
 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá komunikační strategií ve vybraném podniku pohybující se na 

drogistickém trhu. V první části práce jsou představena teoretická východiska marketingové 

komunikace, její nástroje komunikačního mixu a základní fakta o konkurenci. Cílem 

praktické části je analyzovat nástroje komunikačního mixu společnosti, následné porovnání 

s dvěma přímými konkurenty pohybující se na stejném trhu a na základě získaných 

informací se snaží navrhnout opatření pro optimalizaci komunikační strategie podniku. 

Práce nakonec zhodnocuje, že není potřeba výrazně měnit marketingovou strategii 

společnosti, a proto se především zaměřuje na optimalizaci již používaných komunikačních 

nástrojů. 
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Annotation 

This bachelor thesis deals with the communication strategy of chosen company which is 

focused on drugstore market. First part of work introduces the theoritical basis of 

communication strategy, its implements of communication mix and basic facts about 

competition. The aim of the practical part is to analyze implements of communication mix 

of chosen company. Afterwards it compares two main competitors within the same market 

and on the basis of gained information, it tries to propose measures to optimize the 

communication strategy of the company. The work describes in the end facts, that it is not 

necessary to change marketing strategy of the company noticeably. That is the reason why 

it is focused more on optimization of communication implements which are already used by 

the company.  
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Úvod 

Úvod 

Správně zvolená komunikační strategie je nejdůležitějším materiálem při realizaci kampaně 

a je nezbytnou součástí procesu při uskutečňování efektivních reklamních aktivit v rámci 

marketingu. V současné době není marketing chápán pouze jako věda o prodejních 

technikách, ale i jako hlavní nástroj k porozumění zákazníků, což napomáhá lépe 

uspokojovat jejich potřeby. Vzhledem k vysokému konkurenčnímu prostředí musí 

společnosti vytvářet co nejúčinnější komunikační strategie, jejichž součástí je komunikační 

mix zaměřující se na schopnost prodeje zboží. Komunikační mix je vytvářen na základě 

několika kritérií, a to na cílech marketingové komunikace, typu trhu a druhu výrobku. Mezi 

hlavní nástroje komunikace patří osobní prodej, podpora prodeje, reklama, reklamní 

kampaň, přímý marketing (interaktivní marketing) a public relations (PR), kam se řadí 

sponzoring, zážitkový marketing a vnořený marketing. Důležitou roli hraje pro jakoukoliv 

firmu také podrobná znalost informací o její konkurenci, jako například silné a slabé stránky, 

její cíle nebo obvyklé chování ve vzorových situacích.  

Téma „Komunikační strategie ve vybraném podniku“ jsem si vybrala z několika důvodů. 

Během studia mě nejvíce zajímala problematika oblasti marketingu a také jsem měla 

možnost studovat na dánské akademii, v rámci studijního programu Erasmus, obor 

zaměřený především na marketing. Za půl roku stráveného v zahraničí mi bylo umožněno 

spolupracovat na školních marketingových projektech soustřeďující se na komunikační 

strategii mezinárodních firem, a proto po návratu do České republiky bylo marketingové 

téma bakalářské práce jasnou volbou. 

Pro splnění praktické části jsem si vybrala společnost Rossmann, spol. s.r.o., jelikož jsem 

měla možnost být sama jejím zaměstnancem po dobu tří let a její marketingová strategie mě 

vždy zajímala. Za dobu strávenou jako pracovník drogerie Rossmann jsem získala nemalé 

zkušenosti týkající se chování zákazníka a byly mi přiblíženy nástroje komunikačního mixu. 

Díky tomu, že jsem byla zaměstnancem společnosti, jsem měla možnost komunikovat přímo 

s odborníky z marketingového oddělení, kteří mi poskytly firemní materiály a veškeré 

potřebné informace pro zpracování bakalářské práce.  
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Úvod 

Cílem práce je pomocí vlastního pozorování a rozhovory s vedením společnosti analyzovat 

současnou komunikační strategii podniku, následně ji porovnat s největší konkurencí 

na drogistickém trhu v České republice. Dále na základě získaných informací v případě 

zjištěných nedostatků navrhnout společnosti případná opatření pro optimalizaci 

nástrojů komunikačního mixu. Práce se podrobně nezabývá ekonomickými ukazateli 

potřebnými k realizaci optimalizace, avšak mohla by předat marketingovému oddělení 

možné návrhy k vylepšení komunikačního mixu. 

V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se marketingové 

komunikace, podrobně zde popisuje nástroje komunikačního mixu a obecně informuje 

o důležitosti pozorování konkurence. Praktická část se věnuje analýze současné 

marketingové strategii společnosti, a to pomocí teoretických východisek pro správné 

zhodnocení využívaných komunikačních nástrojů. Po analytické části se práce soustředí na 

porovnání marketingové komunikace s dvěma hlavními konkurenty a hodnotí zaznamenané 

rozdíly. V poslední části práce je na základě získaných informací navrženo několik možných 

způsobů optimalizace konkrétních nástrojů komunikačního mixu analyzované společnosti. 
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Teoretická část 

1 Vymezení pojmů komunikační strategie, 

podnik a dalších základních pojmů 

Duroňová (2010) je toho názoru, že komunikační strategie je jedním z hlavních 

a nejdůležitějších materiálů definující proces při realizaci kampaně. Pro uskutečnění 

efektivních marketingových a reklamních aktivit jsou komunikační strategie nezbytné. 

V další podkapitole se práce věnuje podrobnějšímu rozdělení komunikačních strategií. 

Podnik je nyní v Novém občanském zákazníku nahrazen pojmem závod a jedná se o souhrn 

hmotných, nehmotných a osobních prvků podnikání, jež byl založen za účelem dosažení 

zisku. 

Tato kapitola dále vysvětluje ostatní marketingové pojmy a důležitost marketingové 

komunikace při dosahování vytyčených cílů. 

1.1 Marketing – marketingový mix 

Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) uvádějí, že „marketing je proces plánování 

a realizace koncepce cenové politiky, podpory a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit 

a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců i organizací“ (Pelsmacker, Geuens a Van 

den Bergh, 2003, s. 23). 

Podle Kotlera a Armstronga (2004) marketing není jen věda o reklamě či prodejních 

technikách, ale novodobě hlavně i nástroj k uspokojování potřeb zákazníků. Pokud je 

marketingový specialista schopen dobře porozumět potřebám zákazníka, dokáže vyvinout 

takový produkt, jenž bude dobře distribuovaný, prodávaný za přijatelnou cenu, a to se 

považuje jako cesta k úspěšnému prodeji výrobku. Z toho vyplývá, že reklama a prodejní 

techniky jsou pouze součástí rozsáhlého marketingového mixu. 

Marketingový mix 

Jakubíková (2013) uvádí, že marketingový mix je chápán jako praktická a operativní 

konkretizace procesu marketingového řízení. Jde o souhrn kontrolovatelných 

marketingových prvků (proměnných), jimiž přizpůsobuje výrobní program firmy, čímž je 
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Teoretická část 

schopna dosahovat marketingových cílů a být co nejblíže přáním a potřebám vybraného trhu. 

„Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy“ (Jakubíková, 2013, s. 190). 

Tručka (2013) uvádí, že marketingový mix je charakterizován základními čtyřmi „P“ 

(Product = produkt, Place = místo prodeje, trh, Price = cena, Promotion = propagace, 

podpora prodejů, reklama). Tato „P“ fungují na bázi řetězce a všechna jsou stejně 

významná. Jestliže se na některá „P“ podnik zaměřuje méně, ba dokonce jedno úplně chybí, 

pak se uvedení produktu na trh může stát problematickým a dochází k neplnění předem 

vytyčených cílů.  

1.2 Objasnění marketingové komunikace 

Jakubíková (2013) ve své publikaci představuje marketingovou komunikaci jako odborný 

výraz překládaný do českého jazyka jednoho ze zmíněných prvků marketingového mixu 

4 „P“, a to anglického promotion. „Marketingová komunikace je komponent firemní 

komunikace, který se soustřeďuje na podnícení prodeje, a který musí být v souladu s cíli 

firemní komunikace v zájmu vytvoření jednotného image“ (Jakubíková, 2013, s. 297). 

