešní době všeobecně znám a snad každý má alespoň ponětí,
co to slovo znamená. Kde se ale internet vzal?

Myšlenka internetu začala vznikat v USA v období 60. až 70. let minulého století.
Prioritním cílem tehdy bylo zachování komunikace mezi nejdůležitějšími místy v období
studené války pomocí počítačové sítě. Na konci října roku 1969 (přesně 29. října) vznikla
síť ARPANET. Zprovoznila ji společnost Advanced Research Project Agency (ARPA),
pod záštitou Ministerstva obrany USA. Tato síť byla tvořena jen 4 uzly univerzitních
počítačů v různých částech USA. Síť byla decentralizovaná a informace rozesílala
v datových paketech, tudíž nebyla snadno zničitelná. Postupně se do sítě připojovali i další
univerzity. Nebyl to ale internet, jak ho známe nyní. Nepoužívali se žádné reklamy, firmy
internet nevyužívaly, protože ani nevěděly, k čemu by jim byl. Tenkrát byla tato síť čistě
účelová. 5

Internet v pravém slova smyslu, jak ho známe dnes, se začal objevovat a používat až v
90. letech minulého století. V roce 1987 vzniká pojem „internet“. V roce 1991 v Evropské
laboratoři fyziky částic programový komplet pro vytváření hypertextových dokumentů
pomocí přenosu datových souborů. Tento programový komplet známe pod názvem Word
Wide Web (WWW).6 Pojem se velice rychle rozšířil a začalo se připojovat čím dál více
uživatelů. V roce 1992 byla připojena i Česká republika, konkrétně jako první byla
připojena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Od roku 1993 zaznamenal internet rychlý růst, jelikož byl vynalezen první WWW
prohlížeč Netscape Navigator. Od této doby počet uživatelů rapidně stoupal a v letošním

5

KRČMÁŘ, P. Linux: postavte si počítačovou síť, s. 20-21.

6

PROCHÁZKA, D. První kroky s internetem, s. 12.
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roce velice pravděpodobně překročí hranici 2 miliard uživatelů. Přesnější přehled
poskytuje následující tabulka.
Tabulka 1 - Počet uživatelů internetu
Uživatelé internetu
Region

Populace

Internetoví uživatelé

Internetoví uživatelé

(30. 6. 2010)

(31. 12. 2000)

(30. 6. 2010)

Afrika

1013779050

4514400

110931700

Asie

3834792852

114304000

825094396

Evropa

813319511

105096093

475069448

Střední východ

212336924

3284800

63240946

Severní Amerika

344124450

108096800

266224500

Jižní Amerika

592556972

18068919

204689836

Austrálie a Oceánie

34700201

7620480

21263990

6845609960
360985492
1966514816
Celkem
Zdroj: zpracováno autorkou dle http://www.internetworldstats.com/stats.htm

1.2.1 Internet v českém prostředí
V České republice vznikl projekt NetMonitor (www.netmonitor.cz), který má za cíl
monitorovat návštěvnost internetu v České republice. Aktuální informace o současné
internetové návštěvnosti v České republice byly získány z veřejných dat tohoto výzkumu.

Jak je z tiskových zpráv tohoto projektu patrné, počet uživatelů v ČR stále roste. Největší
nárůst byl zaznamenán v průběhu letošního léta. V současné době se růst uživatelů opět
vrací do normálních hladin.

Velikost internetové populace v ČR je, dle údajů z října 2010, 6,07 milionů uživatelů.
V následujících obrázcích jsou shrnuty demografické informace o uživatelích internetu
v ČR. Data byla získána z výzkumu, kde bylo 28 900 respondentů. Na prvním obrázku
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můžeme vidět rozložení uživatelů dle pohlaví, v následujícím podle věku a poslední
obrázek dává představu o vzdělání uživatelů. 7

Obrázek 2 - Reální uživatelé ČR dle pohlaví
Zdroj: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/vvnetmon/2010_10_total.pdf, dostupné dne
28. 11. 2010

Obrázek 3 – Reální uživatelé v ČR dle věku
Zdroj: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/vvnetmon/2010_10_total.pdf, dostupné dne
28. 11. 2010

7

Veřejné výstupy NetMonitor: listopad 2010 [online], s. 1-7.
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Obrázek 4 – Reální uživatelé v ČR dle nejvyššího dosaženého vzdělání
Zdroj: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/vvnetmon/2010_10_total.pdf, dostupné dne
28. 11. 2010

1.2.2 Marketing vs. internet
V této kapitole se čtenář seznámí s vývojem marketingu, respektive marketingových
nástrojů, a současně s vývojem internetu. Je zajímavé, jak se navzájem tyto dva nejprve
úplně odlišné sektory postupně propojovaly.

Jak se vyvíjely informační toky lze velice přehledně vyčíst z následujícího obrázku, který
je převzat z materiálů používaných při školeních společnosti poskytující školení v oblasti
internetového marketingu Web71 – internetový marketing.

Obrázek 5 – Vývoj informačních toků
Zdroj: interní údaje společnosti Web71
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Jak je na obrázku vidět, marketing s v průběhu několika stovek let rapidně změnil. V
19. století byl marketing podáván osobně. Lidé museli přijít na trh, aby mohli své výrobky
nabízet, nebo kupovat. Nabízeli za tu cenu, za kterou byli lidé ochotni zaplatit. Nevěděli
nic o tom, za kolik se stejný výrobek prodává ve vedlejším městě, což ale nevadilo, protože
ani spotřebitelé toto nevěděli. S příchodem revolučního informačního nástroje se vše
změnilo, marketing jak ho známe dnes, se začal vyvíjet. Noviny změnily to, že lidé měli
přehled o dění v okolí a ve světě. Výrobci začali používat jednoduché oznámení
v novinách o jejich výrobcích a začala se objevovat tisková reklama. Lidé mohli vidět i
něco jiného. S dalším médiem, rádiem, se lidem dostalo i zvukové reklamy. Rádio ale
nikdy nebylo v této oblasti takový fenomén jako následující médium, televize.
S příchodem televize se pro odběratele i výrobce otevřeli doposud nemožné obzory.
Nejenom, že měli přehled o tom co se kde děje, ale nyní to mohli i vidět. Pro výrobce to
znamenalo velké plus, protože mohli ukázat, v čem jsou jiní.

Tisk a televize jsou samozřejmě velkou součástí i dnešní doby. Co se týče novin, tak ty
nyní ustupují lehce do pozadí, protože se spuštěním internetu, dostávali lidé spoustu
nových možností. Nyní si mohli vybírat, co uvidí, co budou číst, existovalo a existuje
nekonečně mnoho zdrojů, ze kterých si potřebné informace mohou vybírat. Ten, kdo se při
příchodu internetu stále držel zaběhnutých marketingových strategií, postupem času pocítil
stagnaci. Výrobci se museli přizpůsobit tomu, že lidé stále více a více používají internet.
Postupně se začal rozvíjet internetový marketing, který nyní obsazuje velké procento
v marketingové strategii moderní společnosti.

1.3 Internetový marketing
Internetový marketing je klasický marketing v relativně novém prostředí internetu. Nabízí
nové nástroje, které doposud nemohly být jinde využity. Oproti klasickému marketingu má
jednoznačnou výhodu. Konkrétně takovou, že pomocí různých nástrojů dokáže
jednoznačně oslovit svoji cílovou skupinu.
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Internetový marketing je součástí pojmu elektronický marketing. Elektronický marketing
je větší oblast marketingu využívající moderní nástroje pro získání stanovených cílů. Do
elektronického marketingu lze začlenit tyto oblasti:
• SEM – Search Engine Marketing – marketing ve vyhledávačích,
• SEO – Search Engine Optimization – optimalizace pro vyhledávače,
• Bannery – ve formě placených či výměnných kampaní,
• Mobilní marketing – SMS a MMS reklamy, tapety, loga atd.,
• Multimédia – například prezentační CD a DVD,
• Virální marketing – reklama, kterou si uživatelé sami přeposílají,
• eMailing – například newslettery, vyžádané informace,
• Blogy a sociální sítě - v dnešní době velice moderní způsob propagace,
• Výměny odkazů – vzájemná výměna hypertextových odkazů,
• Publikování v médiích – např. tiskové zprávy, publikace odborných článků atd. 8
Jak je z výpisu patrné ne vše lze zařadit do internetového marketingu. Nicméně vše je
svým způsobem v dnešní době propojeno a nástroje se mezi sebou často doplňují. Různá
odvětví požadují různé formy propagace.

Zajímavý pohled na internetovou reklamu nabízí publikace 10x10 manažerských chyb
v internetovém podnikání společnosti H1.cz, která se zabývá poradenstvím v oblasti
internetu. Publikace poukazuje na nejčastější chyby, kterých se běžně firmy a podnikatelé
dopouštějí, aniž by si to uvědomovali. V kapitole, která je věnována online reklamě,
rozděluje online reklamu do dvou základních částí. Buď chtějí firmy prodat své výrobky a
zajímá je tedy pouze výkon reklam, nebo budou systematicky budovat svoji značku. Jak je
vidět na následujícím obrázku, ne vždy se dají tyto dva základní sektory jednoznačně
oddělit. Rozhodně je ale zajímavé, jak se dají tyto sektory rozdělit. Pokud chcete zviditelnit
a prodat konkrétní produkt, sáhnete po reklamě, u které uvidíte a budete si moct změřit
výsledky. Pokud ale chcete spíše být v neustálém povědomí, zvolíte raději dlouhodobější
reklamu. 9

8

KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO, s. 19.

9

Kniha 10 x 10 manažerských chyb v internetovém podnikání [online], s. 58-63.
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Obrázek 6 – Rozdělení online marketingu dle H1.cz
Zdroj: http://issuu.com/h1cz/docs/kniha-10x10-zdarma, dostupné dne 23. 12. 2010

1.4 Nástroje internetového marketingu detailněji
V této kapitole by se čtenář měl dozvědět více informací týkajících se jednotlivých výše
uvedených marketingových nástrojů.

1.4.1 SEM – Search Engine Marketing
SEM – Search Engine Marketing, neboli česky marketing ve vyhledávačích. Jde o
techniku, kde jsou stránky optimalizovány tak, aby uživatelé našli tyto stránky po zadání
určitých klíčových slov. V dnešní době, kdy jsou lidé obklopeny všemožnými
marketingovými tahy, je tato jedna z nejúčinnějších a nejméně agresivních forem. Naopak
je toto i žádaná forma marketingu ze stran uživatelů. Klasický marketing totiž využívá
metody tzv. push marketingu, tedy tlačí produkty a služby všemožně svým potenciálním
zákazníkům, i přesto, že o ně nestojí. Kdežto marketing internetový, který se zaměřuje na
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SEM, působí spíše tzv. pull marketingem. Zákazník přichází na internet s cílem najít něco
konkrétního a právě proto je metoda SEM efektivní, protože je zacílená na uživatele, kteří
o jejich informace stojí. 10

SEM lze rozdělit do dvou základních částí. Majitelé stránek mohou své stránky a produkty
zviditelnit tak, že si předplatí placené reklamy ve vyhledávačích a tím si zaručí, že se na
konkrétní klíčové slovo zobrazí na předem daných plochách (ve vyhledávačích jde
většinou o pravý sloupec s předplacenými odkazy). Do této oblasti lze zařadit metodu PPC
reklam, kontextových odkazů, či výměnu bannerů (vše vysvětleno dále). Lze říci, že
metoda SEM je vlastně souhrn různých nástrojů, které vedou k tomu, že se daná stránka
zobrazuje ve vyhledávačích na předem určených místech.

Cílem techniky SEM je, aby se stránky pro uživatele staly viditelnými. Je ale zapotřebí,
aby se optimalizaci a marketingu pro vyhledávače majitelé stránek zabírali často a
systematicky.

1.4.2 SEO – Search Engine Optimization
SEO – Search Engine Optimization, česky optimalizace pro vyhledávače. Druhá metoda,
jak se zobrazovat na lepších pozicích ve vyhledávačích je optimalizovat samotné texty na
daných www stránkách, tak aby je vyhledávače samy našly a zobrazily. Zde jde o metodu,
která je sice bezplatná, ale za to časově mnohem náročnější. Jedná se o optimalizaci
stránek samotných. Zde jsou nutné zásahy do zdrojového kódu stránek, do samotných textů
a i do struktury webu. Webové prezentace je nutné optimalizovat tak, aby se takto
upravené stránky zobrazily po zadání vyhledávacího dotazu uživatelem. Spousta firem
investuje velké sumy do vytvoření nových www stránek a přepokládají, že s novou
prezentací se jejich pozice ve vyhledávačích zlepší. Opak je ale pravdou. V případě, že
pouze použijí texty z původních www stránek, které nebyly úspěšné, ve své pozici si nijak
nepomůžou. Cesta k optimalizovaným stránkám nekončí nasazením nové www prezentace,
ale je nutné zoptimalizovat i samotné texty, doplnit vhodná klíčová slova apod.
10

KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO, s. 16-18.
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Jak fungují fulltextové vyhledávače? Po zadání hledaného slova Vám vyhledávač nalezne
několik set tisíc odpovědí během zlomku vteřiny. Jak je to možné? Ve stručnosti je to
proto, že vyhledávač neustále po internetu vysílá několik speciálních programů, které
prohlíží a stahují stránky. Těmto programům se říká roboti, pavouci atd. Například
vyhledávač Google může najednou prohledávat miliardu stránek. Přesný postup je takový,
že robot sbírá data. Většinou začne na stránkách různých katalogů, kde najde na nějakou
stránku odkaz a pak tento odkaz sleduje. Je tedy velice důležité, aby na konkrétní stránku
odkazovaly i další stránky. Poté si robot tuto stránku stáhne a následuje další krok, tzv.
indexování. Indexování znamená, že si robot zpracovává informace o dané stránce do
databáze. Měří hodnotu / váhu hledaných slov na stránce a zapisuje si je do své databáze a
pak z ní zpětně nabízí uživatelům. Slova, která jsou charakteristická a hledaná na dané
stránce se posuzují tak, jestli se objevují v titulku stránky, popisu stránky, klíčových
slovech. Čím častěji se určité slovo objevuje na stránce, tím větší váhu má. Každý
vyhledávač má ale svůj vlastní algoritmus, proto je toto pouze obecný popis postupu
indexování. Po zaindexování stránek nabídne tyto stránky uživatelům internetu, kteří zadali
dotaz. Pořadí vypsaných stránek je také různý podle jednotlivých vyhledávačů. Velice
obecně lze říci, že čím více se hledaný výraz objevuje na stránkách (ideálně v titulku a
nadpisech na stránce), tím výše daná stránka bude ve vyhledávači.

