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ANOTACE 

  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou produktovou strategii pro firmu Orsay, 

prodejce dámské módy. 

  Teoretická část je zaměřena na charakterizaci a dělení marketingové strategie, dále v této 

práci najdete charakterizaci marketingového mixu, SWOT analýzu a analýzu prostředí 

(mikroprostředí a makroprostředí). 

  V praktické části byla nejdříve provedena analýza současné marketingové strategie firmy 

Orsay. Dále pro potřeby stanovení nové produktové strategie byl sestaven marketingový 

průzkum, který nám dal odpověď na úspěšnost současných marketingových akcí firmy 

Orsay z pohledu zákazníků. 

 

 

K L Í Č O V Á  S L O V A : 

Orsay, Marketingová strategie, Marketingový mix, SWOT analýza, Marketingový 

průzkum 

 

ANNOTATION 

  The aim of this thesis is to propose a suitable product strategy for the company Orsay, 

women’s fashion retailer. 

  The theoretical part is mainly focused on the characterization and division marketing 

strategy, further work can be found in this characterization of the marketing mix, SWOT 

analysis and environmental analysis (micro and macro environment). 

  In the practical part of the first analysis of the current marketing strategy for the company 

Orsay. Furthermore, for the determination of new product strategy, marketing research has 

been established, which gave us the answer to the succes of current marketing events 

company Orsay from the perspective of customers. 

 

 

K E Y  W O R D S :  

Orsay, Marketing strategy, Marketing mix, SWOT analysis, Marketing research 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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vel.              velikost 
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ÚVOD 

 

  Jaká bude naše další marketingová strategie? Jakou marketingovou akcí podpoříme 

prodej? Je vhodné načasování pro tuto akci? Bude akce úspěšná? 

To je jen zlomek otázek, které si klade nejedno marketingové oddělení firmy. Firmy, které 

se snaží být úspěšné a dosáhnout co nejlepšího postavení na trhu. 

 

Následující bakalářská práce je věnována tomu to tématu. Tématu marketingové strategie, 

bez které se žádný podnik neobejde. Získáte informace nejen teoretické, které Vás 

obeznámí se všemi důležitými pojmy, ale také informace ze současné situace firmy Orsay. 

 

Tato bakalářská práce má nejeden cíl, ale mezi ty nejdůležitější patří analýza současné 

marketingové strategie firmy Orsay, dále vytvoření vlastní marketingové strategie na 

zvýšení prodeje džínů a získání nových klubových zákazníků.  

Co si představíte, jako první, když se řekne firma Orsay? Znáte ji? Já si jako první 

představím nezapomenutelné logo firmy v růžové barvě a typické módní kolekce zboží. A 

co vy si představíte?  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

  

1.1 MARKETING 

 

   Marketing je koncepce výrobní a obchodní politiky firmy, která zahrnuje průzkum trhu, 

plánování výrobního programu, propagaci výrobků a služeb s cílem dosáhnout 

maximálního ekonomického efektu.[4]  

 

  P. Kotler definuje marketing, jako: ,,vědu a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která 

uspokojí potřeby cílového trhu. Marketing identifikuje dosud nevyplněné potřeby a 

požadavky. Definuje, měří a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a potenciální zisk. Přesně 

určuje, které tržní segmenty je společnost schopna nejlépe obsloužit, navrhuje a propaguje 

vhodné výrobky a služby.“[3] 

 

   Marketing je v podstatě realizace obchodních aktivit, které určitým způsobem usměrňují 

pohyb zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli nebo uživateli. Marketingový proces 

nekončí prodejem, protože po něm následuje další péče o zákazníka, zároveň ale ani 

nezačíná v momentě, kdy výrobek či služba opouští brány firmy. Marketingová rozhodnutí 

jsou taková, která ovlivňují úspěšnost jednotlivých produktů již před zahájením vlastní 

výroby. Marketing ve firmě zastává dvě základní role. Je to strategický marketing na straně 

jedné a marketingové řízení na straně druhé.[4]  

 

 

1.2 STRATEGIE  

 

   B. Karlöf a F. H. Lövingsson definuji strategii, jako: ,,model rozhodnutí a činností 

podniknutých v současnosti, aby se co nejlépe zužitkovaly příležitosti a zabezpečil se 

budoucí úspěch.“ [6] 
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1.2.1 Strategické řízení 

 

   D. Jakubíková definuje strategické řízení: ,,jako soubor činností vedoucích pracovníků, 

jehož výsledkem je definování cílů, stanovení postupu jejich dosažení, realizace a 

kontrola.“ [1] 

 

   Proces strategického marketingového řízení se skládá z analýzy marketingových 

příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování marketingových strategií, 

plánování marketingových programů, organizování marketingových činností a provádění 

kontroly marketingového úsilí s cílem vytvářet směny, které uspokojí jednotlivce a 

firmy.[1] 

 

Proces marketingového řízení probíhá ve třech hlavních fázích: 

 1. Plánování 

   Marketingové plánování je systematické a racionální prosazování tržních a podnikových 

úkolů, odvozené od základních podnikových a marketingových cílů. Představuje 

nezbytnou část podnikového plánování.  

Rozlišujeme strategické (představuje výběr strategie k dosažení cílů) a operativní 

(obsahuje plánování činností pro úspěšné plnění strategií) plánování. 

Zdroje a cíle se budou podnik od podniku lišit a budou se také v čase měnit.[1] 

Marketingové plánování obsahuje tyto kroky: 

 analýzu situace -  deskripci dosavadního vývoje a současné marketingové situace, 

odhad možného budoucího vývoje marketingové situace; 

 stanovení cílů a strategií - stanovení cílů a formulování alternativních 

marketingových strategií sledovaných na cílových trzích; 

 marketingové programy - programování marketingového mixu a marketingových 

akcí, finanční rozpočet plánovaných akcí.[4] 

 

2. Implementace 

   Implementace neboli realizace marketingového plánu spočívá v převedení programů do 

akcí tak, aby bylo dosaženo cílů, v plánu stanovených. Akce jsou koordinovány vedoucím  
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marketingu, ačkoliv za jednotlivé z nich jsou odpovědné i osoby z jiných oddělení 

firmy.[4] 

 

3. Kontrola 

   Kontrola je završení celého procesu marketingového řízení. Kontrola se týká všech 

postupů, které firma uskuteční k naplnění svých cílů, nikoliv pouze konečných výsledků. 

Jsou to především marketingové strategie, které určují směr těchto postupů.[1] 

Pokud výsledkem takové kontroly je nesplnění cílů stanovených v plánu, je nutné 

zkontrolovat jednotlivé akce a jejich plnění. Pokud ty byly provedeny podle plánů, je 

chyba ve vlastním plánovacím procesu, který je pak nutné podrobně prověřit a plánovací 

proces zopakovat.[4] 

 

 

1.2.2 Marketingové strategie 

 

   Marketingová strategie určuje, jakým způsobem chceme dosáhnout požadovaných cílů. 

Před výběrem strategie jsou zvoleny trhy, na které firma zaměří svou pozornost tzv. cílové 

trhy. Proces výběru cílových trhů obsahuje segmentaci trhu, výběr cílových tržních 

segmentů (targeting) a volbu umístění produktu v myslích zákazníků (positioning). 

 

 Marketingové strategie se člení na strategie zaměřené na trh a strategie zaměřené na 

konkurenci. 

Strategie zaměřené na trh: 

 Strategie proniknutí na trh (tržní penetrace) -  zahrnuje využití tržního potenciálu 

daným produktem na stávajících trzích. Spočívá zejména v zesílení 

marketingového úsilí o zvýšení užití produktu u stávajících zákazníků; získávání 

zákazníků, kteří dosud nakupovali u konkurence;  získání těch, kteří produkt dosud 

neznali. 

 Strategie rozvoje trhu - usiluje o nalezení jednoho nebo více nových trhů pro 

současné produkty. 
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 Strategie rozvoje produktu - předpokládá, že pro existující trhy budou vyvinuty a 

vyrobeny nové produkty, případně produkty budou inovovány. 

 Strategie diverzifikace - směřuje nové produkty na nové trhy.  

Rozlišujeme různé formy diverzifikace, jako je diverzifikace horizontální (rozšíření 

stávajícího výrobního programu o produkty), vertikální (prohloubení programů) a 

soustředěná (vstup do zcela nových oblastí produktů a trhů). [1] 

 

P. Kotler definuje další čtyři typy strategií: strategie tržního vůdce - firma usiluje o udržení 

své tržní pozice;  strategie tržního vyzyvatele - firma plánuje ofenzivní zvýšení tržního 

podílu útokem na tržního vůdce nebo na malé podniky v oboru;  

strategie následovatele - firma se přizpůsobuje konkurenci v oboru, zejména tržnímu 

vůdci; strategie obsazování tržních výklenků - vhodná pro menší podniky, obsluhující 

takovou část trhu, která vyžaduje speciální schopnosti. [3] 

 

Strategie zaměřené na konkurenci: 

 Strategie nákladového vůdcovství - firma se soustředí na dosažení nízkých nákladů 

výroby a distribuce, vytváří si schopnost stanovit ceny na nižší úrovni než jejich 

konkurenti. 