Většinou je marketing spojován pouze právě s marketingovou komunikací a jejími 

komunikačními nástroji, čímž je často označován za „manipulátora lidských mozků“ a není 

na tuto problematiku nahlíženo jako na celek.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Model komunikačního procesu 

Zdroj: PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ, Moderní marketingová strategie s. 22. 
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Teoretická část 

Obecný pojem komunikace popisují Přikrylová a Jahodová (2010) jako předání určité 

informace či sdělení od počátečního zdroje k příjemci. Marketingová komunikace je úzce 

spjata s termínem komunikační proces neboli přenos informací od odesílatele k adresátovi. 

Tento proces neprobíhá pouze mezi prodávajícím a kupujícím, ale rozhodně také mezi 

firmou a jejími stávajícími i potenciálními zákazníky a jejími dalšími zájmovými skupinami. 

Model komunikačního procesu, jenž je znázorněn na Obr. 1 (str. 14), ukazuje osm hlavních 

principů komunikace, a to zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování 

příjemce, zpětná vazba a komunikační šumy.  

1.3 Výběr komunikační strategie 

Přikrylová a Jahodová (2010) zastávají názor, že existují dvě základní strategie, a to push 

(protlačit) a pull (protáhnout). V důsledku již vyzkoušené strategie, mnoho firem využívá 

a zná pouze jednu a bojí se riskantní změny. Naopak úspěšnější výrobci zaznamenali kladný 

výsledek při kombinování obou strategií pro různé značky a produkty. Tato kombinace je 

znázorněna na Obr. 2. 

 

 

 

 

Obr. 2- Kombinace strategie push a pull 

Zdroj: PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ, Moderní marketingová strategie s. 51. 

Zásadní podmínkou prosperity strategie pull, je informování obchodních článků výrobcem, 

že uskutečnil reklamní kampaň orientovanou na koncového zákazníka. Výrobce využívá 

různé komunikační nástroje, jako je například televizní reklama či inzerce v časopisech, 

kdežto osobní prodej zaměřuje pouze na první mezičlánky řetězce, a to na velkoobchody, 

exportní firmy a jiné. Účelem je stimulovat zákazníka, vyvíjejícího tlak na distribuční 

kanály, k poptávce po výrobku a připravit obchodníky na nastávající situaci. Nejoblíbenější 

a nejpoužívanější prvky komunikace jsou v pull strategii již zmíněná reklama a podpora 

prodeje, jejíž populární formou u spotřebitelů jsou ochutnávky, předvádění výrobku, 

poskytování vzorků a další (Přikrylová a Jahodová, 2010). 
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Jako opak ve své publikaci zmiňují Přikrylová a Jahodová (2010) push strategii apelující 

spíše na osobní prodej a podporu prodeje. Úspěšnost této strategie spočívá ve 

správné motivaci zástupců obchodních mezičlánků (velkoobchod, maloobchod) k zvýšení či 

udržování rychlosti pohybu výrobku ke konečnému spotřebiteli. Cílem push strategie se tedy 

rozumí podpora výrobku na jeho cestě ke konečnému spotřebiteli, k čemuž je nezbytná 

vhodně zvolená komunikace s jednotlivými členy distribučního kanálu. Za tu se považuje 

například nabídka obchodní slevy, podpora osobního úsilí prodejců, návrh příspěvků na 

kolektivní reklamu a jiné. Jakubíková (2010) zjednodušeně vysvětluje:  „Strategie tlaku tlačí 

produkt směrem od výrobce k zákazníkovi“ (Jakubíková, 2013, s. 302). 

1.4 Cíle marketingové komunikace a komunikační mix 

Již v předchozí podkapitole bylo zmíněno, že komunikační mix je jedním z prvků 

marketingového mixu soustřeďující se přímo na komunikaci. V současné době, kdy je 

vysoké konkurenční prostředí, je pro firmy nezbytné vytváření co nejúčinnějších 

komunikačních strategií a vytyčení cílů (Jakubíková, 2013).  

Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) dělí cíle marketingové komunikace do tří 

skupin: předmětné cíle, cíle efektivnosti a cíle procesů.  

- Předmětným cílem se rozumí obsazení cílové skupiny co nejúčinnějším 

a nejefektivnějším způsobem, při čemž se předpokládá správný výběr 

segmentu, definice publika a pohled na chování médií. 

- Za účelem efektivní komunikace musí být splněny určité podmínky neboli 

cíle procesů. Z důvodu vyžadované zapamatovatelnosti a ocenění by všechny 

zvolené komunikační aktivity měly co nejvíce zaujmout cílovou skupinu. 

- Cíle efektivnosti se řadí k těm nejdůležitějším z toho důvodu, že předešlé dvě 

skupiny cílů zajišťovaly pouze správné nasměrování akce a přijatelné 

zpracování sdělení. 

Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) zastávají také názor, že výběr vhodných cílů 

je spjatý s předešlými neúspěchy, jež byly zjištěny v předcházejících situačních analýzách 

trhu, konkurence, pozice značky, příležitostí a hrozeb. Komunikační cíle by měly být: 

- v souladu s celkovými firemními a marketingovými cíli, 

- spojeny se soudobou a žádoucí pozicí výrobku a značky, 
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- měřitelné a přijímáné jako závazné, 

- formulovány s ohledem na názory realizátorů, 

- zřetelné a jasné pro ty, kteří se na jejich plnění budou participovat, 

- přijatelné a motivující pro všechny, kdo se na jejich plnění budou účastnit, 

- rozdělené do dílčích cílů, jestliže je to nezbytné. 

Určení komunikačních cílů je nezbytné, jsou směrnicí pro všechny, jež se účastní na tvorbě 

kampaně, a to pro obchodníky, odborníky v oblasti public relations (PR neboli vztahy 

s veřejností), reklamní agentury apod. Cíle by měly být měřitelné, neboť jedině potom 

mohou být nástrojem managementu k měření návratnosti investic (Pelsmacker, Geuens 

a Van den Bergh 2003). 

1.4.1 Komunikační mix 

Vysekalová a Mikeš (2010) ve své publikaci uvádějí, že v současné době ve většině oborů 

není umění zboží vyrobit, ale prodat ho. Z tohoto důvodu lze s jistotou říct, že komerční 

komunikace (reklama) je nezbytnou součástí marketingové strategie. Pro efektivní plnění 

komunikačních a marketingových cílů je vytvářen vhodný komunikační mix, pro jehož 

tvorbu jsou východiskem již zmiňované cíle. Výběr nástrojů komunikačního mixu nezávisí 

pouze na cílech, ale i na dalších faktorech, jako na druhu výrobku a typu trhu. Rozlišujeme 

trh spotřební, kde je obvykle nejpoužívanější reklama, poté podpora prodeje, public relations 

a naposledy přímý marketing, kdežto na trhu výrobních prostředků se preferuje osobní 

prodej, podpora prodeje, přímý marketing a reklama je v tomto případě až na místě 

posledním.  Rovněž se musí uvažovat stadium životního cyklu výrobku. Pokud se produkt 

uvádí na trh, jako nejúspěšnější se jeví především reklama, následovaná podporou prodeje, 

a public relations, naproti tomu ve stadiu zralosti se osvědčilo zaměřit se na podporu prodeje. 

„Společnost musí rozdělovat komunikační rozpočet mezi šest hlavních způsobů komunikace: 

reklamu, podporu prodeje, public relations a publicitu, akce a zážitky, prodejní sílu a přímý 

marketing“ (Kotler a Keller, 2007, s. 593). Dále Kotler a Keller (2007) popisují, že v rámci 

stejného trhu se mohou firmy výrazně lišit ve svém výběru médií a jiných kanálů. Jedna 

společnost může zaměřovat své finanční prostředky na osobní prodej a druhá zase na 

reklamu, i když jsou ve stejném odvětví. Každá firma neustále hledá možnosti a nejvhodnější 

způsoby, jak nahradit stávající komunikační nástroj jiným, který by mohl být efektivnější. 