Další metodou pro hodnocení stránek je takzvaný ranking stránek. Ranking je v podstatě
hodnocení kvality stránek. Opět každý vyhledávač má své algoritmy, jak stránku
ohodnotit. Nejznámější ranky jsou PageRank, který je používán vyhledávačem Google, a
SRank, který používá Seznam.cz. Tento ranking opět ovlivňuje, na jakých pozicích se daná
stránka ve vyhledávání zobrazí. Ranky se odvíjí od počtu odkazů, které vedou na danou
stránku. Platí tedy, čím více odkazů povede na danou stránku, tím bude robot
předpokládat, že je stránka kvalitní a umístí tuto stránku na vyšší pozici. 11

Nyní se čtenář dočetl o dvou základních a velkých oblastech internetového marketingu.
V následující tabulce je uveden stručný souhrn rozdílů mezi SEM (klasickou internetovou
reklamou) a SEO (optimalizací stránek).

11

KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO, s. 16-18.
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Tabulka 2 - Rozdíly mezi SEM a SEO
SEM a internetová reklama

SEO optimalizace

+

rychlý nárůst návštěvnosti, rychlé výsledky

+

+

snadno lze měřit efektivnosti a návratnost +

Počáteční náročnost je zhodnocena i

investic, okamžité výsledky

v budoucnosti, není tak časově náročné na

Efektivnější z dlouhodobého hlediska

údržbu
+

Možnost okamžitě měnit strategii reklamy

+

+/- Nevyžaduje žádný zásah do existujících +

-

Přísun

kvalitních

návštěvníků,

díky

stránek

přesně zadaným dotazům

Nutnost neustále sledovat a hodnotit, +

Většinou

z důvodu

optimalizace při vytváření www stránek a

vysokého

konkurenčního

prostředí
-

Méně finančně náročné

postačí

důkladná

SEO

dále jen optimalizace textů

Dražší než SEO

-

Časově náročnější, výsledky nejsou vidět
okamžitě jako u internetové reklamy

+

Platí se ale pouze za reklamu, na kterou +/- Nehodí se pro krátkodobé kampaně,
daný uživatel „klikne“, tedy za skutečného

vhodné na podporu stránek jako takových,

návštěvníka stránky, ne za zobrazení

ne daného produktu

+/- Vhodné pro krátkodobé kampaně
Zdroj: zpracováno autorkou dle KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO, s. 25

1.4.3 PPC reklamy
Zkratka PPC znamená v angličtině Pay Per Click, český překlad zní „plať za kliknutí“. Jak
je z názvu patrné, jedná se o formu reklamy, kde se neplatí za zobrazení reklamy, ale až za
přivedené návštěvníky na stránku. PPC reklamy jsou reklamy předplacené, tudíž se
zobrazují na předem určených místech ve vyhledávačích. Na následujícím obrázku je
zachycena PPC reklama ve vyhledávači Google.
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Obrázek 7 – Výsledky vyhledávání Google
Zdroj: zpracováno autorkou dle vyhledávání na http://www.google.com

Princip fungování PPC reklam je jednoduchý. Většina prohlížečů, pokud bereme v potaz ty
nejznámější, nabízí službu pro generování a správu PPC reklam. Google nabízí službu
AdWords a Seznam.cz zase Sklik. To jsou ty pravděpodobně nejpoužívanější v českém
prostředí. Dále můžeme zmínit adFOX, který provozuje Centrum.cz, Etarget, který se
zabývá kontextovou reklamou apod. Inzerentům stačí se do služby zdarma zaregistrovat.
Používání je prakticky velice jednoduché. I přesto, že systémy vypadají jednoduše, je
důležité si nechat poradit, nebo si přečíst několik odborných článků, či absolvovat odborné
školení. Je dobré vědět, jak reklama funguje, na jakém principu se reklamy zobrazují atd.
Po přihlášení do systému PPC reklamy, vypadá jak Google AdWords, tak i Seznam Sklik
hodně podobně. Na následujícím obrázku je zobrazeno prostředí Google AdWords.
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Obrázek 8 – Prostředí Google AdWords
Zdroj: https://adwords.google.com/

Jak je zde vidět v horní liště, systém navádí své uživatele krok po kroku. Uživatel si
nejprve nastaví kampaň. Pod jednou kampaní může být x reklam. Kampaň znamená
v podstatě oblast, pro kterou chci inzerovat. Například „cestovní pojištění“ a určí se, kolik
může denně tato kampaň stát. Dále se zadávají jednotlivé reklamy. Jak reklama může
vypadat, je zobrazeno na obrázku. Obsahuje název, dva řádky textu a adresu, kam bude
uživatel přesměrován. Jak je vidět adresa, která se zobrazuje, může být v jiném formátu,
než na kterou je skutečný návštěvník odkázán. Poté se zadávají klíčová slova, na která se
má tento inzerát zobrazit. Čím více slov, tím je pravděpodobnější, že se inzerát bude
zobrazovat. Dále se nastavuje cena za „proklik“. Cena může prakticky začínat na několika
halířích, ale je zapotřebí myslet na to, že to, jak se inzerát zobrazí (jak je vidět na
obrázku 7, zobrazuje se vždy několik inzerátu najednou) záleží především na aukci. Tedy
ve své podstatě to znamená, že kdo dá více za proklik, bude se zobrazovat výše ve výpisu
reklam.

1.4.4 Bannerová reklama
Bannerová reklama je v současné době stále jedna z nejznámějších forem reklam. I přesto,
že na trh přišlo několik dalších metod a způsobů, jak se zviditelnit, jsou bannery stále
populární. Bannerová reklama je ve své podstatě obdoba billboardů a reklamních ploch
tak, jak je známe z běžného života. Je to plocha, která nese reklamní sdělení. Nejčastější
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formát banneru je 468x60 bodů. Nově se vyskytují i bannery, které obsahují i zvuk,
případně se nějakým způsobem hýbou.

Cena bannerové reklamy může být stanovena několika způsoby:
• cena za počet zhlédnutí (tedy za počet zobrazení),
• cena za určitý časový úsek,
• případně se i zde může využít cena za proklik (tedy skutečný návštěvník
odkazované stránky).

Nejčastější forma platby je ale stále počet zobrazení banneru, což v dnešní době nebývá
nejefektivnější varianta. Dále jedním velkým mínus této formy je to, že lidé si na bannery
tak zvykli, že je často ignorují. Odborníci této skutečnosti říkají „bannerová slepota“. Proto
musí být banner originální, aby zaujal uživatele. V praxi se v dnešní době hodí spíše na
podporu značky a image společnosti.

Obrázek 9 – Ukázka bannerové reklamy
Zdroj: http://www.idnes.cz/

1.4.5 Kontextová reklama
Podobným způsobem jako funguje PPC reklama, lze nastavit i kontextovou reklamu.
Kontextová reklama je reklama, která se zobrazuje na stránkách, které jsou svým obsahem
velice blízké klíčovým slovům kontextové reklamy. Reklamní sdělení může vypadat různě.
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Nejběžněji se ale zobrazují jako odkazy v textu. Vždy je zvýrazněno jedno slovo, které po
najetí zobrazí reklamu. Mohou se ale zobrazovat obdobně jako PPC reklamy ve
vyhledávači, tedy například na straně článku. Je nutno poznamenat, že tato forma reklamy
má daleko menší výsledky než samotné PPC reklamy. Jsou totiž vnořené v samotných
stránkách, ne přímo ve vyhledávači. Princip umísťování těchto reklam je hodně podobný
PPC systémům, nebo je s nimi dokonce propojen. Google přes službu AdWords, která je
zobrazena výše, také nabízí možnost umístění kontextových reklam. V českém prostředí
dále lze využít služeb adFOX, Etarget, či Billboard.cz. Reklamy se pak zobrazují na
stránkách, které nabízejí prostor pro takovýto způsob inzerce. Těmto stránkám se říká
obsahová síť.

V následujících obrázcích jsou pro představu znázorněny kontextové reklamy. Na
obrázku 10 je vidět kontextová reklama ve formě, kdy se zobrazuje jako odkaz v textu a po
najetí se zobrazí samotné reklamní sdělení.

Obrázek 10 – Ukázka kontextové reklamy
Zdroj: http://www.idnes.cz/

Na dalším obrázku je pro změnu vidět kontextová reklama v podobě výpisu u obsahově
souvisejícího článku, kde se zobrazují různé bloky, které jsou vyhraněny pro kontextovou
reklamu.
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Obrázek 11 – Ukázka kontextové reklamy
Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/

1.4.6 Výměna zpětných odkazů
Výměna zpětných odkazů je další forma propagace webových stránek. Je vhodná hlavně
proto, aby se www stránky dostaly na vyšší pozice ve vyhledávání. Dostatek kvalitních
zpětných odkazů zaručuje návštěvnost stránek, a proto jsou stránky více viditelné
i v samotných vyhledávačích. Je dobré vyměňovat odkazy s tematicky podobnými
stránkami, protože se pak dané www stránky dostanou do „hroznu“ webů s podobnou
tématikou. Zpětné odkazy lze získávat vzájemnou výměnou, koupí, zápisem do odborných
katalogů apod.

1.4.7 Sociální sítě, Facebook
Sociální sítě v dnešní době zaznamenávají velký rozmach. Sociální síť je v podstatě
společenská komunita, která sdružuje lidi společných zájmů, okruhy kolegů, přátel apod.
Tyto sítě jsou určeny především ke komunikaci a sdílení společných zájmů a různých
informací mezi uživateli navzájem. V podmínkách České republiky lze narazit na sociální
sítě jako například Lide.cz, libimseti.cz, badoo.com, které jsou ale v podvědomí uživatelů
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spíše jako seznamky, i přesto že plní a nabízejí i jiné funkce. V dnešní době ale
nejvýraznější a nejvíce navštěvovanou sítí je bezpochyby Facebook.com.

Facebook je dnes nejdominantnější sociální sítí. Síť byla založena v roce 2004 studentem
Harvardské univerzity Markem Zuckerbergem. Síť se nejprve rozšiřovala mezi studenty
vybraných univerzit v USA a později prorazila i do dalších částí světa. Prvotní myšlenka
byla sdružovat studenty, později se ale síť natolik rozšířila, že ji začala používat široká
veřejnost i společnosti. Počet uživatelů se rapidně zvyšoval. V dnešní době má Facebook
kolem 500 milionů aktivních uživatelů. Je rozšířen ve 180 zemích světa a má 70
jazykových mutací. V dnešní době společnost zaměstnává přes 1 700 zaměstnanců. 12

Pro uživatele, kteří si vytvoří profil na Facebooku, nabízí možnost sdílení různých
osobních informací jako například údaje o datu narození, náboženství, politickém vyznání,
místu bydliště, či pobytu, rodinné vztahy, zájmy atd. Dále umožňuje výměnu multimedií,
jako jsou fotografie, či videa. Facebook vytváří v první řadě ale komunitu. Uživatelé si
přidávají své přátele a tím se tvoří různé okruhy. V těchto kruzích mohou zveřejňovat své
osobní statusy, nebo komentovat příspěvky jiných uživatelů. Dále nabízí i možnost online
chatování.

Pro účely internetového marketingu nabízí Facebook nové možnosti. Co se týče propagace
společností, či samotných produktů, lze na Facebooku využít stánky samotné společnosti /
produktu, nebo systém PPC reklam. V následujícím obrázku je zobrazena stránka
společnosti Top-pojištění.cz v síti Facebook. Jak je zde vidět společnost může zveřejňovat
různé nové články, informace o své společnosti, přidávat fotografie a videa. Každá takto
vytvořená stránka může mít své „fanoušky“, kteří potom mohou reagovat na příspěvky
společnosti, případně tuto stránku dále doporučovat. Společnost tak je v kontaktu se svými
potenciálními zákazníky téměř online. Pozitivní na tomto způsobu propagace je, že má
společnost přímou odezvu na své marketingové tahy.

12

Uveřejněné statistické údaje Facebook [online].
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Obrázek 12 – Facebook – firemní prezentace
Zdroj: stránka Top-Pojištění.cz na sociální síti Facebook.com

Další možností, jak oslovit své potenciální klienty přes Facebook je využití reklam na
Facebooku. Tyto reklamy se zobrazují v pravém sloupci stránky. Princip těchto reklam
funguje podobně jako PPC reklamy v prohlížeči Google, či jiném vyhledávači. Náhled
tvorby reklamy je uveden na obrázku níže.

Obrázek 13 – Vytvoření reklamy na Facebook.com
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2 Analýza trhu pojišťovnictví
V současné době působí na českém pojistném trhu podle ČNB 53 pojišťoven13 (údaj
platný k 30. září 2010). Z tohoto celkového počtu je celkem 11 pojišťoven s rozhodující
českou účastí, 24 s rozhodující zahraniční účastí, kde většina vlastníků pochází z EU a
pouze jedna z třetích zemí. V roce 2010 na českém území působilo 18 poboček
zahraničních pojišťoven. 14

Obrázek 14 – Struktura pojišťoven podle vlastnictví
Zdroj: zpracováno autorkou

Pokud bychom chtěli pojišťovny rozčlenit dle typu pojištění, tedy pojišťovny, které mají
oprávnění poskytovat určitý typ pojištění (buď pouze životní, nebo neživotní pojištění,
nebo také existují pojišťovny poskytující oba typy), nalezli bychom zde 7 životních
pojišťoven, 30 neživotních pojišťoven a 16 smíšených pojišťoven. 15

Obrázek 15 – Struktura pojišťoven podle vlastnictví
Zdroj: zpracováno autorkou
13

ČNB, Počet a struktura pojišťoven [online].

14

Tamtéž.

15

Tamtéž.
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Mezi nejsilnější pojišťovny na českém trhu v roce 2010 patřily v první řadě Česká
pojišťovna s tržním podílem kolem 25,4% z celkového předepsaného pojistného. Česká
pojišťovna si toto místo drží již několik let. Druhé místo tradičně obsadila pojišťovna
Kooperativa s 20,4%. Další pojišťovny byly Allianz se 7%, ČSOB pojišťovna 6,8% a
Pojišťovna České spořitelny, která zaujala pozici na trhu s 6,1%. 16
Česká pojišťovna
Kooperativa
34,2

25,4

Allianz
ČSOB pojišťovna

20,4

6,1
6,8 7

Pojišťovna České
spořitelny
Ostatní

Obrázek 16 – Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v roce 2010
Zdroj: zpracováno autorkou

Pokud bychom se podívali do minulosti, tak zjistíme, že za poslední léta si pojišťovny,
které jsou zde uvedeny na prvních třech místech, drží stále stejné pořadí. Můžeme tedy
z toho vyvodit závěr, že právě Česká pojišťovna a Kooperativa jsou vůdci českého
pojistného trhu. Jejich významná pozice by se dala přisuzovat pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které podle zákona
125/1993 Sb. můžou poskytovat pouze tyto dvě pojišťovny. Nicméně i po odečtení tohoto
„nekomerčního“ pojištění by se pořadí pojišťoven nezměnilo, změnil by se pouze jejich
podíl na celkovém předepsaném pojistném.