 Strategie diferenciace - firma klade důraz na dílčí prvek marketingového mixu, 

který zákazníci považují za důležitý, a tím si vytváří předpoklad pro konkurenční 

výhodu. 

 Strategie koncentrace, firma se zaměřuje pouze na jeden nebo na několik užších 

tržních segmentů.[1] 

 

 

1.2.3 Trh 

 

  D. Jakubíková definuje trh jako: ,,soubor všech stávajících a potenciálních kupujících, 

kteří v určitých situacích koupí výrobku nebo služby uspokojí jednu nebo několik potřeb.“ 
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  Trh existuje pouze tehdy, když existují lidé, ale také firmy, kteří potřebují uspokojit určité 

své potřeby a přání a jsou schopni si produkty, které řeší jejich problémy, koupit. 

To znamená, že na druhé straně musejí existovat firmy, které sledují vývoj potřeb a přání 

stávajících a potenciálních zákazníků a jsou schopny je uspokojit, ale také často samy 

nabídnout řešení problémů, o kterých potenciální kupující zatím neví. [1] 

 

Typy trhů:  

 Potenciální trh - soubor spotřebitelů, kteří mají dostatečnou úroveň zájmu o tržní 

nabídku. Zájem nestačí, musí mít dostatečný příjem a přístup k produktu. 

 Dostupný trh - soubor spotřebitelů, kteří mají zájem, příjem a přístup k určité 

nabídce. 

 Kompetentní dostupný trh - soubor spotřebitelů, kteří mají zájem, příjem, přístup a 

kvalifikaci pro určitou nabídku. 

 Cílový trh - je součástí kompetentního dostupného trhu, pro který se firma 

rozhodne. 

 Proniknutý trh - soubor spotřebitelů, kteří kupují produkt firmy. [1] 

 

 

1.2.3.1 Cílové trhy a cílový marketing 

 

  D. Jakubíková definuje cílový marketing: ,,firma na daném trhu poznává různé významné 

tržní segmenty, rozhoduje se mezi nimi a vybírá ten segment nebo ty segmenty, které jsou 

z jejího pohledu nejvýhodnější, a volí své cílové trhy. Pro každý z vybraných segmentů pak 

rozvíjí odlišný marketingový přístup.“ [1] 

 

Průběh cílového marketingu aneb výběr cílového trhu:  

1. Segmentace - identifikace a popis tržních segmentů. 

2. Výběr tržních segmentů, zacílení (targeting) - ohodnocení segmentů a rozhodnutí, 

na které z nich se zaměřit. 
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3. Umístění produktu (positioning) - navržení produktu nebo služby, které splní 

potřeby daného tržního segmentu a naplánování marketingového mixu, který 

v rámci vybraného cílového trhu firmu zvýhodní oproti konkurenci. [1] 

 

 

1.2.3.1.1 Segmentace trhu 

 

  Segmentace trhu je koncepční rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny spotřebitelů 

sdílejících jednu nebo více významných společných vlastností s cílem lépe vyhovět každé 

z nich. 

 

  Segmentace umožňuje firmě zkoumat trh, na kterém se nachází, a také trhy, na které by se 

mohla v budoucnu zaměřit. Smyslem segmentace je vytvořit produkty a celý marketingový 

mix šitý na míru určitým skupinám zákazníků.[1] 

 

 

1.2.3.1.2 Vyhodnocování a výběr cílových segmentů - zacílení (targeting) 

 

Volba cílové strategie: 

 Jednotná segmentační strategie - firma nebere v úvahu odlišnosti mezi jednotlivými 

segmenty a přichází na trh s jednotnou nabídkou - nediferencovaný marketing. 

 Diferencovaná segmentační strategie - firma se zaměřuje na více cílových 

segmentů, každému z nich pak přizpůsobuje svou nabídku - diferencovaný 

marketing. 

 Strategie koncentrace na vybraný segment či mikro segment - firma se zaměřuje na 

nabídku jednoho nebo více produktů určenou jednomu segmentu nebo mikro 

segmentu - koncentrovaný marketing. 

 Strategie koncentrace na jednoho každého člověka nebo jednu firmu - firma může 

definovat tržní segment s takovou přesností, aby její produkty a služby přesně 

splnily jedinečná přání každého člověka nebo firmy - marketing šitý na míru. [1] 
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1.2.3.1.3 Vymezení pozice produktu - positioning 

 

Vymezení pozice produktu představuje způsob: 

1. jakým chce být firma vnímána v mysli spotřebitele; 

2. jak se vymezuje vůči konkurenci; 

3. jak se vymezuje vůči dalším skupinám (dodavatelům, odběratelům aj.). [1] 

 

 

1.2.4 Marketingový mix 

 

   D. Jakubíková definuje marketingový mix, jako: ,,soubor úkolů a dílčích opatření, které 

v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků takovým způsobem, jenž 

umožňuje firmě dosáhnout svých cílů optimální cestou.“ [1] 

 

Jednotlivé nástroje marketingového mixu: 

1. PRODUCT - PRODUKT (výrobní politika) 

   Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu, je tím co chceme na trhu směnit, 

prodat. Slouží k uspokojení určité lidské potřeby, ke splnění přání a co lze nabízet ke 

směně. Produkt se používá k označení jak hmotných předmětů, tak i nehmotných. 

 

Rozlišujeme tři základní úrovně produktu:  

 jádro produktu - představuje hlavní užitek, hodnotu, kterou je produkt schopen 

zákazníkům poskytovat. 

 reálný produkt - tvoří kvalita výrobku, design, obal, značka. 

 rozšířený produkt - zahrnuje tzv. rozšiřující faktory, které poskytují zákazníkovi 

vnímanou hodnotu. Jedná se o služby spojené se zakoupením produktu, jako jsou 

doprava k zákazníkovi, instalace a uvedení do provozu apod. Dále k rozšiřujícím 

faktorům patří záruky, úvěry a platební podmínky. [5] 
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2. PRICE - CENA (cenová politika) 

  Cena a cenová politika jsou velmi silným nástrojem, který zahrnuje nejen stanovení ceny, 

ale i poskytování a využívání slev a srážek. 

Na stanovení ceny výrobku mají vliv různé faktory, ať již cena konkurence, nákupní 

chování zákazníku, velikost firmy, současná ekonomická situace ve státu apod.[4] 

 

 V posledních letech jsou ceny ovlivňovány cenami internetových obchodů, kde jsou 

obchodníci schopni cenu snížit až o desítky procent o proti cenám v kamenných 

obchodech.  

 

3. PLACE - DISTRIBUCE (distribuční politika) 

   Smyslem distribuce je vytváření vhodných distribučních cest, tedy zajištění přesunu 

zboží od výrobce tak, aby zákazník mohl výrobek zakoupit v určitém místě, čase a 

v požadovaném množství. 

Rozlišujeme dva druhy distribuce: 

 přímá distribuce - zboží dodáno od výrobce přímo k zákazníkovi 

  nepřímá - kdy mezi výrobcem a zákazníkem je mezičlánek (velkoobchod a 

maloobchod). [4] 

 

 

 Obr. č. 1: Členění distribučních kanálů [14] 
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4. PROMOTION - KOMUNIKACE (komunikační politika) 

   Promotion informuje spotřebitele a stimuluje ho, aby učinil kupní rozhodnutí. Je jedním 

ze základních prostředků komunikace mezi firmou a současnými či potenciálními 

zákazníky. 

Mezi nástroje komunikačního mixu řadíme reklamu, podporu prodeje, public relations, 

osobní prodej, přímý marketing. [4] 

 

 

 

 Obr. č. 2: Rozdělení marketingového mixu [15] 

 

 

 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Marketingová strategie firmy Orsay 22 

 

 

1.3 ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

 

   Marketingové prostředí podniků je tvořeno řadou na sobě závislých faktorů, a to velmi 

dynamických a charakterizovaných značným stupněm nejistoty jejich průběhu, ať již 

probíhá plynule či ve skocích. 

Marketingové prostředí lze členit na makroprostředí a mikroprostředí.[4] 

 

 

1.3.1 Mikroprostředí 

 

   Mezi mikroprostředí se řadí ty vlivy, které bezprostředně ovlivňují schopnost podniku 

realizovat jeho hlavní funkci, což je uspokojování potřeb svých zákazníků.  

Ústředním prvkem mikroprostředí tedy je podnik samotný, jeho zákazníci, dodavatelé, 

jeho distribuční cesty, které jsou ztvárňovány marketingovými prostředníky, a konkurence.  

 

   Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které v odvětví působí 

a základním způsobem ovlivňují činnost podniku. Chování podniku není determinováno 

pouze konkurencí, ale taky chováním odběratelů a dodavatelů, substitučním zbožím a 

potenciálními novými konkurenty.  