Horáková, Stejskalová a Škapová (2000) doplňují názorem, že nejideálnějším řešením je 
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právě integrovaná komunikace obsahující celou řadu nástrojů komunikačního mixu. 

Základem úspěchu je správné načasování a sladění komunikačních nástrojů odpovídajících 

konkrétní situaci a produktu. Dále se doporučuje řízení celkové komunikace jedním 

specialistou či týmem, a to opět za účelem dosahování vytyčených marketingových cílů. 

Přikrylová a Jahodová (2010) rozdělují způsoby komunikace na osobní formu, kam řadí 

osobní prodej a neosobní formu, kde je zahrnuta reklama, podpora prodeje, přímý marketing, 

public relations a sponzoring. Veletrhy a výstavy jsou kombinací neosobní a osobní formy. 

Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) doplňují komunikační nástroje o interaktivní 

marketing, který je typický využíváním nových médií, jako je například internet.  
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2 Nástroje komunikačního mixu 

Tato kapitola se zabývá podrobným popisem problematiky nástrojů komunikačního mixu. 

Nástroje jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, které jsou dále rozebrány v samostatných 

podkapitolách. 

2.1 Osobní prodej 

Clow a Baack (2008) nazývají osobní prodej jako „poslední metr“ marketingového řízení, 

neboť právě jeden metr je zhruba vzdálenost mezi zaměstnanci prodejen a spotřebitelem 

nebo obchodním zástupcem sedícím za stolem své kanceláře a zástupcem potenciálního 

zákazníka společnosti. Osobní prodej dělí do dvou skupin, a to na maloobchodní prodej a na 

mezipodnikový prodej. Vysekalová a Komárková (2002) uvádějí, že díky tomuto 

komunikačnímu nástroji lze snadněji získat informace o prodejních možnostech nebo 

konkurenci, jež umožňují optimalizování vlastního prodeje a poznání potřeb zákazníků a dle 

toho přizpůsobit prodejní argumentaci. 

V maloobchodním prodeji hrají velkou roli prodavači a prodavačky podporující prodej zboží 

zákazníkům. Osobní prodej a jeho propojení s celkovou integrovanou marketingovou 

komunikací je velmi důležitý pro marketingové kladné výsledky, jelikož zákazník vnímá 

jako firmu obchodního zástupce či prodavače. Maloobchodní prodej je uskutečňován skrze 

telemarketing, prodej služeb či prodej v maloobchodních prodejnách (Clow a Baack, 2008). 

„Osobní prodej představuje životně důležité spojení mezi prodejcem a klientem. Efektivní 

prezentace pro firemního zákazníka zvyšuje prodej a vytváří pozitivní dlouhodobé vztahy 

s prodejcem“ (Clow a Baack 2008, s. 324). Clow a Baack (2008) rozlišují tři základní formy 

prodeje na mezipodnikových trzích, a to prodej v terénu, technologicky orientované 

programy a prodej ve firmě.  

2.2 Reklama  

„Reklama je nejviditelnějším komunikačním nástrojem. Je to placená forma komunikace 

přenášená hromadnými sdělovacími prostředky a jinými médii hromadného působení. 

Hlavní úlohu sehrává reklama při utváření a posilování povědomí o značce (Horáková, 

Stejskalová a Škapová, 2000, s. 106).  
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Vysekalová a Komárková (2002) ve své publikaci uvádí, že z psychologického hlediska se 

jedná o specifický způsob komunikace s komerčním záměrem. Reklama je určitý 

přesvědčovací proces hledající uživatele služeb, zboží či myšlenek skrze komunikační 

média. Tento komunikační nástroj je schopen prezentovat produkt zajímavým způsobem 

a využívá všechny možné prvky působící na smysly člověka. V rozhlasové a televizní 

reklamě využívá například možnosti zvukového doprovodu a u inzerátu to může být druh 

písma, barvy či poutavý titulek. Velkou výhodou reklamy je možnost oslovení širokého 

publika potenciálních zákazníků, avšak jednosměrná komunikace a neosobnost patří mezi 

slabší stránky. Mezi hlavní prostředky reklamy se řadí inzerce v tisku, rozhlasové a televizní 

spoty, reklama v kině, audiovizuální snímky a venkovní reklama.  

2.3 Reklamní kampaň 

Vysekalová a Mikeš (2010) zastávají názor, že pokud se firma rozhodne pro přípravu 

komunikační kampaně, musí se přizpůsobit výsledkům marketingové analýzy poskytující 

nezbytné informace o konkurentech, trhu, zákaznících a dalších faktorech ovlivňujících 

následná rozhodnutí společnosti. V této situaci již nestačí použití základního 

marketingového mixu 4 P pro kvalitní východiska, ale přibývají další „P“, a to people 

(politika rozvoje lidských zdrojů), programming (politika tvorby programů), packaging 

(politika tvorby balíčků) a partnership (politika aliancí, společenství a partnerství). Od 

těchto „P“ se přechází v této situaci k 4 S vyjadřujícím podstatu relationship marketingu 

v současnosti. 

4 S zahrnují: 

- segmentaci zákazníků (identifikace a definice cílových skupin), 

- stanovení užitku (stanovení výhod, které služba, produkt nebo značka spotřebitelům 

přinášejí), 

- spokojenost zákazníka (celková orientace na uspokojení potřeb), 

- soustavná péče (snaha o navázání vztahů dlouhodobé spolupráce a průběžný dialog 

se zákazníkem). 

Teorii 4 P a 4 S doplňuje teorie 4 C, z níž obvykle vycházejí reklamní agentury. 
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4 C se rozumí:  

- customer (dobrá znalost profilu cílové skupiny), 

- costs (jaká výše financí bude na kampaň k dispozici), 

- competition (konkurenční chování v komerčních komunikacích), 

- channels (komunikační možnosti). 

Proces při přípravě reklamní kampaně: 

- První krok: stanovení cílů kampaně – je nezbytně nutné vyhodnotit, co je přesným 

cílem (zvýšení známosti značky, zvýšení prodeje, vylepšení image a další), 

- Druhý krok: potvrzení rozpočtu na realizaci kampaně, 

- Třetí krok: stanovení cílové skupiny (vybraná skupina se musí dostatečně 

charakterizovat a zaměřit se pouze na ni), 

- Čtvrtý krok: stanovení požadavků na kampaň (správná formulace požadavků pro 

reklamní agenturu či vlastní oddělení propagace reklamy), 

- Pátý krok: definování a formulace komunikovaného poselství (co a jak chceme 

přesně vybranému segmentu sdělit za účelem správné interpretace a porozumění), 

- Šestý krok: výběr médií (výběr kombinace a návaznosti médií), 

- Sedmý krok: kontrola výsledků účinnosti (vzhledem k naplnění stanovených cílů). 

Vysekalová a Mikeš (2010) dále upozorňují na fakt, že i u reklamní kampaně je na začátku 

nejdůležitější určení cílů a zřetelná formulace realistických možností kampaně ve spojení 

s marketingovou organizací či marketingovými cíli. Cíle rozdělujeme do dvou skupin na 

ekonomické a mimoekonomické, jak podrobněji ukazuje Tab. 1 (str. 22). Faktem je, že 

zvýšení obratu nebo zisku se nemusí nutně projevit ihned po ukončení kampaně, ale až 

v jistém časovém horizontu. 
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Tab. 1 - Ekonomické a mimokonomické cíle při přípravě reklamní kampaně  

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ, Reklama: jak dělat reklamu, s. 33, 34. 

