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Studentka se ve své diplomové práci věnuje marketingové komunikaci, konkrétně
komunikaci spoftovního ýmu Bílí Tygři Liberec.
V úvodní části své DP popisuje teoretická východiska marketingové komunikace obecně, bez
specifik' která se ýkají marketingové komunikace v oblasti nehmotného produktu.
Druhá část diplomové práce je věnována převážně popisu komunikačních nástrojů
společnosti Bílí Tygři Liberec a marketingovému rnýzkumu. V praktické části DP je také část,
která se dká interkulturních rozdílů. Tato část velice zdařile charakterizuje německého
zákazníka.
V závěru DP jsou uvedeny návrhy komunikační strategie pro subjekt Bílí Tygři Liberec.
Návrhy jsou formulovány na základě interpretace ýsledků rnýzkumu a na základě
su bjektivních zkušeností.
Velice oceňuji schopnost věrně popsat komunikační strategii Bílých Tygrů Liberec. Je
různorodá a vázaná k různým termínům a akcím. Práce má převážně popisný charakter.
Navržené strategie nejsou kvantifikovány.
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