Těchto pět konkurenčních faktorů zachycuje Porterův model pěti sil. Jsou to: 

1. Hrozba nových vstupů do odvětví. 

2. Soupeření mezi stávajícími firmami. 

3. Hrozba náhražek. 

4. Dohadovací schopnosti kupujících. 

5. Dohadovací schopnosti dodavatelů. 

 

 

 

 

 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Marketingová strategie firmy Orsay 23 

 

 

 

Obr. č. 3: Porterův model pěti konkurenčních sil [16] 

 

 Potenciální noví konkurenti - založení nové společnosti v odvětví v sobě zahrnuje 

zvýšení kapacity. To může vyústit ve snížení cen nebo zvýšení nákladových 

struktur společnosti v odvětví a snížení jejich ziskovosti. 

 Konkurence ve stávajícím odvětví - rivalita podle Portera vzroste, když jsou 

v oboru namačkáni jeden nebo více konkurentů, kteří uvidí příležitost zlepšit své 

postavení. 

 Substituty - všechny společnosti v daném odvětví si konkurují, s dalšími odvětvími, 

která dodávají substituční výrobky. Substituty snižují ziskový potenciál odvětví 

tím, že určují strop pro ceny, které společnost v odvětví může požadovat, aniž by 

ztratila ziskovost. 

 Vyjednávací síla kupujících - kupující konkurují odvětví vynaložením tlaku na 

snížení cen, vyjednáváním o vyšší kvalitě výrobků nebo lepších službách a 

porovnáváním jednoho konkurenta oproti dalšímu, všechny na úkor ziskovosti 

odvětví. 
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 Vyjednávací síla dodavatelů - dodavatelé mohou vyvíjet tlak hrozbou zvýšení ceny 

nebo snížení kvality zboží, které dodávají. Dodavatelé, kteří se nacházejí v silné 

pozici, mohou snížit ziskovost odvětví. [6] 

 

Firma vyhodnocuje:  

 Jak velký vliv mají tyto faktory na její činnost. 

 Jak se bránit vůči těmto silám. [1] 

 

Členění marketingového mikroprostředí: 

Podnik 

   Podnik je dynamicky se rozvíjející organismus, kdy jeho existence je závislá na dokonalé 

kooperaci a správné funkci všech jeho složek. Péče o cílové trhy neleží pouze na 

marketingovém managementu, ale promítá se i do ostatních funkčních oblastí podniku, 

stejně jako musí marketingový management respektovat výrobní, technické, finanční a jiné 

podmínky, které v daném podniku působí a vymezují hranice, v nichž se činnost podniku 

realizuje. K uspokojení potřeb zákazníka je nutná spolupráce všech útvarů v podniku.[4] 

 

Zákazníci 

   Zákaznická sféra je jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového mikroprostředí. 

Množina zákazníku není homogenní, jiný přístup a jiný vliv mají spotřebitelé kupující 

spotřební zboží, a jiný vztah má podnik k zákazníkovi pořizujícímu složitou investici. 

Chování podniku bude rovněž ovlivněno v případě, bude-li zákazníkem stát s vládní 

zakázkou. [4] 

 

   Zákazníky mohou být jednotlivci i právnické osoby. Podle vztahu k firmě se rozlišují na 

kupce, uživatele, možné kupce, možné uživatele dané kategorie produktů.  

 

   Analýza zákazníků poskytuje odpovědi na celou řadu otázek týkajících se produktů a 

trhů. Mezi faktory, které jsou zjišťovány, patří odhadované roční nákupy, růst prodejů, 

demografické a socioekonomické faktory zákazníka, geografická koncentrace, kupní 

motivy, informace o nákupním rozhodování aj. [1] 
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Konkurence 

   Konkurence je důležitým faktorem, který podmiňuje marketingové možnosti firmy. 

Firmy proto zjišťují, kdo je jejich konkurentem, kdo by se jím mohl stát, jak silný je 

konkurent, v jaké oblasti je pro firmu konkurentem, jaké jsou jeho cíle, aj.  

 

Typologie konkurence se provádí podle: 

1. Teritoriálního hlediska (rozsahu konkurenčního působení). 

2. Hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí. 

3. Hlediska počtu výrobců (prodejců) a stupně diferenciace produkce. 

4. Hlediska stupně organizovanosti a propojitelnosti výrobců do aliancí. [1] 

 

1. Členění konkurence z teritoriálního hlediska: 

 Globální - působí prakticky po celém světě. 

 Alianční - zasahuje jednotlivé nadnárodní tržní prostory. 

 Národní - působí na území jednoho státu. 

 Meziodvětvová - jedná se o konkurenty působící ve více než jednom odvětví. 

 Odvětvová - zahrnuje konkurenty v rámci odvětví. 

 Komoditní - konkurenti vyrábějící stejné nebo podobné produkty.[1+2] 

 

 

  Firma by se neměla jednostranně zaměřovat na konkurenci, která působí v její blízkosti, 

ale také by měla vyhledávat vzdálenější konkurenty, kteří by ji mohli ohrozit. 

 

2. Členění konkurence z hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenčním 

prostředí: 

 Konkurence značek - konkurentem jsou ty značky, které nabízejí podobné výrobky 

nebo služby na stejném trhu za podobné ceny, konkurují si v rámci jedné komodity. 

 Konkurence odvětvová - konkurentem je výrobce stejné třídy výrobků, které 

uspokojují stejné nebo podobné potřeby. 
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 Konkurence formy - konkurentem je výrobce, který dokáže uspokojit potřeby trhu 

různými formami nebo způsoby. 

 Konkurence rodu - konkurentem jsou všechny subjekty, které soutěží o toky hodnot 

daného segmentu trhu.[1+2] 

 

 

3. Členění konkurence z hlediska počtu výrobců (prodejců) a stupně diferenciace 

produktu: 

 Čistý monopol - představuje v daném odvětví pouze jediného výrobce, který 

produkuje výrobek, jenž nemá žádné blízké substituty. 

 Oligomonopolie - konkurence v odvětví, kde jeden subjekt uspokojení generované 

poptávky a to v daném čase, na jednom odběratelském tržním segmentu a pomocí 

diferencovaných produktů. 

 Monopolistická konkurence - mnoho subjektů uspokojuje tržní poptávku v daném 

prostoru a čase pomocí diferencovaných produktů. 

 Dokonalá konkurence - mnoho subjektů uspokojuje tržní poptávku v daném 

prostoru a čase pomocí stejného nebo velmi podobného výrobku.[1+2] 

 

 

4. Členění konkurence z hlediska stupně organizovanosti a propojitelnosti 

výrobců do aliancí: 

 Monopol - typ konkurence, který se vyznačuje nejvyšším stupněm vzájemného 

propojení, cílem je vytvořit konkurenční tlak v odvětví na odběratele. 

 Kartel - konkurence si vzájemnými dohodami dělí trh na části, kde si konkurenti 

nekonkurují ani cenou ani značkou. 

 Syndikát - konkurence si vzájemnými dohodami dělí trh a sjednocuje ceny, tvoří 

společnou strategii a taktiku, kterou uplatňují proti další konkurenci. 

 Trast - konkurence si vzájemnými dohodami dělí trh, sjednocuje ceny, tvoří 

společnou strategii pro další konkurenci a zároveň je provázána i společnými 

investicemi kapitálu. [1+2] 
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Typologie konkurentů: 

 Konkurent následovatel - sleduje konkurenci a využívá všech schopností ke 

konkurenčnímu boji. 

 Laxní konkurent - nereaguje ani rychle, ani výrazně na aktivity ostatních 

konkurentů. 

 Vybíravý konkurent - reaguje jen na některé aktivity svých konkurentů. 

 Konkurent tygr - reaguje rychle a rozhodně na jakoukoliv formu ohrožení. [1] 

 

 

Veřejnost 

   Jedná se o veřejnost, která věnuje firmě větší pozornost. Veřejnost se člení obvykle do tří 

skupin, a to na obecnou veřejnost, místní komunitu a občanské iniciativy, spotřebitelské 

hnutí a vlády. Veřejnost, to jsou také členové obecních zastupitelstev, parlamentu, senátu a 

dalších institucí řízení a správy státu i orgánů EU. [1] 

 

 

1.3.2 Makroprostředí 

 

   Makroprostředí je tvořeno širokým okolím podniku. Představuje takové společenské 

vlivy, které působí na mikroprostředí jako na jeden celek. Jsou to vlivy ekonomické, 

technické a technologické, demografické, ale i vlivy kulturní a politicko-správní a přírodní 

podmínky. [4] 

   Při analýze makroprostředí je nutno vycházet z analýzy vzdáleného prostředí, kterým je 

globální makroprostředí, a postupovat směrem dolů, až k lokálnímu prostředí: 

 

 

                                      

Obr. č. 4: Schéma makroprostředí [1]  

 

 

 

   svět  kontinent    země   region    obec 
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Hlavní faktory ovlivňující makroprostředí: 

 Ekonomické faktory - vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, 

měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost, aj. 

 Technické a technologické faktory - představují trendy ve vývoji a výzkumu, 

rychlost technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační, a 

informační technologie, aj.  

Technologie prostředí a jeho změny jsou pro podniky zdrojem technologického 

pokroku, který jim umožňuje dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat 

konkurenční schopnost a humanizovat práci. 