Cézar (2007) ve své publikaci uvádí, že účinnost kampaně po jejím skončení zkoumá 

tzv. posttracking. Jedná se o výzkum hodnotící kampaň měkkými čísly, což znamená, že 

není posuzována výsledky prodeje. Informace se získávají od části cílové skupiny, na niž 

byla kampaň zaměřena a zjišťuje se, jak kampaň ovlivnila nákupní chování, zdali byla 

správně pochopena a v jakém rozsahu byla zaznamenána. I když je pro agentury zpětná 

vazba od klientů nepostradatelná, důležitost posttrackingu by se neměla přeceňovat. Pokud 

se tvrdá čísla (výsledky prodeje) nezvedla, nemusí být vždy na vině agentura, ale musí se 

brát v potaz, že zákazník nákup mohl například oddálit nebo špatně odpověděl v dotazníku, 

jenž byl ve výzkumu jeden z rozhodujících aspektů při vyhodnocování. Prodejní úspěchy či 

neúspěchy jsou ovlivňovány nekontrolovatelnou řadou mnoha vlivů a faktorů, avšak 

posttracking setrvává na své důležitosti pro obě strany, z něhož se dají vyvodit analytické 

závěry zamezující opakování komunikačních chyb a naopak mohou pomoci k efektivnějším 

komunikačním strategiím. Vysekalová a Mikeš (2010) si pokládají otázku, kolik na takovou 

kampaň uvolnit peněz ze svého rozpočtu. Dle jejich názoru je rozhodující faktor, kolik se na 
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komerční komunikace vlastně může vydat, aniž by toto rozhodnutí společnost přivedlo do 

finančních problémů.  

2.4 Podpora prodeje 

Horáková, Stejskalová a Škapová (2000) ve své publikaci uvádí, že podpora prodeje se 

zaměřuje v první řadě na rychlou stimulaci koupě a motivuje zákazníka k vyzkoušení 

nového výrobku. Za nevýhodu se považuje krátkodobý efekt a riziko oslabení věrnosti 

značky nebo i snížit její hodnotu. Tato rizika jsou důvodem, proč se prosazují takové 

prostředky podpory prodeje, jež mají posílit loajalitu zákazníků a mimo jiné vytvořit 

dlouhodobý vztah mezi zákazníkem a značkou.  

Kotler a Keller (2007) popisují rozdíl mezi reklamou a podporou prodeje. Zásadní rozdíl je 

v tom, že podpora prodeje poskytuje speciální podnět ke koupi, kdežto reklama nabízí důvod 

produkt koupit. Nástroje podpory prodeje dělí na nástroje spotřebitelské podpory, kam 

spadají nejrůznější vzorky, nabídky vrácení peněz, kupony, prémie, snížení ceny, odměny 

za věrnost zákazníka, stojany v místě prodeje, předváděčky, vyzkoušení zdarma, garance, 

zákaznické soutěže, vázaný prodej a křížová podpora. Další skupinou jsou nástroje podpory 

zaměřené na firmu a její prodejní sílu, jež využívá konference a veletrhy, specializovanou 

reklamu a soutěže pro obchodní zástupce. Poslední kategorií jsou nástroje podpory 

obchodníků snižující ceny, poskytující zboží zdarma nebo přinášející výhodu na reklamu 

a vystavení. 

2.5 Přímý marketing 

Jak uvádí Harridge-March (2008), přímý marketing (direct marketing) je v současné době 

komplexní věda zahrnující shromažďování údajů o zákaznících, uchovává informace o jejich 

transakcích a chování v databázi, analyzuje výkonnost nejrůznějších taktik a v neposlední 

řadě se snaží manipulovat se získanými daty za účelem maximalizování návratnosti investic. 

Cílem společnosti je navázat určitý vztah se zákazníky, avšak to nutně nemusí znamenat, že 

zákazníci budou chtít navazovat tento vztah se společností. Proto je důležité, aby se 

obchodníci neustále snažili získat nové a udržet věrné zákazníky a přesně v této situaci se 

spoléhá na strategii spojenou s přímým marketingem. Uznávanými základy přímého 

marketingu jsou vytvoření databáze, personalizace, strategické vztahy se zákazníky a měření 

výsledků.  



 
 

 
24 

 

Teoretická část 

Frey (2008) zastává názor, že přímý marketing je založen na přímé komunikaci s vybranými 

zákazníky, s nimiž usiluje o navázání individuálního kontaktu se záměrem získat okamžitou 

zpětnou vazbu. Dříve se mezi jeho komunikační kanály řadily například katalogy, 

telemarketing či zásilkový prodej, avšak s vývojem nových médií se stávají významnými 

elektronické obchody, internetová komunikace, e-maily a SMS. Tyto aspekty začaly přímý 

marketing zásadně měnit a začal používat další prostředky jako radio spoty vyžadující 

přímou odezvu, direct maily, neziskové kampaně, alternativní média apod. Jedná se tedy 

o řadu nástrojů vyžadující přímou odpověď příjemce. 

2.5.1 Interaktivní marketing  

Kuba (2014) uvádí, že tento nástroj je typem přímého marketingu, jenž je v první řadě 

využíván v internetovém prostředí. Považuje se za prostý marketingový proces umožňující 

pružnou reakci na chování zákazníků a tím pádem je mnohem efektivnější než základní 

přímý marketing. Pro efektivní interaktivní marketing je nezbytné vytvářet poutavá reklamní 

sdělení a unikátní reklamní kampaně pro jakéhokoliv zákazníka. Každá úspěšná online 

reklama by měla být přívětivá a srozumitelná pro uživatele. Dále je důležité respektovat 

soukromí zákazníka a kontaktovat ho výhradně jen s jeho souhlasem. Interaktivní marketing 

využívá několik metod, a to webové stránky (diskuze, kontaktní formuláře), blogy, SEM 

(search engine marketing) a sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+). U webových 

stránek je oblíbený nástroj Google Analytics sledující aktivitu návštěvníků stránek, co 

nejčastěji vyhledávají, odkud pochází a díky tomu je schopen nabízet přesně to, co zákazníci 

nejčastěji poptávají. Firemní blogy mají velkou výhodu v budování vztahů se zákazníkem 

bez přímého nucení k nákupu a umožňuje jim reagovat na příspěvky, rady a typy na produkty 

výrobce. SEM oslovuje své zákazníky pomocí vyhledávačů, jež většinou získávají značné 

množství významných zákazníků, avšak v současné době se nejrychleji a nejsnadněji šíří 

reklamní sdělení skrze sociální sítě.  

Kuba (2014) zastává ve svém článku názor, že interaktivní marketing skýtá spousty výhod 

a umožňuje přímý kontakt mezi kupujícím a prodávajícím. Je považován za vynikající 

způsob k budování dobrých vztahů. Mezi hlavní výhody se řadí: 

- vysoká návratnost investic, 

- nízké náklady, 

- účinný prostředek k propagování značky, služby nebo produktu, 
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- okamžitá odezva od zákazníků, jež umožňuje flexibilní reakci na nabídku a následné 

přizpůsobení zákazníkům. 

2.6 Public relations (PR) 

Jakubíková (2013, s. 317) definovala public relations (vztahy s veřejností) jako „činnosti 

spojené s budováním vzájemného porozumění mezi firmou a jejím prostředím, cílovými 

a zájmovými skupinami.“ Dále pak Jakubíková (2013) popisuje veřejnost jako množinu lidí 

mající k firmě určitý vztah, ať už přímý či nepřímý nebo o ni projevuje jistý zájem 

z nějakého důvodu. Veřejnost je členěna na vnější a vnitřní. Vnější veřejnost nemusí mít 

o společnost trvalý zájem či pevné vazby a je tvořena finančními kruhy, čímž chápeme 

investory, věřitele, dlužníky a poskytovatele úvěrů. Do vnější veřejnosti se také řadí orgány 

státní a komunální správy na všech úrovních, kde roste význam nátlakových a zájmových 

skupin, komunit, vládních a nevládních institucí, médií atd. Vnitřní veřejnost představují 

rodinní příslušníci, zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé apod.   

Podle Kotlera (2000) public relations zastává funkci interního zákazníka a veřejného 

advokáta za účelem zlepšení podnikových praktik a zásad. Mají za úkol rozšiřovat příznivé 

informace o společnosti a předcházet možným škodám způsobených nepříznivými 

informacemi. Public relations se většinou využívají v okamžiku, kdy reklama ztrácí na 

efektivitě k posílení či budování značek a podpora prodeje přesáhla svou optimální velikost. 