16

ČAP, Statistické údaje 2010 [online].
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2.1

Specifika pojistných produktů

Je důležité uvědomit si, co vlastně pojišťovny nabízejí. Jejich produkty totiž nejsou
hmatatelné, jsou to služby. Pojišťovna prodává svým klientům pouze příslib toho, že
pokud nastane určitá událost, pak jim pojišťovna poskytne plnění v předem sjednané výši.
Právě z tohoto důvodu by měly pojišťovny věnovat marketingu. V dnešní době, kdy služby
jsou součástí každodenního života a kdy je nabízí stále více subjektů, je těžké uspět nad
konkurencí. V pojišťovnictví, kde jsou pojistné produkty vnímány veřejností jako téměř
homogenní produkty, je potřeba klást důraz na výhody a přednosti, které daná pojišťovna
nabízí.

Pojistné produkty jsou ale od běžných služeb rozdílné právě v jejich specifických
vlastnostech, kdy klient nezíská službu okamžitě, ale až v závislosti na určité události.
Hlavními znaky pojistných produktů, stejně tak jako jiných služeb jsou neoddělitelnost,
nehmatatelnost, pomíjivost, nemožnost vlastnictví a proměnlivost.

Neoddělitelnost se značí tím, že klient, který chce uzavřít pojištění, se musí buď dostavit
na pobočku, kde podepíše smlouvu, nebo se setká se zprostředkovatelem. Je tedy
neoddělitelnou součástí poskytování služby. Nehmatatelnost je další z hlavních rysů
pojistných produktů. Klient kupuje něco, na co si nemůže sáhnout, nemůže si to
prohlédnout atd. Prakticky kupuje něco abstraktního, což může vyvolávat obavy o
důvěryhodnosti těchto kupovaných služeb. Pomíjivostí služeb značíme fakt, kdy služby
nelze znovu prodat, nelze je vrátit, nebo je vyrábět na sklad. Další vlastností je ta
skutečnost, že službu klient nemůže vlastnit. Pojištěním a placením pojistného klient
získává pouze právo na pojistné plnění, službu jako takovou ale nevlastní. Poslední
z vlastností služeb, respektive pojistných produktů je proměnlivost. Touto vlastností
můžeme popsat fakt, že klient může dostat rozdílnou kvalitu služby než někdo jiný, kdo
čerpá službu od téže společnosti. 17

17

DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 19-37 a KINCL, J. a kol. Marketing podle trhů,
s. 20-24.
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2.2 Specifika marketingu v pojišťovnictví
Na základě výše zmíněných vlastností pojistných služeb, by měly pojišťovny věnovat
pozornost tomu, aby své produkty odlišily od konkurence. Proto by měly své služby
(neboli marketingové produkty) přesně specifikovat a zacílit. Každý marketingový
produkt, ať už to je služba, hmatatelný výrobek, osoba, či organizace, má vždy tři „vrstvy“.
Ty jsou ve všech odvětvích stejné, pojišťovnictví nevyjímaje. Aby dokázala pojišťovna své
služby správně propagovat, měla by je znát.

Pojetí produktu z marketingového hlediska vychází z toho, že samotný produkt / služba
není kupován jen pro svou základní podstatu a funkci. Při rozhodování o koupi na
spotřebitele působí několik vlivů jako např. dobré jméno pojišťovny, kvalita
poskytovaných služeb, vhodná a působivá propagace pojistných produktů, poskytovaný
servis klientům atd. Právě proto, že na trhu existuje veliká konkurence a potencionální
klienti vybírají pojištění právě proto, jakou jim přinese „přidanou hodnotu“, by měly
pojišťovny věnovat pozornost svým „produktům“ a důkladně je analyzovat.

Na následujícím obrázku je nastíněno, jak vypadá klasické a běžně používané pojetí
marketingového produktu. V pojišťovnictví lze tento marketingový nástroj také využít.
Jádro produktu přestavuje samotnou podstatu pojištění, tedy pocit určité ochrany.
Očekávaný produkt je soubor vlastností, které jsou běžné a které nabízí jakákoli
pojišťovna. Rozšířený produkt souvisí s tím, jak se pojišťovna odliší od svých
konkurentů. Nástroje, které používají pro získání klientů, jsou například bonusy za
bezeškodní průběh, svobodná volba rizik, pojištění dílčího rizika zdarma, slevy při delších
lhůtách placení pojistného apod. Potenciální produkt se týká všech možných rozšíření do
budoucna. V pojišťovnictví lze spojit rozšířený a potenciální část marketingového
produktu v jedno. 18

18

ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 27-28.
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Obrázek 17 – Marketingové pojetí produktu
Zdroj: zpracováno autorkou

Na českém trhu všechny pojišťovny podnikají určité kroky v oblasti marketingu. Každá
z nich ale v různém měřítku a kvalitě. Důležité je, aby si pojišťovna určila přesné
marketingové cíle a zakomponovala marketing do všech činností podniku. S touto činností
je potřeba si uvědomit, že nabídka pojistných služeb se odvíjí z požadavků zákazníků,
proto musí být pojistné produkty šité na míru potenciálním klientům. Aby toto bylo
prakticky možné, je důležité zpracovat kvalitní koncepci odvíjející se od důkladného
průzkumu trhu, dále vytvořit plán a nastavit rozpočet marketingové kampaně. Pakliže
pojišťovna bude pravidelně věnovat úsilí marketingovým záležitostem, zůstane
v povědomí svým klientům i široké veřejnosti. 19

Velké mediální kampaně tradičně vedou komerční pojišťovny jako Kooperativa, Česká
pojišťovna, Direct, ČSOB pojišťovna apod. Například Česká pojišťovna vždy reflektuje
aktuální dění. Vytvořila kampaň právě probíhající play-off hokejové extraligy, kde
nasadila televizní spoty s rozhodčími a sloganem této kampaně je „Hrajeme fér v hokeji i
v životě“.

19

ČAP, Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 119-122.
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V zahraničí jsou ale pojišťovny mnohem odvážnější. Například pojišťovna ruská RGS
vytvořila velice odvážnou reklamu na pojištění vozidel, kde jsou zabrány nahá ženská
ňadra pokreslená auty. Figurantka pomocí svých ňader ukazuje různé možné kolize aut.
V Británii časopis Magazín každoročně vyhodnocuje „nejotravnější“ reklamní spoty. Již
dva roky po sobě se umístila reklama serveru GoCompare.co.uk, který poskytuje pojištění
automobilů. Společnost ale vsadila právě na tuto reklamu, kde obsadila fiktivního operního
pěvce, který tak otravně zpívá, že právě proto upoutá pozornost potenciálních klientů.

2.3 Specifika internetového marketingu v pojišťovnictví
Internetový marketing je pro pojišťovny velice vhodný nástroj pro propagaci svých
produktů, proto by pojišťovny této oblasti měly věnovat vysokou pozornost. Internet
pojišťovnám poskytuje výhodu, se kterou můžou oslovit širokou veřejnost, můžou reklamy
konkrétně zaměřit na určitý segment případných klientů. Pomocí nesčetných možností
můžou překonat překážku nehmatatelnosti, kterou představuje prodej služeb. Mohou totiž
využít grafických zpracování, kdy mohou svůj produkt klientům přiblížit. Jakmile případní
klienti mohou dostat představu, jak služba vypadá, byť se bude jednat o pouhou postavičku
představující tuto službu, dostane se do jejich podvědomí, což může přispět k vyššímu
prodeji.

Pojišťovny se ale musí v rámci internetového marketingu soustředit hlavně na to, aby
„vystoupily z řady“ ostatních pojišťoven a jiných finančních společností, či stránek
zaměřujících se na finance. Na internetu existuje nesčetné množství stránek, které se
zabývají pojištěním a nemusí se vždy jednat o pojišťovny. Proto by se pojišťovny měly
neustále věnovat svým www prezentacím. Nestačí pouze vytvořit www stránky pojišťovny
a dále s nimi nepracovat. Je potřeba je neustále aktualizovat a „podporovat“ tak, aby na
internetu, hlavně ve vyhledávačích nezapadly na nižší a nižší pozice.
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2.4 Analýza www prezentací českého pojistného trhu
Následující kapitola je věnována analýze www prostředí českého pojistného trhu. I přesto,
že přední pojišťovny investují do reklam a dalších PR aktivit mnoho prostředků, ne vždy
tomuto trendu odpovídají i jejich www stránky a celkové působení v prostředí internetu.

2.4.1 Internetové prohlížeče
V následujících tabulkách jsou zachyceny pozice www prezentací jednotlivých pojišťoven.
Byly vybrány dva nejčastěji používané prohlížeče Google a Seznam.cz. V prvních dvou
tabulkách je zachyceno, jak se pojišťovny umístily na vyhledávané klíčové slovo
„pojišťovna“.
Tabulka 3 – Pozice www stránek ve vyhledávači Google (klíčové slovo „pojišťovna“)
Pozice ve vyhledávači Google

Pojišťovna

průměr

5. 3. 10. 3.

12. 3.

14. 3.

16. 3.

Allianz pojišťovna, a.s.

2

3

2

2

2

2,2

AXA pojišťovna, a.s.

25

8

33

35

34

27

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

9

9

10

10

10

9,6

Česká pojišťovna, a.s.

1

1

1

1

1

1

ČSOB pojišťovna, a.s.

13

14

13

12

11

12,6

Generali pojišťovna a.s.

8

10

9

9

9

9

Kooperativa pojišťovna, a.s.

3

4

4

4

4

3,8

Slavia pojišťovna, a.s.

15

17

15

13

14

14,8

Triglav pojišťovna, a.s.

5

6

7

7

7

6,4

UNIQA pojišťovna, a.s.

6

2

3

3

3

3,4
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Tabulka 4 – Pozice www stránek ve vyhledávači Seznam (klíčové slovo „pojišťovna“)
Pozice ve vyhledávači Seznam

Pojišťovna

průměr

5. 3.

10. 3.

12. 3.

14. 3.

16. 3.

Allianz pojišťovna, a.s.

35

34

33

35

35

34,4

AXA pojišťovna, a.s.

40

39

39

39

31

37,6

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

3

3

3

3

3

3

Česká pojišťovna, a.s.

2

1

1

1

1

1,2

ČSOB pojišťovna, a.s.

48

47

48

45

44

46,4

Generali pojišťovna a.s.

21

20

20

19

20

20

Kooperativa pojišťovna, a.s.

8

8

8

8

8

8

Slavia pojišťovna, a.s.

15

15

15

15

15

15

Triglav pojišťovna, a.s.

10

9

9

9

9

9,2

UNIQA pojišťovna, a.s.

48

48

47

47

47

47,4

Jak je ve výše uvedených tabulkách patrné, některé pojišťovny věnují svým www
prezentacím více pozornosti a času, než jiné. Jako dobrý příklad pro ostatní pojišťovny
může být Česká pojišťovna, která si v obou prohlížečích drží standardně první příčky ve
vyhledávání. Naopak nízké příčky vyhledávacích pozic si v obou prohlížečích drží
pojišťovna AXA. Existují zde i pojišťovny, které mají naprosto rozdílné pozice ve
vyhledávači Google a Seznam. Například Allianz ve vyhledávači Google vychází na
vysokých příčkách vyhledávání, zatímco v Seznamu obsazuje pozice kolem 30. místa.
Stejně tak UNIQA pojišťovna, kde je tento rozdíl ještě patrnější.

Proč k těmto markantním rozdílům dochází? Jednoznačná odpověď na tuto otázku
neexistuje. Faktorů, které ovlivňují výsledky vyhledávání je celá řada. Jsou to například
kvalita www stránek, vhodnost textů na www stránkách, klíčová slova, správný popisek a
titulek stránky apod. Výše zmíněné body se týkají takzvané SEO optimalizace stránek,
která byla zmíněna v první kapitole této práce, přesněji kapitola 1.4.2. Další faktory, které
mohou podpořit „viditelnost“ stránek ve vyhledávačích jsou placené pozice ve vyhledávání
neboli PPC systémy, které se zobrazují jako přednostní odkazy ve výsledcích vyhledávání.
Zde tyto systémy podle průzkumu ze dne 12. 3. 2011 používá pouze hrstka pojišťoven.
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Například Generali a ČSOB pojišťovna investují do této formy reklamy jak v Googlu, tak i
v Seznamu. Další pojišťovny, které je možné zahlédnout, jsou Česká pojišťovna inzerující
pouze v Google a Direct pojišťovna, která má naopak reklamy pouze v Seznamu.

2.4.2 Obecné hodnocení kvality www stránek pojišťoven
Další zajímavé statistiky poskytnou informace o kvalitě www prezentací jednotlivých
pojišťoven. Existuje celá řada nástrojů pro hodnocení kvality webových prezentací. Pro
ukázku je zde zmíněn nástroj Seo Servis – www.seo-servis.cz. Pomocí tohoto nástroje lze
analyzovat kvalitu www stránek respektive kvalitu zdrojového kódu stránek, kvalitu
klíčových slov, pozice ve vyhledávačích apod.

Pro představu, jak kvalitní www stránky mají vybrané české pojišťovny, bylo zadáno do
tohoto nástroje dne 16. 3. 2011 pár vybraných domén. Více informací podává následující
tabulka. Tabulka je zaměřená na kvalitu zdrojového kódu jednotlivých www stránek www
stránek. Pro správné porozumění vyhodnocení www stránek je důležité znát určité
specifické pojmy, které se běžně v prostředí tvorby www stránek používají. Každý z těchto
pojmů ovlivňuje výsledky vyhledávání. Pojmy zahrnuté v tabulce mají tento význam:
• Titulek

–

jedním

z nejdůležitějších

faktorů.

Označuje

název

stránky.