 Demografické faktory - úkolem je analýza základních otázek týkajících se 

obyvatelstva, jako je velikost populace, tempo jejího růstu v různých regionech, 

etnické trhy, věková a národnostní struktura, vzdělanostní skupiny, postoje a 

chování či očekávané trendy. 

 Sociální faktory - vztah lidí k sobě samým, vztah lidí k druhým, postoj lidí 

k organizacím, názory lidí na společnost, postoj lidí k přírodě, apod. 

 Politicko-regulační faktory - prostředí tvořeno zákony, které vytváří a ukládá státní 

moc, dále sem patří různé vlivné skupiny, které se snaží vliv zákonných norem 

určitým způsobem omezovat a regulovat. Zákony reagující na podnikatelské 

prostředí, zákony na ochranu spotřebitele i na ochranu zájmů společnosti. 

 Faktory přírodního prostředí - nedostatek surovin, zvýšené náklady na energii, 

zvýšený stupeň znečištění, měnící se úloha vlády při ochraně životního prostředí, 

apod. [1]  
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1.4 SWOT ANALÝZA 

 

   Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současné strategie firmy 

a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí. 

 

  SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb sestává 

z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Analýza OT – příležitosti a 

hrozby, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak makroprostředí (obsahuje 

faktory politicko-správní, ekonomické, technické aj.), tak i mikroprostředí (zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, veřejnost). Analýza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy 

(cíle, systémy, procedury, firemní zdroje aj.) 

 

Silné stránky (strengths)                                                        

Zaznamenávají se skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě. 

 

Slabé stránky (weaknesses) 

Zaznamenávají se ty věci, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní firmy 

vedou lépe. 

 

Příležitosti (oportunities) 

Skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníky a 

přinést firmě úspěch. 

 

Hrozby (threats) 

Skutečnosti, trendy, události, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost zákazníků. [1]  
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1.5 MARKETINGOVÝ VÝZKUM  

 

   Marketingový průzkum propojuje firmu s jejím trhem, prostřednictvím informací, 

které o něm shromažďuje. 

 

Dělení marketingového výzkumu: 

1. Podle předmětu - výzkum trhu, výrobkový výzkum, výzkum propagace, výzkum 

prodeje, výzkum konkurence, aj. 

2. Podle účelu - monitorovací výzkum (permanentní shromažďování a analýza 

informací s cílem zajistit stálou informovanost o situaci na trhu), explorační výzkum 

(spočívá ve správném pojmenování marketingového problému), deskriptivní výzkum 

(poskytuje obraz o přesných aspektech tržního prostředí v určitém období), kauzální 

výzkum (zkoumá příčiny určitých problémů), aj. 

 

Zdroje údajů: 

 Interní zdroje - nacházejí se přímo v podniku (přehled tržeb, údaje účetní 

evidence, rozbory hospodářské činnosti podniku atd.). 

 Externí zdroje - statistické ročenky, přehledy vydávané vládou, odborné 

časopisy, publikace a noviny. [4] 

 

 

 

1.5.1 Metody marketingového výzkumu 

 

Metody marketingového výzkum: 

 Průzkum od stolu - vycházíme ze sekundárních údajů, kdy tyto informace byly 

zjištěny a zpracovány pro jiný účel. Výhodou těchto sekundárních informací je 

úspora času, nižší náklady a snadnější dostupnost informací. Nevýhodou je rychlé 

zastarávání informací, jejich nepřesnost, neobjektivnost a neúplnost. 
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 Výzkum v terénu - zdroj primárních údajů, kdy žádané informace nejsou 

k dispozici a je nutné je nově pořídit. Výzkum je nákladnější a časově náročnější. 

Výzkum v terénu členíme: 

1. Kvantitativní výzkum - prováděn s cílem postihnout dostatečně velký a 

reprezentativní vzorek jednotek. 

2. Kvalitativní výzkum - snaží se zajistit důvody chování lidí, jejich příčiny a 

motivy. [4] 

 

 

1.5.1.1 Kvantitativní výzkum 

 

Metody sběru informací v kvantitativním výzkumu: 

1. Metody pozorování - sběr informací spočívá v záměrném, cílevědomém a plánovitém 

sledování smyslově vnímatelných skutečností, aniž by pozorovatel do pozorovaných 

skutečností zasahoval. 

2. Metody šetření - informace získáváme od zkoumaného objektu dotazováním, tedy 

pomocí záměrně kladených otázek. Výhodou toho to sběru informací je získání mnoha 

informací o respondentovi najednou. Informace se mohou týkat rozsahu a hloubky 

znalostí, jeho názorů, postojů, zájmů, preferencí, věku, atd.  

Tři metody šetření: písemné dotazování, osobní dotazování, telefonické dotazování. 

3. Metody experimentální - metody zaměřené na studium vztahů mezi dvěma nebo i více 

proměnnými za kontrolovaných podmínek. Při experimentu pracujeme tedy s dvěma 

výzkumnými skupinami, z nichž jedna je experimentální a druhá kontrolní. 

Typy experimentů: experiment laboratorní - prováděn v umělém prostředí, experiment 

terénní - uskutečňuje se v reálném prostředí. [4] 
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1.5.1.2 Kvalitativní výzkum 

 

   Kvalitativní výzkum zjišťuje postoje lidí, spotřebitelů k určitým druhům zboží, jejich 

značky, působivosti propagace atd. Kvalitativní výzkum, používá různé techniky, kterými 

proniká do podvědomí spotřebitelů, aby bylo možné zjistit ty skutečnosti, kterých si lidé 

mnohdy ani nejsou vědomi. 

 

Kvalitativní výzkum používá tyto metody: 

1. Individuální hloubkové rozhovory - cílem je odhalit hluboce zakořeněné příčiny 

určitých názorů nebo určitého chování. Poskytované informace nejsou samy o sobě tak 

důležité jako to, jak dotazovaný reaguje. 

2. Skupinové rozhovory - řízený rozhovor skupiny vybraných osob, kde dochází ke 

konfrontaci různých názorů. 

3. Projekční techniky - používají se zejména při individuálních neřízených rozhovorech, 

kdy při jejich aplikaci se respondentovi předkládá mnohoznačný podnět, který má 

interpretovat. Mezi projekční techniky patří např. test slovní asociace, test dokončování 

vět, hraní rolí, aj. [4] 

  

 

1.5.2 Proces marketingového výzkumu 

 

Proces marketingového výzkumu dělíme do pěti základních kroků: 

1. definování problému 

2. analýzu situace a určení zdrojů informací 

3. sběr informací - získávání primárních informací 

4. analýza a interpretace informací 

5. závěrečná zpráva - řešení problému [4] 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 FIRMA ORSAY 

 

  Orsay je mezinárodní maloobchodní firma, která se zabývá prodejem módního a cenově 

dostupného oblečení, které dokáže kdykoliv vyjádřit individualitu každé ženy. 

 

  Firma Orsay byla založená roku 1975 v Německu s prvními 35 obchody a 220 

zaměstnanci. Od roku 1975 se firma vyvíjí, expanduje a dnes má 600 obchodů ve 24 

zemích (např.: Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, 

Rusko, Ukrajina, Slovinsko, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Rumunsko, Litva, 

Bulharsko, atd.) s více jak 4300 zaměstnanci.  

 

  Veškerou komunikaci v rámci firmy zajišťují 2 centrální kanceláře a to: německá 

centrální kancelář ve Wilstättu - Sandu a polská centrální kancelář včetně logistického 

centra ve Wroclavi, která zajišťuje veškerou komunikaci a dodávky zboží do celé východní 

Evropy. 

Dále firma vlastní 2 nákupní kanceláře v Šanghaji a Hong Kongu. 

 

  Firma nedisponuje vlastními výrobními závody, ale spolupracuje s více jak 2500 výrobci 

a dodavateli z Evropy, Asie a severní Afriky.  
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2.2 SOUČASNÁ MARKETINGOVÁ STRATEGIE FIRMY ORSAY 

 

  Současné marketingové strategii firmy Orsay předcházela změna ve vedení  

ORSAY GMBH, kdy na pozici generálního ředitele byl vystřídán Jean-Marc Willer, a na 

jeho pozici nastoupil Matthias Klein, který do této doby působil v sektoru dámské módy 

Betty Barclay, Esprit a Mexx. 

 

  Změna ve vedení společnosti vedla a stále vede k vytvoření nové tváře značky Orsay na 

mezinárodním trhu. 

  V roce 2010 byl vytvořen nový marketingový plán, který dostal označení Julia. 

Marketingový plán byl stanoven na roky 2010, 2011, 2012 a 2013, kdyby měla být na trhu 

nová tvář značky Orsay. 

Rok 2010 a 2011 byl určen jako roky stabilizace, stabilizace firmy na trhu a všech 

vnitropodnikových oblastí. Naopak roky 2012 a 2013 jsou určeny jako roky růstu. 

Shrnutí plánu Julia na roky 2010-2013: 

Plán na rok 2010:  

1. Určení hlavních problémů ve firmě. 

2. Vytvoření identity Orsay. 

3. Vytvoření podnikových cílů na 3 roky - vytvoření podnikových cílů pro jednotlivá 

oddělení firmy. 