PR zahrnuje soubor různorodých nástrojů, jež mohou být účinné, i když se při propagaci 

výrobků či služeb obvykle nedostatečně využívají. Pro soubor těchto nástrojů existuje 

zkratkové slovo PENCILS: 

- P = publications (publikace): výroční zprávy, podnikové časopisy, brožury 

a katalogy pro zákazníky atd., 

- E = events (veřejné akce): sponzoring, organizování akcí (sportovní, umělecké) 

a prodejních výstav, 

- N = news (novinky): pozitivní informace o společnosti, jejích produktech 

a zaměstnancích, novinářské zprávy, apod., 

- C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu): poskytování 

financí a vynaložení času na potřeby místních asociací, 

- I = identity media (nosiče a projevy vlastní identity): navštívenky, firemní pravidla 

oblékání, dopisní papíry s hlavičkou, 
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- L = lobbing aktivity (lobbyistické aktivity): úsilí vynaložené na zablokování 

nepříznivých legislativních a regulačních opatření a snaha o prosazení příznivých, 

- S = social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti): úsilí 

o vybudování dobré pověsti v odvětví podnikové sociální odpovědnosti. 

2.6.1 Sponzoring, zážitkový marketing a vnořený marketing 

Sponzoring 

Jakubíková (2013) je toho názoru, že sponzoring funguje na principu poskytnutí nějaké 

služby v očekávání protislužby a je velmi důležitou verzí vztahu s veřejností. Sponzorská 

činnost obvykle přispívá k zdůraznění značky společnosti nebo produktu v takových 

prostorech, kde se nachází podstatná část cílové skupiny (veřejnosti). Sponzoring funguje 

tak, že sponzor poskytne věcný či finanční dar, za nějž získá protislužbu napomáhající 

k naplnění marketingových cílů.  

Zážitkový marketing (event marketing) 

Frey (2005) považuje tuto oblast za procházející dynamickým vývojem a napomáhající při 

budování loajality dealerů, zaměstnanců i zákazníků. Existují státy, kde má event marketing 

svá profesní společenství. Jakubíková (2013) uvádí jako cíl tohoto komunikačního nástroje 

jistou schopnost umět překvapit, vyvolat hlubší pozitivní citové vazby, získat lepší vnímání 

a zapamatování si společnosti, a taktéž její produktů.  

Vnořený marketing (embedded marketing) 

„Podstatou vestavěného (vnořeného) marketingu (embedded marketing) je zapojování 

obchodních (podnikových, produktových) značek do prostředí, kde spotřebitelé reklamu 

nečekají, nejčastěji do zábavních programů všeho typu, respektive v zábavním průmyslu“ 

(Jakubíková, 2013, s. 319). Jakubíková (2013) také zmiňuje product placement, jenž je 

součástí vnořeného marketingu. Product placement funguje na základě placeného 

a úmyslného umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za propagačním účelem. 

Není uplatňován pouze ve filmech, ale i v počítačových hrách.  
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2.7 Veletrhy a výstavy 

Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) výstavy a veletrhy představuje jako místo, kde 

se obchodníci a výrobci jisté skupiny produktů nebo oblasti setkávají za účelem obchodu, 

prezentace svých výrobků a služeb, výměny názorů a nápadů, navázání případných kontaktů 

a samozřejmě prodeje svých produktů nebo naopak nákupů. Veletrhy a výstavy vznikly již 

ve starém Římě a tím se řadí k nejstarším komunikačním prostředkům vůbec. Tento 

komunikační nástroj je charakterizován přímými kontakty mezi jednotlivci, předváděním 

výrobků a služeb, public relations, přímým prodejem a působení na všechny lidské smysly 

v jeden okamžik se považuje za velkou výhodu. 

Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) výstavy dělí v zásadě na dvě kategorie, a to na 

veřejné (všeobecné) a obchodní. Dále se rozlišují obecné a specializované veřejné veletrhy 

otevřené společnosti. Obecné vystavují rozsáhlou škálu nejrůznějších produktů či služeb 

a soustřeďuje se na rozsáhlé publikum, jež se snaží přilákat ke koupi. Specializované výstavy 

se soustředí na konkrétní segment a snaží se spíše informovat vybranou veřejnost než jí 

prodávat. Naopak obchodní výstavy nebo veletrhy jsou určeny pro specialisty z určitého 

odvětví aktivit nebo průmyslových oblastí. U obchodních výstav lze identifikovat čtyři typy: 

horizontální (prezentace svých výrobků a služeb obchodníkům, distributorům a specialistům 

jiných odvětví), vertikální (prezentace svých výrobků a služeb vybranému segmentu ze 

stejného odvětví), výstavy spojené s konferencí (oblíbené, finančně atraktivní a efektivní) 

a obchodní trhy (pronajatý stánek účastníkem vystavující své vzorky za účelem prodeje).  

Přikrylová a Jahodová (2010) zastávají podobný názor, že veletrhy a výstavy jsou velmi 

důležitým článkem v komunikačním mixu. Snaží se vymezit a od sebe odlišit pojem veletrh 

a výstava, což je v současné době velmi obtížné. Oba pojmy spolu často splývají, ale 

„veletrh je většinou definován jako ekonomicky zaměřená akce, na níž jsou obvykle 

prezentovány reálné exponáty, které lze buď objednat, nebo přímo zakoupit“ (Přikrylová 

a Jahodová, 2010, s. 136). Veletrhy se zaměřují především na odbornou veřejnost a zahrnuje 

různorodý doprovodný program jako například odborné konference. Naopak výstava se 

prezentuje jako nekomerční událost s konkrétním zaměřením, kde se prezentují myšlenky, 

projekty a informace. 

  



 
 

 
28 

 

Teoretická část 

3 Konkurence  

Kotler (2000) je toho názoru, že pro jakoukoliv firmu je nezbytně nutné znát co nejvíce 

informací o její konkurenci. Nejbližším konkurentem je ten, jenž prodává stejné cílové 

skupině (trhu) a využívá totožný marketingový mix. Dominantním konkurentem se podnik 

stává v situaci, kdy má nejvyšší počet nabídek, pokud se uvažují podniky usilující o stejné 

zakázky. Logicky poté konkurent podřízený většinou v soupeření o stejnou zakázku 

prohrává. Nejvíc si musí podnik hlídat konkurenta, jehož výhry v získávání zakázek jsou 

nejpočetnější a neměl by ani zapomínat na vzdálenější konkurenty stávající se potenciálně 

nebezpečnějšími. Avšak pravděpodobnost, že firma se dostane do problémů, kvůli nějaké 

nové technologii je daleko větší, než že se tak stane kvůli konkurenci. Existují i názory, že 

větší hrozbou pro společnost jsou potenciální konkurenti a nové technologie než ti současní 

konkurenti. Nejdůležitější je znát cíle konkurence, její strategie, silné a slabé stránky 

a obvyklé vzorce chování (reakcí na konkrétní podnět).  

3.1 Získávání informací o konkurenci 

Kotler (2000) uvádí ve své publikaci škálu způsobů, jak nejlépe získávat informace 

o konkurenci: 

- přetahování od konkrétních konkurentů lidí, jež mohou být nápomocní v poznání 

konkurentova způsobu myšlení, předvídání pravděpodobných reakcí na podněty či 

možných budoucích plánech, 

- pročítání tištěných materiálů (časopisy, noviny), jež obsahují potřebné informace 

o konkurentech podniku, 

- sledování konkurenčních reklam, obalů jejich produktů a projevů konkurence 

- průzkumy prováděné mezi pracovníky prodeje a prostředníky za účelem zjištění 

jejich dojmů, poznatků a zkušeností s konkrétním konkurentem, 

- sledování konkurenčních webových stránek obsahující podrobné informace 

o produktech, cenách, nových produktech, podnikové organizační struktuře, 

obsažený detailní výčet pracovních funkcí, podnikových hodnotách a strategiích 

a v neposlední řadě o lokalitách, kde konkurent působí, jeho distributorech, 

servisních centrech a provozovnách, 
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- verbální získávání informací přímo od zákazníků, dodavatelů a konzultantů 

a provádějí tzv. benchmarking (analýza a měření procesů či výkonů organizace, jež 

napomáhá k vylepšení fungování vlastní společnosti na základě informací o jiné 

firmě) konkurentovy výkonnosti, 

- koupě konkurenčního zboží a díky reverznímu engineeringu mohou odkrýt principy 

fungování zkoumaných produktů. 