Vyhledávačům napovídá, co obsahuje daná stránka a ve výsledcích vyhledávání se
objevuje jako název výsledku, tedy samotný odkaz na stránku. Musí být
smysluplný, pro každou stránku unikátní a také nesmí obsahovat více jak
65 znaků.
• Popis – ve vyhledávačích se zobrazuje jako úryvek textu pod odkazem na stránku
(názvem). Měl by vyjadřovat souhrn obsahu stránky. Délka je max. 250 znaků. Je
vhodné používat klíčová slova v popisu. Opět jako u titulku je důležité, aby každá
stránka měla jedinečný popis. 20
• Klíčová slova – výraz nebo fráze, která nejlépe vystihuje podstatu stránky. Pomocí
klíčových slov zvyšuje www stránka možnost jejího vyhledání. Klíčová slova by

20

JANOUCH, V. Internetový marketing: Prosaď se na webu a sociálních sítích, s. 80-85.
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měly obsahovat nejen texty na samotných stránkách, ale i nadpisy, popisky a
titulek stránek.
• Info pro roboty – jsou důležité pro to, aby roboti vyhledávačů stránku vůbec
navštívili a zaindexovaly (laicky řečeno, aby si ji zapamatovaly).
• Html chyby – jsou určité chyby ve zdrojovém kódu stránky. V případě, že stránka
obsahuje chyby, může se stát, že se uživateli stránka zobrazí špatně, v nejhorším
případě vůbec.
• Přístupnost – znamená, že www stránka musí být přístupná komukoli bez ohledu
na jeho technické, zdravotní, či jazykové dispozice. V dnešní době tato
optimalizace zaměřuje hlavně na tvorbu „bezbariérového“ webu pro zdravotně
postižené. 21
Tabulka 5 – Analýza kvality www stránek pojišťoven pomocí nástroje Seo Servis
Analýza
zdrojového kódu

celkové
titulek
hodnocení

popis

klíčová slova

info pro html
roboty
chyby

přístupnost

Allianz

50%

ok

ne

příliš mnoho

ne

36

1 chyba

AXA

84%

ok

ok

ok

ok

1

ok

ČPP

75%

ok

ne

ne

ok

5

ok

Česká pojišťovna

81%

ok

ok

ne

ne

4

drobnosti

ČSOB Pojišťovna

67%

ok

dlouhý

příliš mnoho

ok

1879

ok

Generali

74%

ok

ne

ne

ok

0

ok

Kooperativa

96%

ok

dlouhý

příliš mnoho

ok

0

ok

Slavia

81%

dlouhý

ok

příliš mnoho

ok

23

ok

Triglav

91%

ok

ok

ok

ok

5

ok

UNIQA

49%

krátký

ne

ne

ne

78

1 chyba

Jak je z tabulky patrné, na trhu neexistuje ani jedna pojišťovna, která by měla svoji www
stránku naprosto bez jakékoli chyby. Nejlépe hodnocená www prezentace z hlediska výše
uvedených faktoru, tedy SEO optimalizace, je www stránka pojišťovny Kooperativa. Ta
získala 96%, což je velice dobrý výsledek. Chyby, které na této prezentaci můžeme
zaznamenat, jsou zanedbatelné. Například popisek stránky ne každý vyhledávač
zohledňuje, tudíž není tak důležitý. Stejně tak klíčová slova. Stránka Kooperativy jich má
sice příliš mnoho, což by mohly vyhledávače hodnotit nepříznivě, nicméně tento faktor
21

ŠPINAR, D. Tvoříme přístupné webové stránky, s. 11-14 a JANOUCH, V. Internetový marketing: Prosaď
se na webu a sociálních sítích, s. 66.
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v dnešní době není příliš důležitý, jelikož se v minulosti s klíčovými slovy dělaly různé
podvody. Další stránka, která má SEO optimalizaci na vysoké úrovni je Triglav.

Stránky, které mají naopak www prezentace ve špatném stavu, jsou Allianz pojišťovna a
UNIQA pojišťovna. Obě tyto pojišťovny nemají informace pro roboty, což může
způsobovat propad ve vyhledávačích. Toto může být například velice rozdílných výsledků
u www stránky Allianz, která ve vyhledávači Google vychází na vysokých pozicích,
nicméně ve vyhledávači Seznam se propadá na více jak 30. pozice. Pojišťovna UNIQA
vychází v této analýze jako nejhorší www prezentace. Její titulek je příliš krátký, nemá
vyplněná klíčová slova ani popisek prezentace, samotný kód obsahuje hodně chyb a
přístupnost stránek je také snížena.

Pro potenciálního klienta může být velice důležité a rozhodující při výběru pojištění to,
jakou pojišťovnu pomocí vyhledávání nalezne, pokud vůbec nalezne tu, kterou potřebuje.
Když už nejde požadovanou stránku, měla by mu téměř okamžitě poskytnout informace,
které hledá, což není vždy splněno. Překážky právě mohou být špatná přístupnost, špatně
se zobrazující stránka, nepřehledná stránka díky nestylizovanému textu apod. Z této krátké
analýzy vyplývá, že pojišťovny by měly věnovat pozornost i svým www prezentacím,
jelikož v dnešní době používá internet stále více a více uživatelů, tedy potenciálních
klientů.

2.4.3 Hodnocení konkrétních www prezentací pojišťoven
Na základě výše uvedené stručné analýzy www stránek vybraných českých pojišťoven,
bude tato kapitola věnována podrobné analýze www prezentací konkrétních pojišťoven.
Záměrem této kapitoly je ukázat podstatné rozdíly v kvalitě vystupování a prezentací
v prostředí internetu. Byly vybrány 3 pojišťovny. Kooperativa pojišťovna jako zástupce
jednoho z nejlepších webů, Česká podnikatelská pojišťovna, která se prezentuje
„průměrnými“ www stránkami a Allianz pojišťovna, která zastupuje sektor s nekvalitními
www stránkami.
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Parametry, které budou v této kapitole zdůrazněny, jsou přehlednost samotných stránek,
možnost vyhledávání na stránkách, design stránek, přehlednost menu (navigace),
marketingová přesvědčivost stránek (jak dobře, či špatně na uživatele stránky působí) a
další. Všechny výše zmíněné parametry budou hodnoceny subjektivně autorkou, coby
běžným uživatelem stránek.

V neposlední řadě budou opět zmíněny objektivní statistky, které lze získat pomocí
nástroje Seo Servis. Jedna ze zmiňovaných statistik bude celkové hodnocení SEO
optimalizace webu, což je stejná hodnota, která je uvedena v přecházející kapitole
v procentech. Toto číslo udává celkovou kvalitu stránek, která je měřená podle již
zmiňovaných parametrů, které jsou například titulek a popis stránky, klíčová slova,
informace pro roboty, kolik html chyb stránka obsahuje, jestli je přístupná pro všechny
uživatele apod.

Další ze statistik bude použita hodnota PageRank. PageRank je hodnota společnosti
Google. Je to číslo, které Google vypočítává podle určitého algoritmu a které udává počet a
hodnotu (tedy opět PageRank) odkazů směřujících na danou sledovanou stránku. Je to
jeden z dalších faktorů, který ovlivňuje pozici ve vyhledávání. Hodnoty PageRanku mohou
být maximálně 10, konkrétní výsledky se udávají ve formátu x/10.

22

Statistika, která je

relativně podobná PageRanku je S-Rank. S-Rank je statistika používaná společností
Seznam.cz. Opět je to jedna z veličin, které ovlivňují výsledky vyhledávání. Algoritmus je
vypočítáván opět na základě odkazů. Do algoritmu jsou zahrnuty odkazy směřující na
sledovanou stránku a také odkazy, na které sledovaná stránka odkazuje. Při zkoumání
odkazů oba parametry sledují, zda jsou odkazy z tématicky podobných webů. Hodnoty
PageRanku mohou mít maximálně číslici 100, konkrétní výsledky se udávají ve formátu
x/100.

23

Oba tyto faktory naznačují něco jako důvěryhodnost stránek. Čím více cizích

www stránek odkazuje na sledovanou stránku, tím více to značí o kvalitě této stránky.

22

JANOUCH, V. Internetový marketing, s. 33-36.

23

Tamtéž, s. 33-36.
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2.4.3.1

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group –
www.koop.cz

Obrázek 18 – Úvodní stránka prezentace pojišťovny Kooperativa
Zdroj: http://www.koop.cz/ ze dne 14. 3. 2011

Na první pohled stránky působí velice moderně a přehledně. Uživatel jistě rychle pozná, že
navštívil stránky právě této pojišťovny, protože firemní identita je zde jasně rozpoznatelná
(logo v dostatečné velikosti, slogan a firemní barvy).

Hodnocení www stránek z pohledu běžného uživatele:
První dojem na návštěvníka stránky

9/10

Přehlednost úvodní stránky

7/10

Přehlednost podstránek

9/10

Snadnost dohledání informací o konkrétních produktech

5/10
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Možnost vyhledávání na stránkách

10/10

Rychle viditelné kontaktní informace

10/10

Možnost on-line komunikace

10/10

Grafický design stránek

8/10

Přehlednost navigace stránek (menu)

7/10

Marketingová přesvědčivost, profesionalita stránek

8/10

Celkem

83/100

Naměřené parametry pomocí nástroje www.seo-servis.cz ze dne 14. 3. 2011:
Celkové hodnocení kvality zdrojového kódu www stránek

96%

PageRank

6/10

S-Rank

90/100

Www stránky společnosti Kooperativa jsou zpracovány přehledně, za což vděčí
modernímu grafickému designu, který je v duchu firemních barev. Jednu výtku, kterou
uživatel s menším monitorem může ihned zpozorovat je příliš velký banner na úvodní
stránce, který zapříčiňuje to, že důležité odkazy na jednotlivé sekce webu jsou zapadlé.

Úvodní stránka slouží jako rozcestník, který uživatele navede do dalších sekcí webu. Celé
stránky jsou dobře rozčleněny a návštěvník rychle nalezne informace, které potřebuje.
Horší orientace nastává, když chce uživatel stránek naleznout informace o konkrétním
pojištění, musí se „proklikat“ několika stránkami než nalezne požadovanou informaci.
Samotné podstránky jsou pak již přehledné, protože obsahují i navigaci v podobě levého
svislého menu.

Celkově jsou stránky velice dobře zpracovány, jsou relativně přehledné, v případě, že by se
někdo ztratil, tak vyhledávání funguje spolehlivě. Návštěvníkům umožňují komunikaci
přímo prostřednictvím těchto www stránek, nabízejí i online služby, což je v dnešní době
jistě vnímáno jako velké plus.
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2.4.3.2

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – www.cpp.cz

Obrázek 19 – Úvodní stránka prezentace pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna
Zdroj: http://www.cpp.cz ze dne 14. 3. 2011

První dojem ze stránek působí sice přehledně, ale graficky fádně a nezajímavě. To co
uživatel jistě ocení je, že rychle najdou kontaktní informace a může s pojišťovnou
komunikovat i online. Také jasné a přehledné menu v hlavičce stránek působí velice dobře.

Hodnocení www stránek z pohledu běžného uživatele:
První dojem na návštěvníka stránky

5/10

Přehlednost úvodní stránky

8/10

Přehlednost podstránek

6/10

Snadnost dohledání informací o konkrétních produktech

6/10

Možnost vyhledávání na stránkách

8/10

Rychle viditelné kontaktní informace

10/10

Možnost on-line komunikace

10/10

Grafický design stránek

6/10
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Přehlednost navigace stránek (menu)

8/10

Marketingová přesvědčivost, profesionalita stránek

7/10

Celkem

74/100

Naměřené parametry pomocí nástroje www.seoservis.cz ze dne 16. 3. 2011:
Celkové hodnocení kvality zdrojového kódu www stránek

75%

PageRank

6/10

S-Rank

80/100

Společnost Česká podnikatelská pojišťovna se na svých www stránkách prezentuje svými
firemními barvami, což pomáhá tvořit firemní identitu a sjednocovat povědomí o firmě. Po
prvním pohledu, kdy se uživatel rychle zorientuje na stránkách a začne pátrat po konkrétní
věci, kvůli které přišel na stránky, zjistí nedostatky použití tohoto webu. Než se totiž
uživatel dostane na konkrétní pojištění, musí se „proklikat“ několika dalšími podstránkami,
což zbytečná uživatele zdržuje a může vést k opuštění webu. V případě, že by se
návštěvník stránek ztratil, je možné sice využít vyhledávání, které funguje dobře, nicméně
odkaz na vyhledávání je umístěn až v patičce stránek. Takto nevhodně zvolené
vyhledávání bude mít za následek nízkého užití tohoto nástroje a návštěvník je tak odkázán
pouze na horní menu neboli navigaci.

Na stánkách má tato pojišťovna i sekci Pro Vás, která obsahuje nejen slovník pojmů, hru,
kde může uživatel stránek získat slevu na pojištění, a také stránku s vtipy. Vtipy na
stránkách pojišťoven jistě nejsou běžné, mohou na zákazníka působit buď dobrým
dojmem, že i v pojišťovně jsou „normální“ lidé a ne jen nudní úředníci, anebo může klienta
odradit, protože tato stránka může působit neseriózně. Tento odvážný krok je ale nutno
ocenit, protože právě v tom pojišťovna ČPP vyniká.

Velké plus, které tato pojišťovna získává, je za online komunikaci se zákazníkem a
možnost interaktivního přístup klientů ke svým smlouvám u této pojišťovny. V dnešní
době internetu je tato služba krokem ke svým zákazníkům. V souhrnu je tedy www
prezentace pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna až na jisté technické a grafické
nedostatky na dobré úrovni.
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2.4.3.3

Allianz pojišťovna, a.s. – www.allianz.cz

Obrázek 20 – Úvodní stránka prezentace pojišťovny Allianz
Zdroj: http://www.allianz.cz ze dne 16. 3. 2011

Při prvním pohledu uživatel vidí celkem pěkné stránky, po detailnějším zkoumání si ale
jistě všimne velice nepřehledné menu, které je rozděleno do čtyř částí (dvě horní menu,
jedno levé a jedno pravé menu), což působí velice zmatečně.

Hodnocení www stránek z pohledu běžného uživatele:
První dojem na návštěvníka stránky

5/10

Přehlednost úvodní stránky

6/10

Přehlednost podstránek

7/10

Snadnost dohledání informací o konkrétních produktech

6/10

Možnost vyhledávání na stránkách

7/10

Rychle viditelné kontaktní informace

0/10

Možnost on-line komunikace

6/10

Grafický design stránek

6/10
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Přehlednost navigace stránek (menu)

3/10

Marketingová přesvědčivost, profesionalita stránek

5/10

Celkem

51/100

Naměřené parametry pomocí nástroje www.seoservis.cz ze dne 16. 3. 2011:
Celkové hodnocení kvality zdrojového kódu www stránek

50%

PageRank

6/10

S-Rank

90/100

Jak již bylo zmíněno v úvodním shrnutí, web na první pohled působí seriózním dojmem,
nicméně není tvořen v duchu firemních barev, což je modrá a bíla, ale www stránky jsou
šedé. Další výtka ke grafice stránek je jejich nepřehlednost. Existují zde 4 menu, která jsou
naprosto na rozdílných místech a návštěvním musí opravdu hledat, kde najde jakou
informaci.

Důležitá informace ohledně změny čísla účtu pro platby pojistného je umístěna v pravém
spodním rohu, což pro uživatele s menším monitorem znamená nemožnost postřehnutí této
zprávy. Dále když chce uživatel najít konkrétní informace o pojišťovně, například
kontaktní údaje, musí pátrat do hloubi stránek.

Informace o pojistných produktech jsou sice dohádatelné pravděpodobně nejzázeji, ale
čtení v dlouhých a ne příliš kvalitně napsaných textech, které jsou navíc ve formě jisté
tabulky a příliš malým písmem, není příjemné.

Plus této prezentace je odkaz na online komunikaci s pojišťovnou Allianz. Odkaz vede na
server www.allianzdirect.cz, který již svým vzhledem nabízí příjemnější procházení těchto
stránek, navíc umožňuje široké možnosti komunikace online.
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2.4.4 Pojišťovny a sociální sítě
Sociální sítě jsou v prostředí českých pojišťoven relativně málo využívaná forma
marketingu. Přitom je to skvělá forma, jak oslovit mladší populaci. Například sociální síť
Facebook umožňuje oslovit širokou veřejnost. Pomocí této sítě lze vytvářet stránku pro
pojišťovnu, kterou můžou uživatelé navštěvovat, sídlet, navrhovat svým přátelům apod.
V dnešní době je tato síť zajisté tou nejpoužívanější a nejoblíbenější. Z českých pojišťoven
se touto formou prezentují pouze tři pojišťovny – Generali pojišťovna, Slavia pojišťovna
a Česká pojišťovna.