4. Definovány akční plány zlepšovacího programu na rok 2011. 

 

Plán na rok 2011: 

1. Nová organizace je pevně zakotvena. 

2. Struktura sortimentu je prověřená a upevněná.  

3. Projektový management. 

4. Zlepšování kvality ve všech podnikových oblastech. 
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Plán na rok 2012: 

1. Nový sortiment je již na trhu. 

2. Pozice značky je vybudována. 

3. Zohlednění dalších možností růstu např. multikanální distribuce, expanze. 

4. Závazek ohledně kvality v každém oddělení. 

 

  S přihlédnutím k projektu Julia byl sestaven tříletý podnikový plán.  

Z analýzy podnikových cílů na čtyřech úrovních: zákazníci, spolupracovníci, interní 

procesy, finance, vyplynuly akční plány na rok 2012. 

 

Nejdůležitější cíle: 

 Odpovídající sortiment v prodejnách a struktura nabídek s nezaměnitelným 

charakterem typickým pro Orsay (cenová struktura, visual merchandising, atd.) 

 Zvyšování podvědomí, oblíbenosti a žádanosti značky. 

 Přeměna ORSAY v lifestylovou značku. 

 Nárůst ročního obratu prodeje a kontinuální zvyšování podílu na trhu díky strategii 

vícekanálového prodeje (vlastní prodejny, franšíze a internetový prodej). Cílem je 

roční obrat přesahující 500 mil. EUR a získání pozice v TOP 5 na mezinárodním 

trhu. 

 Jednoduchá organizační struktura podniku. 

 Vertikálně vedené organizační procesy u sortimentu, který je sestavován 

v měsíčním intervalu, tak abychom získali dobře prodejnou kombinaci s dobou 

platnosti zkrácenou o 50%. 

 Nový, procesně orientovaný systém informační techniky. 

 Zapojení projektového managementu do všech podnikových oblastí. 

 Efektní síť dodavatelů s obrovskou tržní výhodou díky optimalizovanému 

skladovému, dispozičnímu a logistickému systému a stále stoupajícím ukazateli 

výkonu. [9] 
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Plán na rok 2013: 

1. Nová tvář značky Orsay je vytvořena. 

2. Všechna opatření propojená s pozicí značky na trhu, modelem obchodování a 

organizací ukazují výsledky. 

 

Firma tedy ve své současné strategii využívá zejména tří nástrojů marketingového 

mixu a to:  

1. PRODUCT (produktové strategie) - změna a upravení sortimentu pro cílovou 

zákaznici Julii.  

2. PLACE (distribuční strategie) - snížením počtu dodavatelů, se zvýší atraktivnost 

firmy Orsay v očích dodavatelů. Dodavatelé získají větší zakázky a firma Orsay 

bude moci zkrátit dodací lhůtu zboží do centrálních kanceláří a tím i do prodejen. 

Orsay bude moci rychleji reagovat na změnu trendů v módní oblasti. 

3. PRICE (cenová strategie) - schopnost cenové reakce firmy Orsay na akce 

konkurentů, možnost snížení/zvýšení ceny pokud firma Orsay nabízí stejný 

produkt, jako konkurent. 

 

 

2.3 ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

 

2.3.1 Mikroprostředí 

 

Zákazník 

  Firma Orsay si stanovila svojí cílovou zákaznici Julii, pro kterou tvoří módní kolekce, ale 

i přizpůsobuje vzhled prodejen, aby pro ni nakupování bylo zážitkem. 

 

Charakteristika cílové zákaznice Julie:   

 Je jí 34 let, ale cítí se na 28 let.  

 Obléká velikost 38, ale chtěla by mít velikost 36.  

 Žije ve středně velkém městě.  
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 Pracuje v kanceláři.  

 Je vdaná a má 2 děti.  

 Její měsíční rozpočet na nákupy jsou 2000 Kč.  

 Nákupy jsou pro ni odpočinkem. 

 

Konkurence 

  Pro naši potřebu je nejvhodnější použití členění konkurence z hlediska nahraditelnosti 

produktu v konkurenčním prostředí. 

Konkurence značek, kdy konkurentem jsou ty značky, které nabízejí podobné výrobky 

nebo služby na stejném trhu za podobné ceny, konkurují si v rámci jedné komodity.  

 

Mezi nejvýznamnější konkurenty značky Orsay patří: 

 H&M (Hennes & Mauritz) - v současné době se pohybuje až na 44 trzích s 2500 

obchody a 94 000 zaměstnanci.  

Filozofie firmy je přenést módu a kvalitu za nejlepší cenu. H&M prodává nejen 

dámskou a dívčí módu, ale také pánskou a dětskou módu, dále doplňky, obuv, 

kosmetiku. Díky tomu to širokému poli působení zaujímá H&M na trhu velký 

podíl, je schopný rychlé reakce na marketingové akce konkurentů.  

Strategií firmy H&M je prodej módního zboží, za co nejlepší cenu pro zákazníka i 

díky efektivním marketingovým akcím, kdy značka H&M bývá krok před ostatními 

konkurenty. Využívá známé módní návrháře pro tvorbu limitovaných speciálních 

kolekcí.[10] 

 

 Skupina Inditex  - španělská skupina Inditex se skládá z více než 100 společností 

působících v textilním designu, výrobě a distribuci. Do skupiny Inditex patří 

zejména Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, atd. s 5527 

obchody v 82 zemích. 

Strategií skupiny Inditex je zejména kreativita, kvalitní design, rychlá obrátka 

zboží, vyšší cena.  
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Také skupina Inditex díky většímu počtu značek, které nabízí, uspokojí velké 

množství zákazníků různé věkové skupiny a zaujímá tak velký podíl na různých 

trzích v módní oblasti. [11] 

 

 Camaïeu - francouzská společnost zaměřená na prodej pouze dámského oblečení. 

V současné době má více jak 1000 obchodů v 18 zemích s 5800 zaměstnanci, kde 

více než polovina obchodů je právě ve Francii. 

Camaïeu strategie je nabídnutí tak trochu jiné módy, móda se vyznačuje více 

elegantností, využitím kvalitních oděvních materiálů za vyšší cenu. Nabízí široký 

velikostní sortiment, vel. 34 - 48(50).  

Camaïeu zaujímá menší část trhu, zákazníky nejčastěji na sebe upozorňuje 

marketingovou akcí - 10 dní Camaïeu. [12] 

 

 Reserved - polská oděvní značka, která nabízí dámskou, pánskou i dětskou kolekci. 

V současná době zastoupená v 10 zemích s 350 obchody, tímto zastoupením se 

jedná o jednu z menších značek, která si svou pozici na trhu stále buduje. 

Strategií firmy je v poslední době propagace značky pomocí známých tváří, kteří, a 

dále také nabídnutí zákazníkům širšího velikostního sortimentu až do velikost 46. 

[13] 

  

 

2.3.2 Makroprostředí 

 

 Demografické faktory - mezi nejvýznamnější trendy, které ovlivňují firmu Orsay, 

patří: stárnutí obyvatelstva - zvýšení věku cílové zákaznice a dále geografické 

přesuny obyvatelstva (přesun z venkovských oblastí do městských oblastí a přesun 

z vnitřních částí měst do jejich předměstí) - tyto přesuny obyvatelstva mají vliv na 

otevírání nových poboček prodejen a větší počet uchazečů o pracovní pozici. 

 Faktory přírodního prostředí - firma Orsay spolupracuje s dodavateli a výrobci, 

kteří jsou držiteli certifikátu ,,Öko-Tex Standart 100“ - což je kontrolní a  
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certifikační systém pro textilie, který pořádá Mezinárodní organizace pro rozvoj 

životního prostředí a výzkumu o textilu v Öko-Tex Association. Öko-Tex Standart 

100 zaručuje, že textilie jsou zdravotně nezávadné a dodržují mezní hodnoty 

jednotlivých chemických látek, které jsou škodlivé pro lidské zdraví.  

 

Dalším důležitým ovlivňujícím faktorem je snižující zásoba přírodních zdrojů, 

které tvoří vstupy do výrobních procesů. Dochází k vyvíjení nových druhů 

textilních vláken. 

 

 

2.4 SWOT ANALÝZA  

 

Silné stránky: 

 na trhu od roku 1975; 

 stabilní finanční síla a zdraví firmy; 

 marketingové akce na podporu prodeje; 

 počet prodejen a jejich umístění; 

 vysoké povědomí zákazníků o firmě; 

 kvalifikovaní zaměstnanci; 

 prodejní servis. 

 

Slabé stránky: 

 vysoký počet výrobců a dodavatelů; 

 dlouhá doba dodání zboží na prodejny;  

 vysoké náklady na otevření každé prodejny;  

 nedostatečná diferenciace produktů;  

 pomalé či žádné reakce na marketingové akce konkurentů;  

 absence reklamy a propagace. 
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Příležitosti: 

 rozvoj a využití nových trhů;  

 mezinárodní expanze; 

 využití franšízových partnerů;  

 outsourcing podnikových procesů. 