3.2 Konkurenční výhoda 

Kotler a Armstrong (2004) považují za klíč k úspěchu udržení a získávání nových zákazníků, 

lepší znalost jejich potřeb, nákupní zvyklosti zákazníků a vytvoření vyšší hodnoty pro 

zákazníka než je schopna vytvořit konkurence. Jednoduše pak získává konkurenční výhodu 

společnost nabízející cílové skupině více výhod neboli vyšší hodnotu. Kotler (2000) uvádí 

tři možnosti, jak získat vyšší hodnotu než jeho konkurenti a tím je účtování si nižší ceny, 

pomoc zákazníkovi při snižování jeho ostatních nákladů nebo doplnění své nabídky dalšími 

přínosy, a tak zvýšit konkurenční výhodu. Kotler a Armstrong (2004) dále kladou důraz na 

dodržení slibu, jež dává podnik při uvedení produktu na trh. Pokud se společnost rozhodne 

prohlašovat, že se jedná o výrobek či službu s vysokou kvalitou, musí výrobky či služby 

s vysokou kvalitou opravdu nabízet.  

Dle Kotlera a Armstronga (2004) je společnost schopna dodat spotřebiteli vyšší kvalitu než 

konkurence, pokud bude začínat s patřičnou diferenciací (odlišením) při umisťování 

produktu na trh. Marketingoví odborníci se musí vcítit do celkových pocitů a zkušeností 

zákazníka s produkty podniku za účelem správného vymezení diferenciace v konkrétním 

případě. „Firemní nebo marketingová nabídka může být odlišena mimo jiné v rámci 

výrobků, služeb, distribučních sítí, kvality zaměstnanců nebo image“ (Kotler a Armstrong, 

2004, s. 361). I když u některých výrobků je počet variací odlišení velmi nízký, k produktové 

diferenciaci dochází neustále. Společnost může využívat diferenciace i při nabízení služeb, 

a to pomocí praktičnosti, rychlosti, opatrnosti nebo pečlivosti. Naopak některé firmy 

získávají konkurenční výhodu díky provádění odlišení v oblasti distribučních cest (lepší 

odbornost a výkonnost oproti konkurentům) nebo v oblasti zaměstnanecké, kde přijímají do 

svého kolektivu kvalitnější síly a vzdělávají je lépe než konkurence. Za způsobem 

diferenciace se považuje i odlišení image nebo značky firmy, jež by měly být spojované 

výjimečnými vlastnostmi produktu.  
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4 Marketingová komunikační strategie 

společnosti Rossmann 

V první části této kapitoly je charakterizována společnost včetně její historie, ekonomických 

úspěchů, loga a sortimentu související úzce s marketingovou komunikací a s koncovým 

zákazníkem. Dále se pak věnuje konkrétním komunikačním kanálům a analyzuje tak 

celkovou marketingovou strategii firmy. 

4.1 Charakteristika podniku 

V interních materiálech firmy se uvádí, že v roce 1972 Dirk Rossmann otevřel svou první 

drogerii v Hannoveru, jež byla typická svým inovativním samoobslužným způsobem 

nakupování. V pozdějších letech byl rozšířen sortiment o parfémy a tím se stala drogerie 

Rossmann i parfumerií. V současné době je Rossmann druhý největší německý drogistický 

řetězec. Celkově provozuje Rossmann v Evropě 3 446 prodejen a zaměstnává bezmála 

50 000 pracovníků. Jedná se hlavně o Německo, Polsko, Maďarsko a Českou republiku, 

menší počet prodejen se nachází v Albánii a Turecku. 

Jednatelé firmy Mikel a Flórián (2016) uvádí celkový obrat za rok 2015 ve výši 7,9 miliardy 

eur, kdy se tak tržby navýšily o 9,4 procenta. Jako hlavní důvod tak úspěšného 

hospodářského výsledku se uvádí rozšíření prodejní sítě, vhodná marketingová strategie 

podporující značku a v neposlední řadě cenová politika udržující stabilní ceny produktů.  

Dne 9. května 1994 byla otevřena první prodejna v České republice. Jelikož je trh 

s drogistickým zbožím nasycen, Rossmann se snaží přizpůsobovat aktuálním trendům, 

zavádět nové technologie a udržet se konkurenceschopným na trhu. Vedení společnosti pro 

Českou republiku sídlí v kancelářské budově Gemini na Pankráci v Praze, kde se téměř 100 

specialistů věnuje strategickým krokům a zajišťuje administrativní podporu. Po dobu 

fungování společnosti v České republice se vystřídali 4 manažeři ve vedení společnosti. 

Nynějším jednatelem společnosti je pan Vladimír Mikel. K dnešnímu datu Rossmann 

provozuje v České republice 124 drogerií s téměř 750 zaměstnanci a v expanzi hodlá 
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pokračovat i nadále. Ročně je na prodejnách obslouženo přes 16 milionů zákazníků 

a každým rokem se tento počet zvyšuje (Informativní brožura společnosti Rossmann). 

4.1.1 Sortiment a služby 

Dle tištěných médií společnosti Rossmann, firma klade důraz na pestrou nabídku 

značkových produktů a konkrétně jich nabízí více než 12 000. Tento drogistický řetězec také 

prezentuje své privátní výrobky a jako největší výhodu garantuje velmi vysokou kvalitu 

k poměrně nízké ceně oproti značkovým produktům. Privátním značkám Rossmann se 

věnuje práce v dalších podkapitolách.  

Sortiment 

Na základě vlastního pozorování prodejen a informací v brožuře společnosti lze konstatovat, 

že téměř ve všech prodejnách Rossmann je umístěn Parfem shop s velkou nabídkou 

toaletních vod či parfémů nejrůznějších značek. Jedná se od méně známých levnějších 

značek až po luxusní světoznámé značky. Jedním z největších oddělení je oddělení 

zahrnující péči o vlasy, tělo a pokožku pro ženy i muže. Většinou v předních částech 

prodejny je umístěna dekorativní kosmetika, jež je určena spíše pro ženy. Stojany jsou 

řazeny od světově známých dražších značek až po ty levnější, které neinvestují velký obnos 

financí do marketingového oddělení a můžou si tudíž dovolit nabízet své produkty za 

přitažlivější ceny. V zadních částech prodejen se nachází sortiment určený pro péči o děti 

a sortiment zdravé výživy. Péčí o děti rozumíme sortiment jako například plenky, dětské 

výživy a příkrmy, dětské koupele a krémy, pudry, hračky a další příslušenství. Co se týče 

zdravé výživy, jedná se hlavně o různé doplňky stravy v podobě vitamínů, či minerálů pro 

podporu zdravého psychického i duševního stavu. Další velké oddělení zajišťuje produkty 

pro péči o domácnost, které zahrnují hygienické výrobky, úklidové prostředky, ale i široký 

výběr chovatelských potřeb pro zvířecí mazlíčky jako jsou krmiva, pochoutky a další. Velmi 

důležitou skupinou je sortiment ústní hygieny, deodorantů, dámské hygieny a jiných 

intimních produktů. Poblíž pokladen si mohou zákaznice prohlédnout stojany s galanterií 

a vlasovými doplňky nebo si vybrat v regálech s občerstvením tekutiny, sladkosti či jiných 

pochutiny.  
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Služby 

Na každé prodejně jsou umístěny terminály na tisk fotografií. Zákazník se může rozhodnout 

pro okamžitý tisk nebo si může vytvořit objednávku přes fotolaboratoř. Fotoshop nabízí 

nejen tisk fotografií, ale i výrobu kalendářů, fotoknih, plakátů, blahopřání, koláží a spousty 

dalších fotoproduktů. Pro pohodlí zákazníků je možné uskutečnit fotoobjednávku online 

přes webové stránky nebo přes objednávkový software, který je zdarma ke stažení. 