Další komunikační a sociální sítí, která se v dnešní době začíná prosazovat i v českém
prostředí, je síť Twitter. Twitter umožňuje sdílet krátké, max. 140 znakové zprávy, které
uživatelé mohou odebírat, nebo je posílat dál. V českém prostředí je tato služba poměrně
nová. Proto ji používá opět jen hrstka českých pojišťoven. Jsou to například Česká
pojišťovna, Generali pojišťovna a AXA pojišťovna.

Jak je z tohoto stručného souhrnu českého pojistného prostředí vidět, nejvíce s dobou jdou
pojišťovna Generali a Česká pojišťovna. Určitě by ale žádné další pojišťovně neuškodilo,
kdyby se prezentovala i v těchto „nových“ médiích. Služby jsou většinou zdarma a mladí
lidé si na tuto formu komunikace rychle zvykli. Pojišťovna, která se touto formou
prezentuje, vypadá moderně a nebojácně, což jistě na mladé lidi působí pozitivně.

2.4.5 Podpora pojistných produktů v rámci internetu
Prostřednictvím internetu lze skvěle propagovat jakýkoli výrobek či službu. Nicméně je
důležité, aby reklama nebo celá kampaň byla originální a zaujala širokou veřejnost, která
pak sama od sebe bude přeposílat odkazy na tuto reklamu. Této formě komunikace se říká
virální marketing. Lze říci, že v prostředí českých pojišťoven je to poměrně nově
používaný nástroj. Pojišťovna, která tuto formu marketingu opakovaně používá, je ČSOB
pojišťovna. Další pojišťovna, které podniká v této oblasti jisté kroky je Česká
podnikatelská pojišťovna, která vytvořila interaktivní hru, kde návštěvník / hráč může
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získat slevu na pojištění. Jiné pojišťovny se spíše zaměřují na televizní spoty a tvorbu
bannerů.

V únoru

2008

spustila

společnost

ČSOB

Pojišťovna

kampaň

„Bobři

útočí“

(www.bobriutoci.cz), která byla původně zaměřena na cestovní pojištění, kde zákeřní bobři
záměrně ubližovali turistům, a tím byla nastolena simulace různých úrazů, které se mohou
při cestování stát. O měsíc později byla spuštěna na stejné doméně další kampaň týkající se
„povinného ručení“, kdy bobr způsobí hromadnou dopravní nehodu. V polovině roku 2010
vytvořila ČSOB Pojišťovna originální a možná až moc drsnou virální kampaň s názvem
„Pošli méďu“, která stále běží na www.poslimedu.cz. Tato kampaň je zaměřená na
cestovní pojištění. Návštěvníky této stránky má „donutit“ uzavřít cestovní pojištění díky
simulaci toho, co se může na cestách stát. Velice jednoduchá aplikace pobízí, aby
návštěvník zaslal roztomilého méďu na určitou destinaci, poté jakoby uběhne několik dní a
po doručení krabice s méďou, se rozbalí a objeví se zdevastovaná hračka s hláškou
„Každému se může v zahraničí stát něco podobného“. Všechny výše uvedené kampaně,
které pro ČSOB Pojišťovnu vytvořila společnost SYMBIO Digital, s.r.o., měli veliký
úspěch. Například stránku „Pošli méďu“ od spuštění v polovině července navštívilo za 1,5
měsíce 136 uživatelů. 24 Pro představu jsou zde uvedeny náhledy stránky.

Obrázek 21 – Ukázka virální kampaně ČSOB Pojišťovny – Pošli méďu, úvodní stránka
Zdroj: http://www.poslimedu.cz/
24

Údaje získány z hodnocení http://www.symbio.cz/reference/posli-medu.html.
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Obrázek 22 – Ukázka virální kampaně ČSOB Pojišťovny – Pošli méďu, doručení médi
Zdroj: http://www.poslimedu.cz/

Prakticky lze říci, že jistou formu virálního marketingu praktikují všechny pojišťovny
vytvářející televizní spoty, jelikož každá televizní reklama se v dnešní době dá naleznout i
na internetu. V tomto případě je to ale spíše nechtěná, nebo nezáměrná virální reklama,
protože původní myšlenka nebyla umístění na internet, ale do televizí. Nicméně i to může
přinést nové klienty. Tato reklama, která se ale na internet dostane bez zapříčinění
pojišťovny, není ale vůbec měřitelná, což je jedna z nevýhod, a pojišťovny se na tento
způsob prezentace nemohou spolehnout. Je to spíše pouze bonus k ostatním
marketingovým praktikám.
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3 Analýza internetového marketingu v pojišťovně
UNIQA
Na základě výše uvedeného průzkumu internetového marketingu v českém pojistném
prostředí je tato kapitola věnována rozboru pojišťovny UNIQA. Pojišťovna UNIQA dle
výše uvedených poznatků je jednou z pojišťoven, které pravděpodobně kladou na
internetovou prezentaci a internetový marketing nejmenší důraz. Cílem této kapitoly bude
představit společnost UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen UNIQA) a analyzovat nástroje
internetového marketingu, které tato pojišťovna využívá.

3.1 Profil společnosti
Společnost byla založena v roce 1993 pod původním názvem Česko-rakouská pojišťovna,
a.s. Spoluzakladatelem a jediným současným akcionářem je rakouský finanční koncern
UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Povolení k podnikání v oblasti
finančních služeb bylo společnosti uděleno v roce 1993. Díky sjednocování tzv. corporate
identity (neboli firemní identity), byla společnost v roce 2001 přejmenována na UNIQA
pojišťovna, a.s. V roce 2002 bylo pojišťovně uděleno povolení k provozování
pojišťovacích, zajišťovacích a souvisejících činností. O dva roky později rozšířila svůj
předmět podnikání o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné
likvidátory pojistných událostí. V současné době je UNIQA univerzální pojišťovnou
působící po celé České republice. UNIQA má sídlo v Praze, dále je zastoupena
6 regionálními ředitelstvími a více než 170 obchodních míst. Klienti také mohou využívat
call centrum, které sídlí v Liberci, nebo komunikovat s pojišťovnou prostřednictvím
internetu a online aplikací, či prostřednictvím SMS. 25

UNIQA je po celou dobu existence mezi prvními 10 nejvýznamnějšími pojišťovnami na
českém pojistném trhu. Několik posledních let se umísťuje na 9. až 10. pozici v podílu na
25

Zdroj: veřejně dostupné informace z http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/company/annualreport/index.jsp
[cit. 2011-03-15].
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předepsaném pojistném. V roce 2010 zaujala 10. pozici v podílu na celkovém předepsaném
pojistném, které činilo 151,135 miliardy Kč. Konkrétně pojišťovna UNIQA zabezpečuje
trh s celkovým předepsaným pojistným ve výši 4,972 miliardy Kč, což je 3,3% na
celkovém předepsaném pojistném za rok 2010. V neživotním pojištění bylo předepsáno
celkově 3,722 miliardy korun, kde největší zastoupení mělo pojištění vozidel. Tato suma
odpovídá 7. pozici v rámci neživotního pojištění. V životním pojištění bylo pojišťovnou
předepsáno 1,249 miliardy Kč, což je 12. pozice v žebříčku pojišťoven poskytující životní
pojištění. 26

3.2 Produktové portfolio
UNIQA pojišťovna je univerzální pojišťovnou poskytující služby v oblasti životního i
neživotního pojištění. Pojišťovna poskytuje celkem 36 druhů pojištění (údaj z výroční
zprávy 2009). Mezi hlavní pilíře, které pojišťovna nabízí, jsou životní pojištění, dále
pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti a pojištění průmyslu a podnikatelů. Více
informací o složení produktového portfolia poskytne níže uvedená tabulka, která je
zpracována na základě výroční zprávy za rok 2009. 27

26

ČAP, Statistické údaje [online].

27

UNIQA, Výroční zpráva 2009, s. 10.
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Tabulka 6 – Produktové portfolio UNIQA pojišťovny za rok 2009
NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
pojištění motorových vozidel Kasko
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
pojištění průmyslu a podnikatelů
úrazové pojištění
pojištění odpovědnosti
cestovní pojištění
pojištění domácností a rodinných domků
zdravotní pojištění
pojištění provozu u svobodných povolání
pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku
pojištění přepravy
pojištění právní ochrany
CELKEM NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
běžně placené
jednorázově placené
CELKEM ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
CELKEM PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ
Zdroj: zpracováno autorkou dle výroční zprávy UNIQA 2009

1 130 604 Kč
851 713 Kč
604 615 Kč
246 383 Kč
183 959 Kč
162 427 Kč
139 174 Kč
67 052 Kč
37 961 Kč
36 369 Kč
35 036 Kč
1 592 Kč
3 496 885 Kč
1 107 218 Kč
89 297 Kč
1 196 515 Kč
4 693 400 Kč

Dle výroční zprávy z roku 2009 bylo v neživotním pojištění nejprodávanější produkt
havarijní pojištění, následovalo pojištění odpovědnosti za škody při provozu vozidel a
pojištění průmyslu a podnikatelů. V životní oblasti převládalo běžně placené pojistné.

Životní pojištění
Pojišťovna UNIQA začala nabízet životní pojištění až od roku 1995. Nyní nabízí širokou
škálu produktů. Mezi hlavní oblasti životního pojištění poskytované pojišťovnou UNIQA
můžeme zmínit například kapitálové životní pojištění, dále rizikové životní pojištění,
investiční pojištění, dětský program, či celoživotní program. Pojišťovna se může pyšnit
oceněním Životní pojištění roku 2010, které jí bylo uděleno společností Fincentrum, za
produkt rizikové životní pojištění s dividendou.
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Pojištění vozidel
V pojištění vozidel UNIQA nabízí dva základní druhy. Je to pojištění odpovědnosti za
škody při provozu vozidla a havarijní pojištění KASKO. Oba produkty lze uzavřít
samostatně, nebo dohromady. Pojišťovna nabízí slevu při pojištění obou druhů pojistných
produktů do jedné smlouvy. K těmto dvěma pojištěním nabízí další připojištění,
konkrétně pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění sedadel. Asistenční službu nabízí
UNIQA zdarma (základní varianta), nebo za příplatek nadstandardní asistenční službu,
která zahrnuje vyšší limity krytí služeb při nehodě.

Unikátní produkt, který pojišťovna představila v roce 2010 je pojištění UNIQA SafeLine,
které patří do doplňkových pojištění vozidel. Toto pojištění představuje ochranu pro
vozidlo, ale i pro řidiče. V rámci tohoto pojištění bude do vozidla nainstalována palubní
jednotka, která je nepřetržitě v kontaktu s dispečinkem. Princip tohoto zařízení funguje tak,
že při větším nárazu senzor vyšle signál na centrálu dispečinku, ten se okamžitě spojí
s řidičem a v případě, že by řidič nereagoval na telefonát, vyšle na místo nehody záchranu.
Další funkcí pojištění UNIQA SafeLine je vyhledání odcizeného automobilu. Jelikož je
jednotka umístěná v palubní desce a nonstop připojená k dispečinku, mohou dispečeři
satelitně sledovat odcizené vozidlo a nahlásit policii jeho polohu. Klient si může vybrat ze
dvou druhů tohoto doplňkového pojištění (varianta Basic a Security). U varianty Basic
musí klient při odcizení vozidla nahlásit tuto skutečnost centrále, u varianty Security je
rozšířená o nepřetržité aktivní hlídaní vozidla. Jednorázový poplatek ve výši max.
15 000,- Kč je inkasován za instalování satelitní jednotky. V případě, že si klient sjedná
připojištění UNIQA SafeLine získá, tím slevu na pojistném u pojištění odpovědnosti za
škody při provozu vozidla nebo havarijního pojištění. Další možné slevy u tohoto pojištění
jsou při počtu najetých kilometrů, při jízdě na dálnici apod.

Pojištění odpovědnosti
V pojistných produktech týkajících se pojištění odpovědnosti hraje v pojišťovně UNIQA
největší význam pojištění odpovědnosti za škody při provozu vozidel neboli lidově
povinné ručení. UNIQA nabízí několik typů povinného ručení. Standardní variantu, dále
rozšířenou variantu, do které zahrnují i krytí rizik odcizení vozu nebo živelná rizika
(kroupy, vichřice, povodeň), nebo variantu nejlevnější, která se vztahuje převážně na krytí
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škod na území České republiky (nehoda, která by se stala za hranicemi České republiky,
bude částečně hrazena ze spoluúčasti). Další pojištění, které pojišťovna nabízí je pojištění
odpovědnosti za škody podnikatelů, pojištění odpovědnosti za škodu silničního
dopravce při dopravě zásilek, pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální
služby a pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Pojištění průmyslu a podnikatelů
Další velkou část z předepsaného pojistného, které vykazuje pojišťovna UNIQA, je
pojištění podnikatelů a průmyslu. Pojišťovna nabízí v této sekci pojištění širokou škálu
pojistných produktů od krytí malých rizik, jako jsou pojištění skel či pojištění elektroniky
až po pojištění kryjící velká rizika (například pojištění flotil, nebo pojištění záruky pro
případ úpadku cestovní kanceláře).

3.3 Cíle a hodnoty pojišťovny UNIQA
Pojišťovna UNIQA zastává několik hesel, se kterými se ztotožňuje. Hlavní motto
pojišťovny je „Pojištění nové generace“. Jedním z cílů je reagovat na aktuální potřeby
svých klientů a reflektovat situaci na trhu. Hlavním cílem je budovat kvalitní a
dlouhotrvající vztah se svými klienty. Nástroje, které pojišťovna pro dosažení těchto cílů
vybrala, jsou nepřetržitá vylepšování jak produktů, tak i vztahů se zákazníky, pružnost,
úměrná cenová politika a kvalitní servis svým zákazníkům. Přesněji vystihuje cíle
pojišťovny následující věta, která je převzata z výroční zprávy z roku 2009: „Jsme
univerzální pojišťovnou se širokou paletou životního i neživotního pojištění všeho druhu
pro jednotlivce i korporátní klientelu. Reagujeme včas na aktuální potřeby veřejnosti a
připravujeme pro ni optimální pojistné produkty. Naším cílem je dlouhodobý stabilní vztah
s klientem založený na vzájemné důvěře. Tohoto cíle lze dosáhnout jen nepřetržitou
inovací, flexibilitou, přiměřenou cenovou politikou a prvotřídním servisem.“ 28

28

UNIQA, Výroční zpráva 2009, s. 3.
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Hlavní hodnoty, které se pojišťovna UNIQA snaží dodržovat, jsou kvalita, respekt,
serióznost, partnerství a pružnost. UNIQA se snaží být unikátní, což by měla být
samozřejmost již díky jejímu názvu. Dále také poskytovat kvalitní služby a servis, být
váženým a respektovaným subjektem na finančním trhu a poskytovat transparentní služby,
které odrážejí aktuální dění a přání klientů. V neposlední řadě chce budovat stále silnější
společnost a schopnější tým pracovníků a udržovat veškeré vztahy s klienty na co možná
nejlepší úrovni.