 

Hrozby: 

 cenová politika konkurentů-snížení cen,  

 nerentabilita nově rekonstruovaných a otevřených prodejen do konceptu Julia, 

 zvyšování nákladů 

 

 

2.5 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM TRHU 

 

  V teoretické části již bylo zmíněno, že se marketingový průzkum dělí do 5 základních 

kroků, kterými jsou definování problému, analýza situace a určení zdrojů informací, sběr 

informací - získání primárních dat, analýza a interpretace informací, a závěrečná zpráva. 

 

2.5.1 Definování problému 

 

  Cílem toho to marketingového průzkumu je zjistit zda jsou stávající akce marketingového 

oddělení správně zacíleny, jaká je návratnost a efektivnost realizovaných akcí. 

 

2.5.2 Analýza situace a určení zdrojů informací 

 

Návrh dotazníku: 

  Dotazník obsahuje 11 otázek, které nám dají odpověď na výše uvedený cíl toho to 

průzkumu. První 2 otázky nám nejdříve rozdělí respondenta dle pohlaví a následně dle 

zařazení do věkové kategorie.  
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Dotazník tedy obsahuje 8 uzavřených otázek, 2 polouzavřené a 1 otevřenou, kde má 

respondent možnost se vyjádřit k marketingovým akcím firmy Orsay. 

 

Počet respondentů byl stanoven na 100. 

 

2.5.3 Sběr informací - získání primárních dat 

 

  Marketingový průzkum proběhl v rozmezí dvou týdnů, za pomocí aplikací 

www.facebook.com, kde byl rozesílán na přátele a následně sdílen přáteli. A dále za 

pomoci e - mailového klienta. 

Marketingový průzkum proběhl v České republice. 

 

 

2.5.4 Analýza a interpretace informací 

 

Průzkum trhu zjišťoval současný stav marketingových akcí firmy Orsay v České republice. 

Nejdříve byli respondenti rozděleni dle pohlaví a do věkových kategorií. Převážnou část 

respondentů tvořily ženy, a to 95% ze všech odpovídajících respondentů. Zbylých 5% 

respondentů tvořili muži. 

 

Graf č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Graf č. 2: Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

 

   Na otázku : ,,Znáte firmu Orsay a její nabízený sortiment?“  

89% všech respondentů odpovědělo, že firmu Orsay znají. Zbylých 11% respondentů 

uvedlo, že nezná firmu Orsay. 

 

Graf č. 3: Znáte firmu Orsay a její nabízený sortiment? 

 

Pokud se, ale zaměříme nejdříve na respondenty, kteří neznají firmu Orsay z pohledu 

dělení do věkovýh kategorií, zjistíme, že největší část tvoří 2 věkové kategorie, a to do 20 

let a respondenti nad 51 let. Zelená linie grafu představuje respondenty, kteří neznají firmu 

Orsay, fialová linie grafu naopak respondenty, kteří znají firmu Orsay. 

  

 Graf č. 4: Rozdělení respondentů podle povědomí o firmě Orsay 

Rozdělení do věkových kategorií: 

20 let a méně (18 respondentů) 

21 - 35 let (45 respondentů) 

36 - 50 let (27 respondentů) 

51 let a více (10 respondentů) 
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Dále z již zmíněných 11% respondentů, kteří neznají firmu Orsay, bylo zjištěno, že 64% 

z 11% všech neznajících respondentů tvoří muži ve věkové kategorii 21 - 35 let. Zbylých 

36% tvoří ženy ve dvou věkových kategoriích, a to ženy do 20 let věku a naopak ženy od 

51 let věku. 

        

Graf č. 5: Rozdělení respondentů podle                  Graf č. 6: Rozdělení mužů a žen do věk. kat.,  

pohlaví v návaznosti na povědomí o                        kteří znají firmu Orsay 

firmě Orsay 

 

Další otázkou v průzkumu bylo zjišťováno, kolik respondentů je zákazníky firmy Orsay na 

českém trhu. Z grafu vyplývá, že z celkových 100 respondentů jich 73% jsou zákazníky 

firmy Orsay a 100% z nich jsou ženy. 

       

Graf č. 7: Jste zákazníkem firmy Orsay?                Graf č. 8: Rozdělení nakupujících resp. dle pohlaví 
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Zákazníky firmy Orsay jsou nejčastěji tedy ženy ve dvou nejproduktivnějších věkových 

kategoriích. Největší zastoupení, jak z grafu vyplývá, je věková kategorie 21 - 35 let (38 

resp.). Druhou kategorií jsou ženy 36 - 50 let věku (20 resp.). Ostatní věkové kategorie se 

podílí na obratu firmy v menší míře, důvodem mohou být u obou kategorií zájem o jiný 

druh/styl módy, dostupnost velikostí na prodejně, cenová hranice, aj. Tyto aspekty nejsou 

předmětem zkoumání toho to průzkumu. 

Červená linie grafu značí zákazníky rozdělené do věkových kategorií, zelená linie grafu 

značí nezákazníky rozdělené do věkových kategorií. 

 

 

 Graf č. 9: Rozdělení zákazníků do věk. kat. 

 

 

  V průzkumu dále bylo zjiš´továno, kolik procent z nakupujích zákazníků je členy Orsay 

klubu. Ze 73% nakupujících respondentů u firmy Orsay, jich převážná část a to 67% je 

členy Orsay klubu. Pokud klubové zákazníky rozdělíme do věkových kategoriích, zjistíme, 

že největší část klubových zákazníků je ve věkové kategorii 21 - 35 let (25 resp.), 

následována opět věk. kat. 36 - 50 let (16 resp.). Na třetím pomyslném místě je věk. kat. do 

20 let věku (5 resp.) a na posledním čtvrtém místě jsou zákazníci nad 51 let věku (3 resp.). 

Členové Orsay klubu představují fialovou linií grafu, nečlenové Orsay klubu představují 

oranžovou linii grafu.  
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Graf č. 10: Jste klubovým zákazníkem?             Graf č. 11: Klub. zákazníci rozdělení do věk. kat. 

 

  Otázkami 6 - 10 bylo zjiš´továno nákupní chování všech nakupujících respondentů. 

Nejdříve byla položena otázka: ,,Jak často u firmy Orsay nakupujete?“  

Z průzkumu vyplynulo, že 66% respondentů nakupuje u firmy Orsay nejčastěji 1 - 2x za 

měsíc. Zbylých 34% tvoří zákazníci, kteří u firmy Orsay nakoupí 1 - 2x v průběhu 6 

měsíců (18% resp.), 1x za týden či častěji (13% resp.) a 1 - 2x v průběhu roku (3% resp.). 

Z již zmíněných 66% nakupujících 1 - 2x za měsíc a 13% nakupujících 1x za týden a 

častěji vyplývá, že zákázník firmy Orsay zná velice dobře prostředí prodejen, sortiment 

zboží, Orsay klub, marketingové akce, aj. 

Při rozdělení nakupujících respondentů do věkových kategorirích a podle frekvence 

nákupu na prodejnách, zjistíme, že nejčastěji u firmy Orsay nakupuje věk. kat. 21 - 35 leta 

to v časovém horizontu  1 - 2x za měsíc (30 resp.). Následována věk. kat. 36 - 50 let 

s frekvencí nákupu také 1 - 2x za měsíc (13 resp.), a dále věk. kat. do 20 let věku 

s frekvencí nákupu  1 - 2x v průběhu 6 měsíců (4 resp.). 
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Graf č. 12: Jak často u firmy nakupujete?         Graf č. 13: Rozdělení do věk. kat. s ohledem na 

                                                                           frekvenci nákupu 

 

  7. otázka: ,,Jakou marketingovou akci jste naposledy využily?“  

Měli respondenti na výběr tyto možnosti: klubové akce; SALE; sleva 250 Kč na vybrané 

druhy džínů; akci 3 za 2 na bižuterii, vlasové dpolňky a brýle; případně jinou akci a nebo 

nevyužili žádnou z akcí firmy Orsay. Respondenti nejčastěji využili SALE (37% resp.), 

klubové akce (25% resp.), slevu 250 Kč na vybrané druhy džínů (18% resp.). Akce 3 za 2 

na bižuterii, vlasové doplňky a brýle či jiné akce byli využity v menší míře (celkem 12% 

resp.), žádnou akci v poslední době nevyužilo 8% respondentů. 

    

Graf č. 14: Jakou marketingovou akci jste         Graf č. 15: Rozdělení do věk. kat. s ohledem na využití 

naposledy využily?                                           daného druhu marketingové akce  

 

Při rozdělení respondentů do věkových kategorií s ohledem na využití daného druhu 

marketingové akce bylo zjištěno, že nejproduktivnější věk. kat. 21 - 35 let v poslední době 
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využila nejčastěji těchto marketingových akcí: SALE (14 resp.), klub. akce (12 resp.) a 

slevy 250 Kč na vybrané druhy džínů (7 resp.). 

Věk. kat. 36 - 50 let věku nejčastěji využila těchto marketingových akcí: SALE (7 resp.), 

klubové akce (5 resp.) a slevy 250 Kč na vybrané druhy džínů (4 resp.). 

U věk. kat. 20 let a méně jsou všechny uvedené marketingové akce průměrně využity, 

žádná z akcí není více či měné než jiná využita. 