Zákazníky oblíbenou využívanou službou je možnost darovat blízkému dárkovou kartu. 

Dárkovou kartu je možné nabít částkou od 200 Kč do 5 000 Kč a obdarovaný může kartu 

uplatnit na celý nákup nebo si finanční obnos rozdělit na více nákupů. Tato karta má platnost 

12 měsíců od aktivace a je možné ji využít pouze na prodejnách Rossmann v České 

republice. Další přitažlivou službou pro zákazníky je balení zboží zdarma přímo na prodejně. 

Rossmann také nabízí běžné služby jako možnou platbu kreditní či debetní kartou, platbu 

v eurech, možnost reklamace či garanci vrácení peněz při špatně zvoleném produktu 

(webové stránky společnosti Rossmann). 

4.1.2 Segmentace trhu 

Dle informací od vedení společnosti, drogerie parfumerie Rossmann nabízí širokou škálu 

produktů za účelem uspokojení co nejrůznorodější možné cílové skupiny. Podle firemních 

každoročních statistik je prokázáno, že z celkových zákazníků navštěvující prodejny 

Rossmann je zhruba 80 % žen a zbylých 20 % zastupují muži. Vzhledem k tomu, že ve 

většině případech jsou to právě ženy, pro které bývá nakupování koníčkem i rutinní 

povinností, tak není takový výsledek návštěvnosti překvapením. Dalším faktorem, proč jsou 

to především právě ženy, jež nakupují v prodejnách Rossmann je právě zvolený drogistický 

trh, na kterém se tento podnik pohybuje. Ačkoliv má Rossmann co nabídnout mužskému 

i ženskému pohlaví v rozmezí zhruba od 15 do 70 let, tak se zaměřuje nejvíce na dvě věkové 

skupiny žen. První věková cílová skupina, jež se řadí k prioritním, jsou mladší ženy ve věku 

28 až 36 let a druhou skupinou jsou starší ženy od 45 do 60 let. Po zvážení kritérií při 

rozdělování trhu na menší segmenty byly vyhodnoceny právě tyto dvě skupiny, jako ty 

nejdůležitější pro efektivní plnění firemních cílů a jejího poslání.  

4.1.3 Logo  

Pro Rossmann je typická červená barva nabuzující intenzivní a silné emoce. Stránský (2012) 

uvádí, že červená barva je barvou lásky, vášně a vyvolává chuť k jídlu, čímž se inspirují 
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zejména restaurace a potravní řetězce jako například Billa. Červená barva je skvělým 

poutačem pozornosti jak v televizní reklamě, tak na letácích a dalších komunikačních 

nástrojích, jež mají zapůsobit na zákazníka. I přesto, že cílový trh podniku Rossmann není 

potravinový, tak právě zvolená červená plní své marketingové účely skvěle.  

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Nejnovější logo společnosti Rossmann 

Zdroj: ROSSMANN, webové stránky společnosti Rossmann 

Za posledních 40 let se logo změnilo zhruba čtyřikrát. Zpočátku se měnilo pouze písmo 

a jako zlomový bod se dá považovat změna písmenka „O“ na podobu kentaura. Kentaur je 

symbolem řeckého mytického stvoření, které bylo napůl mužem a zbytek těla mělo jako kůň. 

Kentaur má původ ve jméně u již zmiňovaného zakladatele Dirka Rossmanna. Počátek 

německého příjmení Ross znamená v němčině kůň a druhá část Mann je překládána jako 

muž, právě proto vznikl nápad s použitím symbolu mytického tvora. Konkrétně v České 

republice mělo logo Rossmann od založení první prodejny stejnou podobu (1994 – 2015). 

Od roku 2015 dochází ke změně vzhledu prodejen nejen v Německu, a proto specialisté 

považovali za vhodné přizpůsobit i logo za účelem zjemnění a dosažení více ženského 

dojmu. Za poslední výraznou změnu se považuje přidání sloganu pod samotné logo 

Rossmann. V Německu je to slogan „Moje drogerie“ působící moderně a jednoduše. Díky 

odhodlání ke změně loga se podařilo tomuto podniku odlišit se od konkurence s dosavadními 

kladnými výsledky a ohlasy. Stejně zvoleným písmem byl vybrán pod české logo slogan 

„Drogerie Parfumerie“ jak je znázorněno na  Obr. 3 (Informativní brožura společnosti 

Rossmann). 

Svobodová (2016) zastává názor, že i nepatrná grafická změna loga se může stát nejen 

velkou výzvou, ale i velkým závazkem. Rossmann chápe jak je důležité dlouhodobé 

budování značky a nepodceňuje vnímání zákazníka. Aby Rossmann upozornil na takovou 
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změnu, bylo nezbytné intenzivně se připravit a uvést novou grafickou značku na firemní 

materiály jako například razítka, tužky, bloky, vizitky, firemní tiskopisy, ale hlavně pro 

veřejnost na webové stránky, sociální sítě, letáky, mobilní aplikaci a veškeré marketingové 

materiály na prodejnách. Jedná se o velmi nákladnou a časově náročnou záležitost, ale přece 

jen logo firmy dlouhodobě buduje značku a pozitivní vnímání zákazníka je pro Rossmann 

jeden z nejdůležitějších faktorů.  

4.2 Podpora prodeje jako hlavní strategie 

Hlavním marketingovým komunikačním nástrojem společnosti Rossmann jsou letáky se 

zlevněným zbožím. Promo akční letáky vycházejí každých čtrnáct dní a jejich akční nabídka 

trvá po dobu jednoho pracovního týdne. V tomto letáku je zlevněna zhruba jedna pětina 

sortimentu. Každý měsíc po dobu dvou týdnů je vždy zlevněna jedna značka dekorativní 

kosmetiky o 25 %, což je velmi oblíbená akce především zákazníků ženského pohlaví. Dále 

je vždy mimo leták zvýhodněna konkrétní oblast produktů, a to dlouhodobě. Může se jednat 

opět o zvýhodněnou cenu přímo některé značky na všechny její produkty anebo se sleva po 

delší dobu poskytuje na jeden druh výrobku od všech nabízených značek (například 25% 

sleva na všechny barvy na vlasy). Zákazníci jsou tedy o akčním týdnu informování díky 

letákům v poštovních schránkách anebo si je mohou vyzvednout přímo na prodejně, kde jsou 

umístěné přímo u vchodu.  

Před více než pěti lety si Rossmann získal přízeň spousty nových zákazníků díky nápadu 

s posíláním slevových kupónů. Kupónů je ve slevové kartě celkem šest a poskytují tak 10% 

slevu na celý nákup, a to i na zlevněné zboží. Kupóny vycházejí čtvrtletně a jejich platnost 

se vztahuje vždy na dané čtvrtletí. Zákazníkům se opět posílají tyto kupóny poštou anebo si 

o ně mohou zažádat telefonicky na zákaznické lince Rossmannu. Dříve bylo možné na 

požádání získat slevové kupóny přímo na prodejně, ale v současné době tato varianta již není 

možná. Nyní lze slevu uplatnit v jakékoliv prodejně po celé České republice, ačkoliv dříve 

byla sleva uznána pouze na konkrétní prodejně okolo bydliště zákazníka. 

Jelikož slevové kupóny sklidily u zákazníků velký úspěch, tak se Rossmann rozhodl vydávat 

dvakrát ročně slevové kupóny poskytující výhody při nákupu privátních značek za účelem 

jejich zviditelnění. Vždy se sleva týká několika vybraných produktů s garancí ceny za jeden 

kus při koupi dvou stejných produktů. 
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Čtyřikrát ročně vychází magazín drogerie parfumerie Rossmann, jež obsahuje slevové 

kupóny na vybrané značky či produkty, krátké články a doporučení ohledně nabízených 

produktů za zvýhodněnou cenu.  