3.4 Marketing pojišťovny UNIQA
V obecné části této práce byl čtenář seznámen se základním teoretickým obsahem
marketingového mixu. Tato kapitola bude věnována konkrétnímu využití marketingového
mixu v pojišťovně UNIQA. V další části této kapitoly bude zanalyzováno využití
marketingového mixu společně s internetovým marketingem.

3.4.1 Marketingový mix pojišťovny UNIQA
Jak již bylo řečeno v obecné části, marketingový mix by měl být jednou z nejdůležitějších
částí marketingových kroků jakékoli společnosti. V dnešní době se klasický pojem 4P
marketingové mixu, která se orientoval především na produkt, modifikuje do podoby, která
se více zajímá o zákazníka. Model zákaznicky orientovaný se nazývá model 4C a obsahuje
tyto prvky: Customer value (což je hodnota pro zákazníka), Customer´s total costs
(celkové náklady zákazníka), Convenience (pohodlí a komfort), Communication
(komunikace). Jde prakticky o model vycházející z klasického modelu 4P s tím, že se zde
vše točí kolem zákazníka a ne kolem produktu. Hodnota pro zákazníka je stanovena
každým zákazníkem subjektivně. Každý zákazník má několik potřeb a je jen na společnosti
je správně identifikovat. Celkové náklady jsou spojeny nejen s cenou produktu, ale také
s náklady na pořízení, zlikvidování apod. Pohodlí a komfort by měl být představován
možností zvolení si, jakým způsobem bude moct zákazník nakupovat. Komunikace by
měla být opět orientována na zákazníka. Měla by mu být nabídnuta široká škála možností
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komunikace, tak aby si každý zákazník mohl vybrat jemu pohodlnou cestu komunikace. Je
to moderní forma marketingu a pro společnost, která nabízí služby, by měla být jednou ze
stěžejních nástrojů. 29

Jelikož právě UNIQA je společností nabízející služby, tedy nehmatatelné produkty, měla
by se její marketingová činnost zaměřovat nejen na model 4P, ale zároveň zapojit všechny
prvky novějšího modelu, který se orientuje na zákazníky. Právě v tomto oboru, kdy
pojištění je velice homogenní produkt, je důležité umět se odlišit od konkurence a umět
nabídnou určitou přidanou hodnotu zákazníkům. Jak tyto prvky pojišťovna využívá a jak
pracuje na svém odlišení se, je nastíněno v následujících odstavcích.

Produkt
V oblasti pojišťovnictví je marketingový produkt služba, konkrétně pojistný produkt.
V pojišťovně UNIQA jsou nabízeny jak životní, tak i neživotní pojistné produkty. Celkově
pojišťovna v roce 2009 nabízela 36 pojistných produktů jak pro soukromou klientelu, tak i
pro podnikatele. V roce 2010 rozšířila své produktové portfolio o unikátní produkt UNIQA
SafeLine, které nabízí kombinaci „povinného ručení“, havarijního pojištění a navíc
bezpečnostní služby. Více informací o produktovém portfoliu pojišťovny UNIQA bylo
uvedeno v kapitole 3.2.

Jako přidanou hodnotu neboli rozšířený produkt, který byl popsán výše, UNIQA nabízí
několik nadstandardních služeb. První z nich je služba MeteoUNIQA, pomocí které mohou
být klienti varování před nepříznivým počasím a včas učinit opatření, aby zabránili větším
škodám na svém majetku. Služba je výhodná z obou stran, jak ze strany pojistníků, tak ze
strany pojišťovny. Další služba, která přináší určitý bonus klientům pojišťovny, je
Infoservis UNIQA Companion, což je 24 hodinová infolinka, kam mohou klienti zavolat,
když si nebudou vědět rady s běžnými denními problémy z oblastí dopravy, sociální sféry,
zdravotnictví, cestovány, měnové kurzy, telefonní čísla na různé služby, kulturní program
apod.

29

BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu, s. 67.
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Pojišťovna UNIQA získala v roce 2010 ocenění „Nejlepší životní pojištění roku 2010“
v soutěži Banka roku pořádanou společností Fincentrum za produkt rizikové životní
pojištění s dividendou. Bohužel pojišťovna toto ocenění příliš nepropaguje.

Cena pojištění
Cena pojistného produktu je nazýváno pojistné. Je to cena za poskytnutou ochranu proti
sjednaným rizikům. Proto je důležité při sestavování ceny pojistného přesně znát strukturu
pojistného produktu. Čím více rizik kryje pojištění, tím větší bude pojistné, protože
pojišťovna bude mít více nákladů. Proto by tvorba ceny měla být jednou z nejdůležitější
části marketingu. Již dávno neplatí, že by potenciální zákazníci vybírali pouze podle výše
pojistného, nicméně stále je tato složka jednou z nejhlídanějších při výběru pojištění.
V dnešní době ale také vysoký podíl na zákazníkově rozhodování patří určité přidané
hodnotě, která může být představována formou slev či bonusů, možností se připojistit,
zázemí a dobré jméno pojišťovny apod.

Pojišťovna UNIQA dle různých serverů, které poskytují možnost srovnání pojištění,
nepatří mezi nejlevnější, ale zároveň ani mezi nejdražší pojišťovny. Dalo by se říci, že cena
pojistného pojišťovny UNIQA odpovídá jejímu tržnímu podílu. Jelikož patří mezi předních
10 pojišťoven na českém trhu, které zde mají již určité zázemí, vybudovanou pozici a snaží
se klást důraz na inovaci a kvalitu svých produktů, je pochopitelné, že se tyto skutečnosti
musí odrazit v ceně pojistného.

Pojišťovna UNIQA si je ale jistě vědoma toho, že nelze na trhu bojovat o zákazníky pouze
výší pojistného, ale musí zákazníkům v tomto směru nabídnout více. Toho se snaží docílit
různými druhy slev a výhod, z nichž mohou být zmíněny například tyto:
• 10% slevy z pojistného při sjednání pojištění online (týká se cestovního pojištění,
„povinného ručení“ a havarijního pojištění),
• zvýhodněná připojištění v rámci jedné pojistné smlouvy,
• slevy za placení inkasem (např. u havarijního pojištění 14%),
• slevy z pojistného v závislosti na délce a kombinacích pojištění (např. u úrazového
pojištění),
• základní asistenční služba zdarma (u pojištění vozidel),
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• určité druhy připojištění zdarma (například u havarijního pojištění je automaticky
připojištěno čelní sklo),
• bonusy za bezeškodní průběh (u pojištění vozidel),
• slevy za hromadné pojištění (například životní pojištění sjednané pro celou rodinu).
Nejvíce druhů slev, bonusů a výhod nabízí pojišťovna UNIQA, tak jako mnoho jiných
pojišťoven, v oblasti pojištění vozidel. U těchto pojištění se lze setkat s těmito výhodami a
slevami:
• bonus za bezeškodní průběh,
• při určitém stupni zabezpečení pojištěného vozidla sleva z pojistného od 10% do
25%,
• 10% slevy z pojistného v případě uzavření havarijního pojištění a „povinného
ručení“ v rámci jedné smlouvy,
• zvýhodněné ceny pojistného u připojištění,
• možnost získání až 50% bonusu při bezeškodním průběhu,
• plnění z připojištění nemají vliv na BONUS/MALUS systém,
• asistenční služba v základním měřítku zcela zdarma, nadstandardní za poplatek,
• až 50% z ceny havarijního pojištění v případě, že si klient nechá „pískovat skla“ u
smluvního partnera,
• sleva 5% z pojistného za každý rok bez nehody,
• až 25% sleva z „povinného ručení“ v oblasti s nízkou nehodovostí,
• slevy řidičům od 29let věku na „povinném ručení“,
• jako podpora produktu SafeLine (doplňkového pojištění, které bylo popsáno
v kapitole 3.2) nabízí UNIQA za sjednání tohoto připojištění až 25% slevy
z pojistného z havarijního pojištění a „povinného ručení“, nebo 20% v případě
pouze havarijního pojištění.

Místo
Pojišťovna UNIQA komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím několika kanálů.
Klienti mohou přijít osobně na jedno z více než 170 obchodních míst, kde na ně čeká více
než 1 000 pracovníků (na konci roku 2008 jich bylo 1 045). Dále UNIQA spolupracuje
s dalšími 550 makléřskými společnostmi.
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Dále mohou potenciální klienti sjednat pojištění prostřednictvím partnerských společností.
Například cestovní pojištění a „povinné ručení“ lze sjednat prostřednictvím společnosti
GTS ALIVE, s.r.o., která je poskytovatelem studentských průkazů ISIC, IYTC a ITIC.
Některé druhy pojištění (například pojištění neschopnosti splácet a cestovní pojištění) je
možné sjednat i na pobočkách Raiffeisenbank, a.s. Banka pro klienty pojišťovny UNIQA
nabízí platební kartu, která přináší určité výhody, jako je věrnostní program, či bezúročné
55denní období apod.

Pro klienty, kteří upřednostňují telefonickou, nebo elektronickou komunikaci, nabízí
UNIQA možnost využít tzv. call centrum, které sídlí v Liberci, nebo si vybrat z nabídky
uzavřít pojištění „online“, či přes SMS. Přímo na internetu lze uzavřít pojištění cestovní,
úrazové a „povinné ručení“. Pomocí SMS může klient sjednat cestovní pojištění. Služba
funguje tak, že na www stránkách pojišťovny nalezne přesný formát, jak má SMS vypadat
a na základě takto odeslané SMS přijde klientovi odpověď s číslem pojištění, které si
pojištěný uloží.

Dalším místem, kde se klient může setkat se společností UNIQA, je realizace
developerských projektů, které staví společnost EKOSPOL, a.s., nebo různá prodejní místa
nových vozidel (značky Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Opel,
Renault, Suzuki a Škoda).

Propagace
Hlavním cílem propagace, jak prezentuje společnost UNIQA na svých stránkách, je
prezentovat sílu a serióznost značky UNIQA a také demonstrovat hodnoty UNIQA. Pro
své zviditelnění volí například sponzoring. Zasazuje se hlavně v oblasti sportu. V říjnu
roku 2010 se UNIQA stala generálním partnerem české volejbalové ligy. UNIQA
podepsala kontrakt na 3 roky a liga, jak ženská tak mužská, nese název UNIQA
volejbalová extraliga. Dále je pojišťovna hlavním partnerem vodní slalomářky Hilgertové a
sponzoruje celou řadu dalších sportovních klubů. Každoročně UNIQA přichází na trh i
s novými kampaněmi, které jsou založeny na televizních spotech, reklamních sděleních,
bannerech apod.
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Prvky modelu 4C
Vzhledem k tomu, že pojišťovny prodávají nehmatatelné produkty, tedy služby, které si
navíc nemůže „vychutnat“ ihned, ale dostává pouze jakýsi pocit ochrany, měly se zaměřit
právě na spokojeného zákazníka. Pojišťovna UNIQA tyto požadavky nového modelu 4C
víceméně splňuje. Pojišťovna nabízí kvalitní produkty, některé produkty jsou i prestižně
oceněny. Zákazník si tedy může být jist, že „nekupuje zajíce v pytli“. Tento dojem může
být navíc podpořen nadnárodní společností, která zaštiťuje českou pojišťovnu UNIQA.

Tyto fakty mohou napomáhat tomu, že UNIQA splňuje hodnoty pro zákazníky a osloví
větší a rozmanitější skupinu potenciálních klientů. Celkové náklady zákazníků opět
mohou být vnímány pozitivně, jelikož UNIQA nabízí svým klientům výhody v podobě
sjednání online smluv, slevy za způsob placení, uzavření více pojištění do jedné smlouvy
apod. To vše může být považováno jako faktor, který snižuje celkové náklady. Pohodlí a
komfort pro své klienty UNIQA nabízí několika způsoby. Pro jejich pohodlí nabízí
například online komunikaci, možnost navštívit jednu ze stovek obchodních míst, do
kterých mohou být počítány i prodejci aut, či jiné společnosti, infolinky s nonstop
provozem, servis v podobě meteorologických předpovědí, či ochranu nejen v rámci
pojištění, ale i při řízení automobilů (například pojištění UNIQA SafeLine, která pomocí
čidla může nahlásit nehodu, když se řidič nehlásí). Zákazníci si mohou zvolit několik
forem, jak pojišťovnou komunikovat, nabízí i nejmodernější online komunikaci.

3.5 Využití internetu pojišťovnou UNIQA
Při analýze, jak pojišťovna UNIQA využívá internet, by bylo vhodné začít samotnými
webovými stránkami. Pro srovnatelnost budou použity stejné nástroje, které byly uvedeny
ve 2. Kapitole. Dále bude v této kapitole nastíněno využití různých prvků internetového
marketingu pojišťovnou UNIQA.
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3.5.1 Webová prezentace pojišťovny UNIQA
Internetové stránky pojišťovny UNIQA jsou umístěny na doméně www.uniqa.cz, což je
ideální volba domény, jelikož obsahuje název pojišťovny a proto je velice dobře
zapamatovatelná. Samotná www prezentace vypadá tak, jako na následujícím obrázku.

Obrázek 23 – Úvodní stránka www.uniqa.cz
Zdroj: http://www.uniqa.cz ze dne 31. 3. 2011

Na náhledu výše je zobrazena úvodní stránka internetové prezentace. Na první pohled
návštěvníka internetových stránek jistě zaujme netradiční zarovnání stránek v prohlížeči.
V prostředí českého internetu jsou uživatelé zvyklí převážně na stránky, které jsou
zarovnány na střed obrazovky. Nicméně u pojišťovny UNIQA je situace jiná. Jejich
stránky jsou zarovnány k levému rohu. Příčina tohoto netradičního zarovnání jsou www
stránky mateřské společnosti UNIQA Group Austria (www.uniqagroup.com), které jsou ve
stejném duchu jako web pojišťovny UNIQA.

V následujícím hodnocení je uveden přínos pro uživatele www stránek společnosti
UNIQA.
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Hodnocení www stránek z pohledu běžného uživatele:
První dojem na návštěvníka stránky

4/10

Přehlednost úvodní stránky

7/10

Přehlednost podstránek

6/10

Snadnost dohledání informací o konkrétních produktech

7/10

Možnost vyhledávání na stránkách

3/10

Rychle viditelné kontaktní informace

10/10

Možnost on-line komunikace

8/10

Grafický design stránek

4/10

Přehlednost navigace stránek (menu)

8/10

Marketingová přesvědčivost, profesionalita stránek

6/10

Celkem

63/100

Naměřené parametry pomocí nástroje www.seoservis.cz ze dne 16. 3. 2011:
Celkové hodnocení kvality zdrojového kódu www stránek

49%

PageRank

6/10

S-Rank

30/100

Po důkladnějším zkoumání stránek www.uniqa.cz z běžného uživatelského hlediska bylo
zjištěno, že web obsahuje mnoho nedostatků. Na první pohled bude web působit na
uživatele, který používá internet běžně ke svému životu, nepřehledně až zvláštně. Tomu
vděčí za zvláštní grafiku. Uživatel nemusí vědět, že tato grafika vychází z webu mateřské
společnosti a může být z webu zmaten a rozladěn. Po tom, co si uživatel ale zvykne na
prostředí, začne se orientovat a hledat potřebné informace, zjistí, že produkty jsou relativně
dobře dohledatelné, jsou dobře vidět kontaktní údaje a uživatel může s pojišťovnou
komunikovat i online. Když se bude kdokoli snažit použít vyhledávání, tak se setká
pravděpodobně s největším zklamáním, protože vyhledávač nereaguje na zadaná slova
správně a vyhledá irelevantní výsledky. Například po zadání „havarijní pojištění“ se
zobrazí hledaný výsledek až na 15. místě, tedy až na 2. stránce vyhledávání, což není
vůbec správně. Další mínus prezentace by se mohlo zdát při vyhledávání konkrétní
informace (například opět hledání pojistného produktu). Než se uživatel „prokliká“ ke
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konkrétnímu pojištění musí navštívit minimálně 3 předcházející stránky. Celkově stránky
mohou na uživatele díky fádní grafice působit staře, či neprofesionálně.