Naopak věk. kat. nad 51 let věku nejvíce využila akci SALE (4 resp.). 

 

  Další otázkou bylo zjišťováno, jakým způsobem se respondenti o využité marketingové 

akci dozvěděli. Z průzkumu vyplynulo, že první místo v informovanosti zákazníka na 

marketingové akce zaujímá výloha (34% resp.), následována personálem prodejny (27% 

resp.) a předáváním informací od kamarádek (19% resp.).  

Na pomyslném čtvrtém místě se umístil informační e-mail (17% resp.), tento informační e-

mail je nejčastěji firmou Orsay využíván v rámci klubových akcí. Leták je u firmy Orsay 

pouze zřídka využíván z důvodu vysokých nákladů na materiál letáků, na mzdu pracovní 

síly a případně plateb za povolení při roznášení letáků v OC, aj., proto pouze 3% 

respondentů ze všech. 

 

Graf č. 16: Jak jste se o této marketingové akci dozvěděly? 

 

  9. a 10. otázka zjišťovala, zda byla pro respondenty marketingová akce firmy Orsay 

natolik atraktivní, že by tuto akci využili i příště, pokud se jim tato možnost naskytne. 

Výsledkem je, že 78% respondentů uvedlo, že pro ně byla marketingová akce natolik 

atraktivní, že by 71% z již zmíněných 78% spokojených respondentů a akcí, onu 

marketingovou akci využili znova. 
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Graf č. 17: Byla pro Vás marketingová akce            Graf č. 18: Využily byste tuto marketingovou  

dostatečně atraktivní?                                              akci i příště? 

 

  V poslední otázce se měli možnost respondenti vyjádřit k marketingovým akcím firmy 

Orsay. Otázka byla položena takto: ,,Jakou další marketingovou akci byste jako zákaznící 

firmy Orsay využili?“ Na tuto otázku se velká část respondentů nevyjádřila (52% resp.). 

Zbylých 48% respondentů se vyjádřilo takto: 23% respondentů by opět využilo klubových 

akcí, 21% akci na džíny a 4% akce typu 1+1. 

 

Graf č. 19: Jakou další marketingovou akci byste,  

jako zákazníci firmy Orsay využili? 
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2.5.5 Závěrečná zpráva 

 

  V tomto marketingovém průzkumu byla zjišťována fakta o zákaznících, jejich využívání 

a reakce na marketingové akce firmy Orsay v ČR. 

 

 Průzkum nám měl zejména odpovědět na tyto otázky:  

,,Jsou marketingové akce firmy Orsay správně zacílené, rentabilní a pracuje marketingové 

oddělení správně?“  

 

  Na základě provedeného průzkumu trhu je lehčí na tyto otázky odpovědět. Výsledkem je, 

že marketingové akce marketingového oddělení firmy Orsay jsou správně zacílené, 

rentabilní a marketingové oddělení firmy Orsay pracuje správným směrem. Odůvodnění 

toho to tvrzení: v průzkumu bylo zjištěno, že nejpočetnější skupinou zákazníků jsou ženy v 

dvou věkových kategoriích, a to 21 - 35 let (38%) a 36 - 50 let věku (20%), jedná se tedy o 

ženy v nejproduktivnějším věku života vůbec.   

 

  Dále jsou velkou výhodou klubový zákazníci (67%), kteří firmě zajišťují stálý příjem. 

Klubový zákazník je častěji pobízen k nákupu klubovými akcemi než neklubový zákazník 

firmy Orsay, který využívá pouze marketingové akce zacílené zejména na prodej určitého 

produktu. 

 

  Zákazníci nejčastěji nakupují u firmy Orsay 1 - 2x v průběhu měsíce (66%), důležitou 

skupinou jsou i zákazníci, kteří nakupují 1x za týden a častěji (13%) tzn., že zákazníci 

znají prostředí prodejen Orsay, znají personál prodejen, orientují se v sortimentu zboží, 

mají již nějaké povědomí o marketingových akcích firmy Orsay. Všechny tyto aspekty 

mají vliv na prodejnost a úspěšnost nejen marketingových akcí, ale celé kolekce. 

 

  Nejčastěji zákazníci využili v poslední době těchto marketingových akcí: SALE (37%), 

klubové akce (25%) a poskytnutí slevy 250 Kč na vybrané druhy džínů (18%). Všechny 

tyto marketingové akce buď na prodejnách ještě probíhají, to je v případě SALU, nebo 

v posledních 3 měsících probíhaly. 
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  O všech zmíněných akcích se nejčastěji zákazníci dozvěděli pomocí výloh (34%) a od 

personálů prodejen (27%). Výloha má za úkol zaujmout a informovat zákazníka natolik, 

aby vstoupil do prodejny. Proto je důležitá její preciznost, atraktivnost, jednoduchost a 

čistota. Personál prodejny musí být správně zaškolený, informovaný a profesionální. 

 

  Pro 78% respondentů toho to průzkumu byla jejich poslední využitá marketingová akce 

natolik atraktivní, že by 71% z nich tuto akci využilo i v budoucnu. Tato odpověď 

respondentů, je pro firmu Orsay velmi pozitivní, znamená správné vybrání a naplánování 

marketingové akce. 

 

  V poslední otázce průzkumu měli respondenti možnost, vyjádřit se k marketingovým 

akcím firmy Orsay. 52% respondentů tuto možnost nevyužili a na otázku neodpověděli, 

23% respondentů uvedlo, že v budoucnu budou využívat klubové akce Orsay klubu, 21% 

respondentů uvedlo využívání akcí na prodej džínů a zbylé 4 % respondentů uvedlo, že by 

rádi v budoucnu využili akcí, jako jsou 1+1, 2+1, aj. 

 

  

 

2.6 VLASTNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

 

  Na základě provedeného marketingového průzkumu trhu, kde bylo zjištěno, že by 

zákazníci firmy Orsay v budoucnu opětovně využili klubové akce a akce na podporu džínů. 

Je vytvořena vlastní marketingová strategie, kde jsou tyto dva aspekty brány ve zřeteli.   

 

2.6.1 Produktová strategie 

 

  Na základě zpracovaného marketingového průzkumu je vytvořena produktová strategie 

na podporu prodeje džínů na prodejnách. A součástí této akce bude možnost získání 

dvojnásobných bodů pro klubové zákazníky firmy Orsay za nákup toho to produktu. 
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Název marketingová akce:  KUP DŽÍNY ZA 679 KČ A ZÍSKEJ DVOJNÁSOBNÉ  

KLUBOVÉ BODY 

 

Specifikování marketingové akce:  

 Doba trvání akce 13. 8. 2012 - 2. 9. 2012. 

 Akce je určená pro zákazníky firmy Orsay v ČR. 

 Akce na džíny se týká všech druhů džínů na prodejně za jednotnou cenu 679 Kč. 

 Zakoupené džíny bude možné do 28 dnů od doby nákupu vyměnit či vrátit. 

Vrácením zboží zákazník o klubové body přijde. 

 Nákupem džínů za 679 Kč získají klubový zákazníci dvojnásobné body. Pokud 

zákazník doposud není členem Orsay klubu, má možnost při nákupu klubovou 

kartu získat a tím i dvojnásobné body za nákup džínů. K načítání a případnému 

odečítání klubových bodů bude vytvořen jednorázový čárový kód, který bude 

platný pouze po dobu akce. 

 Na podporu prodeje při této marketingové akci zaměstnanci dostanou 2 ks 

reklamních triček a 1 ks džínů Orsay dle výběru zaměstnance (džíny budou pomocí 

speciální funkce na kase odepsány z prodeje), které budou povinni během této akce 

nosit. Dle potřeby zaměstnanců je možné reklamní trička vyměnit za jiná v černé 

nebo bílé barvě bez nápisů a obrázků. Na kterých bude akce podpořena pomocí 

jednorázových samolepek. 

 Reklamní materiál k akci: reklamní trička, jednorázové samolepky na trička pro 

zaměstnance, plakáty do výloh, cenové štítky na džíny, štítky upozorňující na akci, 

které budou umístěné v prodejně. 

 Akce bude podpořena pomocí www.facebook.com, kde má firma Orsay svůj profil 

a má možnost na svých stránkách publikovat různé akce/nabídky. Dále bude všem 

doposud zaregistrovaným členům Orsay klubu zaslán informativní e-mail 

s nabídkou. 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Cíl marketingové akce:  

 Zvýšení prodeje džínů na prodejnách. 

 Zvýšení návštěvnosti a obratů prodejen v době končících prázdnin a nadcházejícího 

školního roku. 

 Zvýšení povědomí o firmě Orsay. 

 Získání nových klubových zákazníků. 

 

 

2.6.2 Návrh reklamního materiálu 

 

2.6.2.1 Reklamní tričko  

 

  Na tuto marketingovou akci je použité tričko v černé a bílé barvě, z dostupné prodávané 

kolekce zboží v současné době. Nošením toho to trička bude dále podpořen jeho prodej. 

Jedná se o tričko ref. č. 132 300 60. Každý zaměstnanec obdrží 2 ks toho to trička ve své 

velikosti.  

Tričko bude potištěno reklamním textem (příloha č. 6). 