Co se týče SEO optimalizace, která byla popsána v kapitole 1.4.2 a 2.4.2, lze u www
stránek www.uniqa.cz shledat zásadní nedostatky. Minimum, které by každá stránka měla
obsahovat, jsou titulek stránky, její popis, definice klíčových slov a informaci pro roboty.
Na základě vyplněných už může být stránka konkurenceschopná ve vyhledávání. Stránka
pojišťovny UNIQA je v tomto směru nezoptimalizovaná. Úvodní stránce prezentace chybí
nadefinovaná klíčová slova, která jsou důležitá pro vyhledávání. Dále chybí popisek
stránky, který sice není tolik relevantní ve výsledcích vyhledávání, ale i tak je jen dobře,
pokud je vyplněný. Na podstránkách již vyplněný je. Další důležitý faktor je informace
pro roboty. Ta zde opět vyplněná není, tudíž robot vyhledávače nemá signál, aby tuto
stránku navštívil. Titulek stránky je vyplněný, ale mohl by být specifičtější. Pokud se
podíváme na SEO optimalizaci podstránek, tak zde je situace mírně lepší. Jsou vyplněna
klíčová slova. Nicméně například u stránky o havarijním pojištění jsou klíčová slova zcela
scestná. Konkrétně jsou zde klíčová slova „POV“ a „pojištění odpovědnosti“, což je
rozhodně špatně.

V dnešní době se veliký důraz klade i na tzv. „přístupnost webových stránek“.
Přístupnost byla obecně popsána v kapitole 2.4.2, kde byl nastíněn stav internetových
stránek vybraných českých pojišťoven. Zde byla pojišťovně UNIQA zjištěna jedna
závažná chyba. Konkrétně je stránce vytýkáno, že na svých stránkách používá obrázky,
které nemají alternativní textové zastoupení. Znamená to, že uživatel, který má starší
software, nebo je nějak zdravotně handicapovaný, nemusí vidět obrázky správně, což je
důvod pro to, aby měly vždy nějaké textové zastoupení. Pojišťovna by měla myslet na i na
klienty, kteří mají určitá zdravotní omezení a proto by měla klást důraz na přístupnost
svých www stránek.

Jelikož by každý tvůrce webu měl myslet na tuto přístupnost, bylo by dobré zanalyzovat
situaci přístupnosti stránky www.uniqa.cz. Zákon č. 81/2006 Sb. nařizuje, jak mají být
stránky přístupné. Tento zákon je závazný pouze pro veřejnou správu, nicméně není
důvod, proč by se jím nemohly řídit i jiné organizace. Existuje i metodický materiál pro
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tvorbu přístupného webu, který vznikl v roce 2004 ve spolupráci tehdejšího Ministerstva
informatiky a provozovatelem stránek www.blindfriendly.cz. V roce 2008 byl přepracován
do aktuální podoby. Pomocí toho metodického manuálu30 byl prozkoumán i web
www.uniqa.cz. Pro ukázku bylo vybráno několik bodů tohoto manuálu a výsledky tohoto
šetření jsou shrnuty v následujících odstavcích.

Pravidlo „netextové prvky mají vždy textovou alternativu“ není na webu UNIQA splněno.
Je to zmíněno již v odstavci výše, kde je uveden výsledek seo-servis.cz Znamená to, že
stránka nese určitá důležitá sdělení v obrázcích a bannerech, ale nemají své textové
zastoupení. Když se na stránce zakáže načítání obrázků a dalších podobných prvků, měly
by se zobrazit textové náhražky. Což na webu UNIQA není. Někteří uživatelé nemohou
používat v prohlížeči technologie Java Script, Flash, či kaskádové styly. Stránka by i po
vypnutí těchto doplňků měla být jasně a srozumitelně čitelná. Toto je na webu uniqa.cz
splněno pouze v případě flash animace v hlavičce webu. Ostatní prvky nejsou čitelné a po
vypnutí stylů se stránka nelogicky rozhodí (např. menu spadne až dolů, což není správně).
Co se týče pohyblivých prvků, tak je pravidlo, že by neměly blikat častěji než jednou za
sekundu, což na webu uniqa.cz je splněno. Dále je důležité, aby stránky umožňovaly
zvětšit písmo, nebo zvětšovat velikost otevřeného okna. U webu UNIQA je tato funkce
splněna. Při zvolení funkce „vysoký kontrast“ (toto je možnost, která je v operačním
systému Windows dostupná pro handicapované občany) musí být stránka dobře čitelná.
Zde je toto splněno z části. Většina částí webu je čitelná správně, nicméně některé prvky
jsou čitelné hůře (uživatel se může setkat i modrým písmem na černém pozadí). Další
ulehčení postiženým klientům může poskytnout ovládání stránek pomocí klávesnice.
UNIQA má tuto možnost z části splněnu.

V prostředí českého pojistného trhu se několik pojišťoven přímo na jejich www stránkách
prezentuje tím, že splňují požadavky pro přístupnost. Mezi nimi jsou například AEGON
pojišťovna, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Komerční pojišťovna, Kooperativa
pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, či Pojišťovna VZP. Jak je ve výše zmíněném
odstavci patrno, UNIQA splňuje pouze některé z uvedených pravidel. Celkově těchto

30

H1.cz, Pravidla tvorby přístupného webu [online].
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pravidel existuje přes 30 a rozhodně nemůže být řečeno, že UNIQA má dokonale přístupný
web i pro uživatele s nižším softwarovým vybavením, nebo zdravotně postižené uživatele.

3.5.2 Internetový marketing praktikovaný pojišťovnou UNIQA
V této podkapitole budou zmíněny kroky, které pojišťovna podniká v oblasti internetového
marketingu. V předcházející kapitole byla analyzována webová prezentace pojišťovny
UNIQA ze zcela prostého důvodu. Je to totiž základ internetového marketingu. Například
v PPC kampaních, kontextových reklamách, bannerové propagaci atd. je většinou potřeba
odkazovat na firemní prezentaci.

Vyhledávače
Analýza internetového marketingu pojišťovny UNIQA bude vhodné začít u samotných
vyhledávačů. Jak již bylo uvedeno v kapitole, která pojednávala o situaci českých
pojišťoven ve vyhledávání, na zadané klíčové slovo „pojišťovna“ se UNIQA zobrazuje ve
vyhledávači Google v průměru na první stránce vyhledávání, za to ve vyhledávači Seznam
až kolem 47. příčky. Příčinou mohou být jiné principy, na kterých funguje jednotlivé
vyhledávání. Na známém portálu Firmy.cz má pojišťovna UNIQA zápis, kde může
uživatel najít kontaktní informace o společnosti, najít informace i ke konkrétním
pobočkám, zjistí odkaz na www stránky apod.

PPC kampaně
V úvodní kapitole této práce bylo popsáno, co to jsou PPC nebo „pay per click“ kampaně.
Ve stručnosti se jedná o reklamu, která se zobrazuje buď na předních místech vyhledávání,
nebo v pravém sloupci (vedle výsledků vyhledávání). Smysl kampaní je přivést
návštěvníky na konkrétní stránku a platí se právě až za přivedeného návštěvníka, nikoli za
zobrazení.

Po důkladném zkoumání nejpoužívanějších vyhledávačů (Google a Seznam) nebyla během
zkoumaného období únor až duben zaznamenána PPC kampaň týkající společnosti
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UNIQA. Podle informací získaných od pana Michala Vyskočila, marketingového
specialisty společnosti UNIQA, investuje pojišťovna v řádech milionů korun do PPC i
bannerové reklamy. PPC systémy, který podle pana Vyskočila UNIQA používá, jsou
Google AdWords, Sklik (od Seznam.cz) a adFOX (reklamy na portálu Centrum.cz).
Pojišťovna se zaměřuje na podporu online aplikací pro pojištění vozidel, cestovní pojištění
a úrazové pojištění.

Bannerová reklama
Pojišťovna UNIQA dle slov pana Vyskočila inzeruje pomocí bannerů pojištění vozidel a
cestovní pojištění, které umísťuje pomocí agentur AdMarket a AdActive. Stránky, na
kterých UNIQA zobrazuje bannery jsou zobrazeny v následující tabulce.
Tabulka 7 – Seznam stránek, kde UNIQA inzeruje pomocí bannerů
Umístění
Portál
úvodní stránka
Seznam.cz
úvodní stránka
Centrum.cz
úvodní stránka
Atlas.cz
rubrika zprávy
iDnes.cz
rubrika zpravodajství
iHNed.cz
floating banner = plující s textem
Novinky.cz
floating banner
Sport.cz
rubrika sport
Aktualne.cz
Zdroj: zpracováno autorkou, data získaná do pana Michala Vyskočila, marketingového specialisty
pojišťovny UNIQA

Kontextová reklama
Podobně jako PPC reklama funguje i kontextová reklama, zobrazuje se ale v textu, kde se
objeví určité klíčové slovo, na které je reklama postavena. Tuto formu reklamy zřejmě
pojišťovna UNIQA nevyužívá.

Výměna odkazů
Výměna odkazů je jedním z nástrojů, jak www stránky podpořit ve vyhledávačích. Je to
elegantní způsob, jak pomoci stránce vyšplhat se po příčkách ve vyhledávání. Po zkoumání
všech pojišťoven na českém pojistném trhu (dle seznamu na stránkách České asociace
pojišťoven), byla nalezena pouze jedna pojišťovna, která tuto formu marketingu svým
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způsobem využívá. Konkrétně je to pojišťovna. Některé ze zmiňovaných odkazů na stránce
Triglav jsou zpětné a některé nikoli. Stránka je koncipována spíše pro informativní účely
klientů, tedy nelze říci, že by tato stránka sloužila cíleně k výměně odkazů a tím zlepšování
pozice ve vyhledávání. Pojišťovna UNIQA tuto formu podpory stránek nijak nevyužívá.
Zdá se, že výměna odkazů by nemusela pro pojišťovny být tolik zajímavá, jelikož by
odkazovaly na svou konkurenci (pokud by chtěly dodržet pravidla pro výměnu odkazů).

Sociální sítě
V dnešní době je sociální síť ideální nástroj, jak oslovit mladší klientelu, budovat důvěru a
vztahy u klientů a také vhodný způsob pro budování značky. Mezi nejznámější sociální sítě
lze zahrnout v první řadě Facebook, dále Twitter a Myspace. Bohužel pojišťovna UNIQA
sociální sítě nevyužívá. Pouze na Facebooku lze najít stránky regionálních zastoupení, či
poradců UNIQA, nicméně oficiální stránka pojišťovny UNIQA na sociální síti Facebook
chybí. Podle pana Michala Vyskočila, marketingového specialisty UNIQA, pojišťovna ani
neuvažuje o zřízení profilu na žádné sociální síti.
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4 Návrhy změn při praktikování internetového
marketingu pro pojišťovnu UNIQA
Jelikož v předcházející kapitole byla zanalyzována situace internetového marketingu
pojišťovny UNIQA a byly zjištěny jisté nedostatky v prezentování se na internetu. Cílem
této kapitoly je navrhnout taktiku, jak vylepšit www prezentaci pojišťovny UNIQA, jak
více proniknout do povědomí potenciálních zákazníků využitím prvků internetové reklamy
případně, jak doposud používané nástroje upravit, aby přinášely lepší výsledky.

4.1 Vylepšení www prezentace
Jelikož pilířem internetové reklamy je samotná www stránka, je vhodné nejprve začít
optimalizovat a upravovat web jako první. V předcházející kapitole, konkrétně v kapitole
3.5.1, byl zanalyzován web z několika hledisek. V první řadě bylo na web koukáno
z běžného uživatelského hlediska, později byla zkoumána odbornější a techničtější stránka
webu z pohledu SEO optimalizace a v poslední řadě z pohledu handicapovaného uživatele.
Ve všech třech hlediscích byly zaznamenány nedostatky, které by bylo vhodné odstranit.
Návrhy na zlepšení budou opět rozděleny na změny z pohledu použitelnosti uživatele a na
změny z techničtějšího pohledu.

4.1.1 Vylepšení použitelnosti www.uniqa.cz z pohledu uživatele
Návštěvník stránek by jistě uvítal příjemnější prostředí stránek, tedy modernější grafiku.
Jelikož ale stávající grafika a rozložení stránky vychází z designu www stránek mateřské
společnosti, není v silách pojišťovny UNIQA jakkoli zásadně vzhled změnit. Jiné části
www prezentace je ale možno upravit, tak aby se návštěvník mohl lépe orientovat.
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Vyhledávání na stránkách
Přínosnější pro uživatele, kromě grafického vzhledu, by bylo, kdyby byl web plně funkční
a ovladatelný. Nyní je jedním z hlavních mínusů nefunkční vyhledávání na www
stránkách UNIQA. Po zadání spojení (například „úrazové pojištění“) nenajde vyhledávač
relevantní výsledky. Což znamená, že je tato funkce na webu špatně naprogramovaná a
s největší pravděpodobností je nastavena tak, že hledá pouze po slovech, nikoli po
spojeních. Což je u pojišťovny opravdu chyba, jelikož existuje nesčetně druhů pojištění,
které mohou uživatelé hledat (havarijní pojištění, úrazové pojištění, životní pojištění).
V případě, že bude vyhledávač reagovat na slova jednotlivě, uživatel se nikdy nedostane
k hledanému výsledku jednoduše. Proto by pojišťovna měla zajistit nastavení tohoto
vyhledávání na lepší úrovni a pravděpodobně by bylo i vhodnější umístit vyhledávání
výše, jelikož nyní zapadá do patičky stránky.