 

Obr. č. 5: Reklamní tričko [17] 
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2.6.2.2 Jednorázové samolepky pro zaměstnance 

 

  Jednorázové samolepky pro zaměstnance se budou používat, pokud zaměstnanec na 

prodejně nebude mít v průběhu akce na sobě reklamní tričko, tím bude podpora prodeje 

zachována. Jednorázová samolepka bude o průměru 10 cm. A bude umístěná na přední 

části trička v dolní pravé části, tak aby byla pro zákazníka dobře viditelná. Každá 

z prodejen obdrží 10 ks těchto samolepek (příloha č. 2). 

 

2.6.2.3 Štítky k upnutí na džíny 

 

  Štítky k upnutí na džínech budou také podporovat prodej, tak aby byl zákazník o ceně 

vždy v průběhu nákupu informován. Štítky budou umístěné v pravém bočním švu pod 

pasovým límcem, tak aby byli pro zákazníka dobře viditelné. Štítky jsou oboustranné o šíři 

4,5 cm a délce 10,5 cm. Každá z prodejen obdrží 250 ks (příloha č. 4). 

 

2.6.2.4 A4 štítky na prodejny 

 

  Reklamní štítky A4 na prodejnu jsou oboustranné, zákazníka informují o konání 

marketingové akce (příloha č. 5).  

Jejich umístění na prodejně:  

1. stůl při vstupu do prodejny, kde bude část džínů prezentována, 

2. džínová stěna v zadní části prodejny, 

3. na kase, 

4. v konceptech prodejny 98 a 04 ve zkušebních kabinách. 

Každá z prodejen obdrží 10 ks reklamních štítků. 

 

2.6.2.5 Plakáty do výloh 

 

  Plakáty do výloh mají hlavní náplň informování o právě probíhající akci. Jako ostatní 

reklamní materiál je koncipován v jednoduchém stylu, tak aby zákazníka neodtahoval  
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k jiným zbytečným informacím. Každá prodejna obdrží 2 ks plakátů (jeden informuje o 

akci na džíny a druhý o dvojnásobných bodech za nákup).  

 

 

Plakáty jsou ve dvou velikostech. Hlavní plakát o vel. 120 cm x 200 cm (šířka x délka),  

vedlejší plakát 50 cm x 200 cm (š. x d.). Každá z prodejen obdrží 1ks plakát hlavní a 1ks 

plakát vedlejší (příloha č. 3). 

 

 

2.6.3 Ekonomické zhodnocení marketingové akce 

  

  Náklady na marketingovou akci jsou nejprve vypočítány na 1 ks každého z reklamních 

materiálů bez DPH a s DPH. Poté je celková částka převedena na náklady jedné prodejny a 

poté na celkové náklady všech prodejen v České republice. V České republice se 

v současné době nachází 48 prodejen Orsay. 

Množství reklamního mat. na každou prodejnu:  

 každý zaměstnanec obdrží 2 reklamní trička (1 ks v bílé barvě a 1 ks v černé barvě). 

Na prodejně se průměrně nachází 5 zaměstnanců, tedy cca 10 ks na prodejnu. 

 10 ks jednorázových samolepek. 

 250 ks reklamních štítků k upevnění na džíny. 

 10 ks A4 štítků na prodejnu. 

 2 ks plakátů. 

 

  Většina tiskařských firem nabízí slevu až 20% v závislosti na velikosti objednávky 

reklamního materiálů, dále většina nabízí při objednávce nad částku 20 000 Kč dopravu 

zdarma. Všechny tyto aspekty mohou vést ještě ke snížení cen za reklamní materiál. 
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Tabulka č. 1: Cena reklamního materiálu za 1 ks bez DPH a s DPH 

Reklamní materiál Cena za 1 ks bez DPH Cena za 1 ks s DPH 

Samolepky 4,39 Kč 5,26 Kč 

A4 štítky 4 Kč 5 Kč 

Plakát hlavní 156,25 Kč 187,50 Kč 

Plakát vedlejší 83,25 Kč 99,90 Kč 

Štítky na džíny 0,24 Kč 0,288 Kč 

Trička 132,82 Kč 159,38 Kč 

Celkem 380,95 Kč 457,14 Kč 

 

Tabulka č. 2: Náklady celkem za reklamní materiál na 1 prodejnu a za celou ČR 

Cena celkem za 1 ks 

reklamních mat. 

Náklady celkem na 1 

prodejnu 

Náklady celkem na Českou 

republiku 

457,14 Kč 2055,80 Kč 98 678,40 Kč 
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ZÁVĚR 

 

Nejen na českém, ale také i na mezinárodním trhu je v módní oblasti velká konkurence. 

Každý z konkurentů se snaží nějakým způsobem odlišit, tak aby získal každého zákazníka. 

O to se snaží i firma Orsay, která působí na mezinárodním trhu od roku 1975 a za tuto 

dobu si již získala pozici na trhu, kterou se snaží stále vylepšovat. Současné postavení na 

trhu si Orsay buduje za pomocí nového sortimentu zboží na prodejnách, změnou cílové 

zákaznice a také změnou marketingového myšlení. 

 

Tato bakalářská práce měla více cílů, jedním z nejdůležitějších byla analýza současné 

marketingové strategie, a dále vytvoření dotazníku na marketingové akce firmy Orsay a na 

jeho základě vytvoření vlastní marketingové strategie. 

 

Současná marketingová strategie firmy Orsay je zaměřená zejména na zlepšení pozice 

firmy na trhu, tak aby získala postavení v TOP 5 na mezinárodním trhu. Aby tuto pozici 

firma získala, byl vybudován marketingová plán, který v této bakalářské práci najdete. 

 

Průzkum trhu byl vytvořen tak, aby nám osvětlil, zda marketingové oddělení pracuje 

správně, zda marketingové oddělení vytváří efektivní marketingové akce, aj. Výsledkem 

dotazníku bylo zjištění, že marketingové oddělení pracuje správně, akce jsou správně 

zacílené a efektivní. 

 Na základě průzkumu, z kterého vyplynulo, že by respondenti v budoucnu opětovně 

využili klubových akcí a akcí na podporu prodeje džínů (celkem 44% respondentů) byla 

vytvořena vlastní marketingová akce - kup džíny za 679 Kč a získej dvojnásobné body. 

Tato akce má za cíl zvýšit prodej džínů na prodejnách a získat díky dvojnásobným bodům 

za tento nákup nové klubové zákazníky.  
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Příloha č. 1 Dotazník 

 

Dotazník na marketingové akce firmy Orsay 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

žena 

muž 

 

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

20 let a méně 

21 - 35 let 

36 - 50 let 

51 let a více 

 

3. Znáte firmu Orsay? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

ano  

ne 

 

4. Jste zákazníkem firmy Orsay? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

ano 

ne 

 

Na otázky 5 - 11 odpovídejte pouze, pokud uvedete, že jste zákazníkem firmy Orsay. 

 

5. Jste klubovým zákazníkem firmy Orsay? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

ano  

ne 

 

6. Jak často u firmy Orsay nakupujete? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

1x za týden a častěji 

1 - 2x za měsíc 

1 - 2x za 6 měsíců 

1 - 2x za rok 
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7. Jakou marketingovou akci jste naposledy využily? (Zaškrtněte vhodnou variantu 

nebo uveďte jinou variantu.) 

akce pro klubové zákazníky (uvítací sleva, narozeninová sleva, 20% sleva na novou 

kolekci, atd.) 

sleva 250 Kč na vybrané džíny 

SALE/MID SEASON SALE 

3 za 2 na bižuterii, vlasové doplňky a brýle 

jiná (uveďte akci): 

žádnou 

 

8. Jak jste se o této akci dozvěděly? (Zaškrtněte vhodnou variantu nebo uveďte jinou 

variantu.) 

od kamarádky 

z informačního e-mailu 

z letáku 

z výlohy 

od personálu prodejny 

jiné (uveďte):  

 

9. Byla pro Vás akce dostatečně atraktivní? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

ano 

ne 

 

10. Využily byste tuto akci i příště? (Zaškrtněte vhodnou variantu.) 

ano  

ne 

 

11. Jakou další marketingovou akci byste, jako zákazník firmy Orsay využily? 

Uveďte příklad. 
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Příloha č. 2 Jednorázová samolepka pro zaměstnance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Plakáty do výloh

  DŽÍNY  

 679 KČ 

  

AKCE DŽÍNY          

  679 KČ 
   

  ZÍSKEJ  

       2x 
KLUBOVÉ 

   BODY 

Akce džíny se týká všech nezlevněných džínů 

na prodejně. Slevové akce nelze sčítat. 

Zakoupené zboží lze do 28 dnů vyměnit, 

vrátit. 
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Příloha č. 4 Upínací štítky na džíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 A4 štítky na prodejnu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKCE 

DŽÍNY 

679 KČ 

 

ZÍSKEJ 

    2x 
KLUBOVÉ 
 BODY 

AKCE DŽÍNY 
 

     679 Kč 

     ZÍSKEJ 

        2x 
  KLUBOVÉ  

      BODY 
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Příloha č. 6 Návrh reklamního trička 

 