Úprava navigace (menu)
V současné době je použito horizontální menu v horní části stránek. Je uspořádáno velice
přehledně na „Občané“, „Podnikatelé“, „Služby“ a „Společnost“. Menu slouží jako
základní rozcestník. Další orientace v podstránkách ale již není tak jednoduchá.
Návštěvník se musí „proklikat“ několika stránkami, než se dostane k hledanému produktu,
či informaci. Situaci by šlo velice jednoduše a elegantně vyřešit využitím například
„vyjížděcího“ menu, což by prakticky znamenalo to, že pokud by návštěvník najel do
menu na „Občané“, vyrolovala by se mu nabídka k této sekci, kde by si vybral
požadovanou podstránku. Druhá možnost je využít postranní vertikální menu, které by
bylo na těchto stránkách, kde je spousta podstran, výhodné. Náčrt, jak by mohlo menu
vypadat a kde by mohlo být umístěno je v následujícím obrázku. Toto menu by nekazilo
jednotný vzhled stránky a přispělo by k lepší orientaci.
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Obrázek 24 – Náčrt postranního menu
Zdroj: zpracováno autorkou, úprava stránky http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/privat/life/index.jsp

Handicapovaní návštěvníci
Jak bylo uvedeno v analýze www prezentace pojišťovny UNIQA, na této prezentaci je
shledáno několik nedostatků, týkajících se přístupnosti www stránky. Ať už se jedná o
uživatele zdravotně postiženého, či uživatele s nižším technickým vybavením, měl by se
být schopný na stránce zorientovat. Na webu UNIQA toto možné prakticky není, jelikož
úvodní stránka obsahuje spoustu obrázků a bannerů, které nemají žádnou textovou
alternativu. Toto je velice snadno odstranitelná chyba. Webmaster neboli správce stránky
www.uniqa.cz (neboli člověk, který spravuje a upravuje www stránky) by měl vždy při
plnění obrázků, či bannerů vyplňovat příslušné popisky a zástupné texty, aby bylo možné
rozpoznat, co na místě obrázků má být. Stejně tak by se dalo snadno nastavit, aby po
vypnutí grafiky zůstal text jasný a srozumitelný. Nyní se na www.uniqa.cz po vypnutí
grafiky zobrazí menu až v patičce stránek, což je špatně. Doporučením pro pojišťovnu je
otestovat důkladně svůj web pomocí pravidel přístupnosti a zásadní nedostatky odstranit.
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4.1.2 Vylepšení www.uniqa.cz z pohledu SEO optimalizace
Jak již bylo řečeno v analýze provedené v 3. kapitole, z pohledu SEO optimalizace je www
stránka v ne příliš dobrém stavu. Titulky stránek nejsou jasné a také nejsou správně
nastavena klíčová slova, což by mohlo být jedním z důvodů, proč se stránka v některých
vyhledávačích propadá až k 50. příčkám (viz vyhledávač www.seznam.cz).

Zde by bylo vhodné oslovit webmastera, tvůrce webu, či specializovanou agenturu, aby
pomohla s vyplněním těchto „SEO údajů“. Minimálně by bylo vhodné nadefinovat správně
titulky stránek. UNIQA má na každé stránce vypsáno vždy titulek ve tvaru
„UNIQA - ….“, což je prakticky správně. Nicméně bylo by vhodné například na úvodní
stránce, která má titulek pouze „UNIQA“, dopsat titulek delší, aby bylo jasné, co na
stránkách uživatel najde, jelikož ne každému musí dojít, že jde o web právě pojišťovny.
Vhodný titulek by byl například s použitím sloganu „UNIQA – pojištění nové generace“,
kde by bylo naprosto jasné, že jde o web pojišťovny. Další nedostatek je, že například na
stránce Služby je titulek bez diakritiky, to by bylo opět vhodné opravit.

Další tip, který by mohla pojišťovna využít při zlepšování SEO optimalizace je důkladné
vyplnění popisků stránek. Nyní jsou vyplněné popisky až v konkrétních podstranách
webu, nicméně na úvodu žádný popisek není, což způsobí, že vyhledávač si jako popis
stránky do výsledku vyhledávání vybere část textu z úvodní stránky. Což například u
www.uniqa.cz není správně, protože automaticky vytažený text vyhledávačem nevystihuje
podstatu webu. V následujících náhledech je vidět, jaký popis si automatiky vybraly
vyhledávače Google a Seznam. Je více než patrné, že tento popisek nevystihuje
pojišťovnu.

Obrázek 25 – Ukázka popisku stránek www.uniqa.cz na Google.com
Zdroj: www.google.com
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Obrázek 26 – Ukázka popisku stránek www.uniqa.cz na Seznam.cz
Zdroj: www.seznam.cz

Bylo by vhodné sestavit popisek, který vystihuje pojišťovnu. Tedy text o max. 250
znacích, který mohl vypadat například takto: „Pojišťovna UNIQA je univerzální
pojišťovnou, nabízející produkty životního i neživotního pojištění pro občany i
podnikatele.“

Klíčová slova
Klíčová slova jsou zřejmě tzv. „kámen úrazu“ pro pojišťovnu UNIQA. Například na
stránce o havarijním pojištění mají nadefinovaná klíčová slova „POV“ a „pojištění
odpovědnosti“, což ale s touto konkrétní stránkou nemá co dočinění. Jiné stránky nemají
žádná klíčová slova. Vhodné by bylo, aby se na každou stránku nadefinovaly patřičná
klíčová slova související s obsahem stránky. Nástroj, kterým by se pojišťovna mohla
inspirovat je „Nástroj pro návrh klíčových slov“ od Google Adwords. Je to nástroj, pomocí
kterého lze vytvářet nejen PPC kampaně, ale i získat návrh klíčových slov pro daný web.

4.2 Návrh změn internetového marketingu
Podle slov pana Michala Vyskočila z pojišťovny UNIQA, investuje společnost do PPC
reklam a bannerů v řádech milionů. Nicméně v době zkoumání (únor až duben 2011)
nebyla žádná reklama UNIQA objevena. Na základě těchto poznatků by bylo vhodné
zvážit, zda pojišťovna využívá internetový marketing správně.
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Pojišťovna UNIQA má celou řadu výhod pro své klienty, pomocí kterých by se mohla
odlišit od konkurence. Například služba MeteoUNIQA, doplňkové pojištění UNIQA
SafeLine, či získané ocenění Životní pojištění roku 2010. To vše je ideální možnost, jak se
odlišit, jak zaujmout. Bohužel pojišťovna tyto jmenované „výhody“ nepropaguje.

4.2.1 PPC kampaně
Jelikož nebyly zaznamenány žádné inzeráty týkající se pojištění UNIQA, bylo by vhodné
upravit stávající PPC kampaně, aby přinášely stanovené cíle. Pojišťovna UNIQA pomocí
PPC kampaní současně (dle slov pana Vyskočila) investuje do reklam směřujících na
online pojištění. Údajně inzeruje pomocí systému Google AdWords a také českého Sklik.
Jestliže pojišťovna UNIQA již inzeráty pomocí PPC systémů zadává, měla by kontrolovat
jejich aktivitu a efektivnost. Princip těchto kampaní je prakticky založen na dražbě a tudíž,
kdo je ochoten za „proklik“ zaplatit více, má větší šanci, že se jeho inzerát zobrazí. Jednou
z možných chyb je tedy nízká cena za „proklik“. Další možnost, proč kampaň není úspěšná
a nezobrazuje se, jsou špatně zvolená klíčová slova u reklam. Je zapotřebí specifikovat
opravdu vhodná a související klíčová slova. Dalším důvodem, který přichází v úvahu, je ta
skutečnost, že sice byly inzeráty správně nastaveny, nicméně nikdo s nimi již dál nepracuje
a nevěnuje se jim. Je důležité myslet na to, že ve světě internetu je obrovská konkurence a
proto je nutné internetovou reklamu stále „oživovat“.

4.2.2 Virální marketing
Jelikož má pojišťovna www stránky, které se řídí vzhledem webu mateřské společnosti, je
jasné, že s nimi po této stránce nemůže nijak pracovat. Nicméně i přesto, že web je nepříliš
oku lichotivý, mohla by se UNIQA snažit o modernizaci využitím moderních způsobů
internetového marketingu jako je právě virální marketing. Ve druhé kapitole byla ukázána
působivá virální kampaň ČSOB pojišťovny, která zaznamenala úspěch. Pojišťovna
UNIQA má slogan „Pojištění nové generace“, což samo naznačuje, že se nebrání inovaci.
Proto by mohlo být pro pojišťovnu zajímavé oslovit kreativní agenturu, která by jim
navrhla poutavou virální kampaň. Virální kampaně zřejmě budou oslovovat mladší
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klientelu, která tráví na internetu více času, proto by měly být zajímavé a měly by
vyvolávat v uživatelích pocit sdílet tuto reklamu. Od virální kampaně se může odvíjet i
bannerová reklama, která by tuto kampaň podpořila a směřovala na ni. Je nutno ale
počítat s tím, že pokud má být reklama opravdu působivá, bude také velice nákladná.

4.2.3 Sociální sítě
Jak již bylo řečeno, pojišťovna UNIQA má slogan „Pojištění nové generace“, proto by se
mohla přiklánět i k novým trendům, jak komunikovat s potenciálními zákazníky. Podle
pana Vyskočila ale pojišťovna o zřízení jakékoli sociální sítě, nemá zájem. Už právě podle
sloganu by se mohlo zdát, že pojišťovna se novým možnostem nebrání. Například síť
Facebook.com nabízí několik nástrojů k propagaci a díky sociální síti, která se zde vytváří,
lze kampaně na Facebook.com ideálně zacílit. Pomocí toho, že uživatelé vyplňují na své
profily údaje o sobě, bydlišti, zaměstnání apod. mohou firmy snadno specifikovat své
reklamy a zacílit je na požadované okruhy uživatelů. O toto se UNIQA připravuje. Na této
síti existují stránky různých poradců UNIQA a proto by bylo vhodné založit oficiální
stránku pro pojišťovnu UNIQA, aby mohla předejít nepřesným informacím, které se
mohou nacházet na těchto neoficiálních stránkách.

V případě, že by pojišťovna odstranila některé ze zásadních nedostatků své internetové
prezentace, mohla by získat více klientů. Z tohoto důvodu by bylo téměř na místě, aby
pojišťovna zkusila podniknout alespoň některé z navrhovaných změn. V případě, že se jim
o PPC a bannerové kampaně stará mediální agentura, bylo by vhodné specifikovat si jasné
cíle, kterých chce pojišťovna dosáhnout. Z celkového pohledu na prezentaci pojišťovny
UNIQA se naskýtá velké množství možných doporučení, které by pojišťovně v prostředí
internetové konkurence značně pomohly.
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Závěr
Marketing jako takový by dnes měl být součástí všech činností jakékoli společnosti.
Internetový marketing, který je hlavním tématem této diplomové práce, v dnešní době
začíná měnit klasické pojetí marketingového řízení a přináší společnostem nové moderní
možnosti, jak oslovit své klienty i širokou veřejnost. Podle mého názoru by si všechny
pojišťovny měly tuto skutečnost uvědomit. Právě charakter pojistných produktů by měl být
motivací pro pojišťovny snažit se je co nejvíce podporovat nejen klasickou formou letáků,
billboardů apod., ale i modernějším internetovým marketingem. Pojišťovny prodávají
nehmatatelné a téměř identické produkty, které běžní zákazníci velice těžko porovnávají a
identifikují. Proto by pojišťovny mohly využít internet ke zviditelnění svých produktů.
Internet totiž nabízí mnohem více možností než klasická forma reklamy. Například
televizní reklamu, či billboard nelze zacílit pouze pro konkrétní sortu potenciálních klientů,
ale uvidí ji každý, kdo právě bude koukat na televizi, nebo bude cestovat. Internet v tomto
nabízí široké možnosti, jak přesně zacílit reklamy, aby je viděl pouze uživatel, který bude
hledat něco týkající se pojištění. Pro lepší odlišení se od konkurence může pojišťovna
využít též celou řadu dalších nástrojů, které pomohou pojišťovně prezentovat produkt
přesně a efektivně.

Dle analýz, které byly provedeny v průběhu práce, vyplynulo, že ne všechny pojišťovny si
tuto nutnost podpory a zapojení internetového marketingu do běžného chodu pojišťovny
uvědomují. Některé pojišťovny pravidelně obměňují své www stránky a podnikají kroky
v oblasti internetového marketingu, tak aby byly jejich produkty stále „vidět“, jiné nikoli.
Jelikož internet používá stále více lidí z různých věkových hranic a lidé jsou na tuto formu
prezentace zvyklí a často samotné www stránky společností sami hledají, bylo dobré pro
jakoukoli pojišťovnu do této formy marketingu investovat a pravidelně se jí věnovat.
Mohlo by se stát, že v budoucnosti, kdy bude internet ještě více využíván a bude nabízet
jistě další moderní formy prezentace, by mohly pojišťovny, které by se tímto novým
trendem neřídily, přijít o spoustu nových klientů.

Právě z výše uvedeného důvodu, tedy pronikání internetu do podnikových činností, byla
tato práce napsána. První kapitola diplomové práce se zabývala teoretickým seznámením
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se s problematikou marketingu, internetu a internetového marketingu. Cílem této kapitoly
bylo seznámit čtenáře se základními nástroji internetového marketingu a jejich možným
využitím v oblasti pojišťovnictví.

Druhá kapitola byla věnována analýze trhu pojišťovnictví, kde byl čtenář nejprve
seznámen s českým pojistným trhem. Dále bylo poukázáno na to, jak by se měl marketing
pojišťoven orientovat. Hlavní část druhé kapitoly byla věnována analýze www prezentací
vybraných pojišťoven a praktikování internetového marketingu. Záměrem druhé kapitoly
bylo zanalyzovat kvalitu prezentací pojišťoven na internetu a poukázat na značné rozdíly
v praktikování internetového marketingu.

Z druhé kapitoly vyplynula třetí část diplomové práce, kde byla vybrána pojišťovna
UNIQA, která se ze zkoumaných pojišťoven ocitla na nejhorších příčkách při využívání
internetového marketingu. V hlavní části této kapitoly byla provedena analýza www
stránek pojišťovny z hlediska běžného uživatele i z techničtějšího hlediska. Dále byly
uvedeny internetové nástroje, které pojišťovna využívá a v jakém měřítku.

Jelikož v internetové prezentaci i v praktikování internetového marketingu pojišťovnou
UNIQA byly shledány nedostatky, byly ve čtvrté kapitole navrženy možné vylepšení
prosazování se na internetu, což byl jeden z vytyčených cílů této práce. Pojišťovně byly
navrženy změny jejích www stránek a dále možnosti, jak vylepšit internetovou reklamu.

Cíle, které byly specifikovány v úvodu této diplomové práce, byly podle mého názoru
dosaženy. V práci bylo zanalyzováno prostředí www prezentací českých pojišťoven, kde
byly shledány podstatné rozdíly nejen v samotných webových stránkách, ale i
v praktikování internetového marketingu. Z těchto rozpoznaných rozdílů byla navržena
strategie zlepšení pro pojišťovnu UNIQA.

I přesto, že se v oboru internetového marketingu pohybuji již třetím rokem, zpracování
diplomové práce mi přineslo nové poznatky a trendy v internetovém marketingu, které
budou jistě přínosem pro mou další činnost. Doufám, že i čtenářům přinesla diplomová
práce zajímavé informace, které by mohli případně v budoucnu využít.
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