Při otevření nové prodejny je vydáván speciální leták, platný pouze v den otevření. Pro co 

největší návštěvnost a publicitu je první den poskytována 10% sleva každému nakupujícímu 

a vybrané produkty jsou zlevněné až o 50 %.  Jako marketingová podpora je většinou pozván 

na prodejnu klaun malující masky dětem na obličeje, pro dospělé zákaznice je zajištěna 

vizážistka nabízející konzultaci o pleťové péči a profesionální make up zdarma a často je 

podporován prodej ochutnávkami zdravé výživy.  

Jelikož jsou často zaměstnanci zároveň i zákazníky společnosti, tak Rossmann vydává 

interně časopis Dialog, jež je určen pro zaměstnance a přátele společnosti. Časopis obsahuje 

články ohledně chystaných změn a novinek, aktuality a hodnocení společnosti samotné na 

základě stanovených kritérií. Nově Rossmann začal vzdělávat své zaměstnance pomocí 

projektu a letáků Novum, což je průvodce nových privátních i značkových produktů. 

Prodavačky poté mohou lépe prezentovat produkty, sdělovat přesné informace náročným 

zákazníkům, zlepšovat tak péči o zákazníka a pomoci k navýšení tržeb. 

4.2.1 Dětský věrnostní program   

Společnost Rossmann zatím nenabízí věrnostní program pro všechny cílové skupiny 

zákazníků, proto hlavní marketingovou strategií zůstávají letáky. Ovšem na jaře roku 2014 

tato společnost spustila v České republice věrnostní program „Rossmánek“ zaměřující se 

především na rodiny s dětmi do 3 let a na těhotné ženy. Dle interních informací hned od 

počátku Rossmánek sklidil velký úspěch, a to potvrdilo 27 461 registrací v prvním měsíci. 

K dnešnímu datu je v tomto programu zhruba 100 000 registrovaných členů. Registrace 

probíhá velmi rychle a snadně. Zájemce si vyzvedne věrnostní kartu s informačním letáčkem 

v jakékoliv prodejně Rossmann a stačí vyplnit registrační formulář na oficiálních stránkách 

drogerie v příslušné sekci. O zajímavostech, aktuálních slevách a soutěžích jsou členové 

programu informování skrze elektronický zpravodaj, Facebook, webové stránky, anebo 

přímo na prodejně prostřednictvím letáku. 

Po 48 hodinách od registrace je možné využít slevu na první nákup a to ve výši 10 %. 

Věrnostní dětský program nabízí pravidelné měsíční slevy na nákup dětských produktů 



 
 

 
36 

 

Praktická část 

a sortimentu pro matky, měsíční výhody ve fotoshopu Rossmann a nabízí možnost soutěžit 

o zajímavé ceny. Jako velmi dobrý nápad společnosti Rossmann se dá považovat vytvoření 

poradny na svých internetových, kde se nastávající matky dozvědí, na co se můžou připravit 

v průběhu těhotenství i po narození dítěte. Záleží na zákaznici, jakou ze čtyř kategorií si 

zvolí a jaké informace ze života matky budou pro ni přínosem. Stejně tak je rozdělena 

měsíční nabídka zlevněného zboží, a to do čtyř kategorií podle stáří dítěte. Jelikož jsou 

jednotlivé kategorie separovány do více barev a každou kategorii zastupuju jedno zvíře, 

zákazníci se tak mohou lépe orientovat. Produkty jsou pak označeny právě tím zvířetem 

odpovídající věku dítěte nebo těhotným ženám. Slevy jsou nejen na dětský sortiment, ale 

například i na speciální kosmetickou péči pro matky, parfémy, čisticí prostředky a prací 

prášky (webové stránky společnosti Rossmann). 

Dalším dobře zvoleným krokem, dle interní brožury společnosti, bylo rozhodnutí zařadit do 

věrnostního programu i spolupráci s obchodními partnery poskytující akční nabídky pro 

členy Rossmánka. Během dubna roku 2016 proběhla akce s partnerem Bambule království 

hraček, jak je zřejmé z názvu, jedná se o řetězec hračkářských obchodů. Pokud zákazník 

nakoupí s kartou Rossmánek nad 300 Kč, obdrží slevu 50 Kč do zmiňovaného hračkářství 

při koupi konkrétní hračky. Obchod Ondálek specializující se na prodej kočárků, 

autosedaček a dalších příslušenství pro děti, pak nabízí členům věrnostního programu 15% 

slevu při nákupu nad 3 000 Kč. Samozřejmě, čím více zákazník kartu Rossmánek používá, 

tím má větší šanci na výhru v soutěžích. Tímto je zákazník motivován více utrácet za účelem 

určité odměny.  

4.3 Osobní komunikace při prodeji  

Toman (2014) tvrdí, že aktivní prodej je velmi silným marketingovým nástrojem. 

V posledních letech si aktivní prodej oblíbila velká spousta společností a není tomu ani jinak 

s drogerií parfumerií Rossmann. Jedná se o marketingovou propagaci s téměř nulovými 

náklady. Konkrétně Rossmann začal využívat positiva této formy prodeje před více než 3 

lety, a to za účelem zvýšení prodeje privátních značek a navýšení průměrného nákupu, který 

se pohybuje od 200 Kč do 300 Kč.  

Na základě konzultace s vedoucí prodejny je zřejmé, že zpočátku se po dobu jednoho měsíce 

doporučoval u pokladny pouze jeden produkt a poté se střídaly produkty dva, při čemž každý 

produkt byl nabízen po dobu 14 dnů. Po 3 letech pozorování chování zákazníka na prodejně 
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je zřejmé, že atraktivita nabízeného produktu po kratším časovém intervalu klesá a aktivně 

prodávat stejný výrobek déle než právě týden, není nejvýhodnější volbou. Zákazník 

navštěvující prodejnu Rossmann zhruba jednou týdně, se může cítit nepohodlně, pokud už 

jednou nabízený produkt odmítl a opakované naléhání může ovlivnit jeho loajalitu vůči 

společnosti. V současné době se nabídka výrobků střídá zhruba po týdnu, a to jeden týden je 

nabízen výrobek privátní značky Rossmann a druhý týden je propagován tzv. brandový 

produkt neboli značkový. Oddělení starající se o strategii aktivního prodeje se snaží 

zohledňovat cenu, což je obecným klíčem k úspěchu při aktivním prodeji. Nabízený 

sortiment je prodáván za zvýhodněnou cenu, a to do 50 Kč. Jestliže je zákazník rozhodnutý, 

že ukončil svůj nákup, prodavač/ka má větší šanci na úspěch s prodejem zboží pokud bude 

za nižší cenu než 50 Kč.   Již po prvním roce spuštění aktivního prodeje byly zaznamenány 

vyšší tržby jednotlivých prodejen a zvýšená poptávka po privátních značkách. Positivní 

výsledky tedy předčily očekávání, a proto se Rossmann rozhodl s touto strategií pokračovat.  

Toman (2014) uvádí, že při aktivním prodeji působí na zákazníka spousta faktorů, jako je 

vzhled prodejny, role smyslu a emocí zákazníka, ale především samotná motivace 

prodavačů. Rossmann vyhodnocuje každých čtrnáct dní prodejny s nejlepšími výsledky 

aktivního prodeje a jsou ohodnocováni finanční poukázkou dle pořadí, na kterém se umístily. 

Prodejny jsou rozděleny do pěti skupin podle návštěvnosti a tržeb, což dává šanci na výhru 

i prodejnám menším či umístěným na méně frekventované zóně.  

4.4 Reklamní kampaň a privátní značky 

Ačkoliv je reklama nejviditelnějším marketingovým nástrojem a může oslovit velkou 

skupinu lidí, je finančně velmi nákladná, a proto Rossmann využívá tohoto nástroje jen 

zřídka. V České republice zatím marketingové oddělení zvolilo využití reklamy pouze 

dvakrát, a to za poslední dva roky (Svobodová, 2016). 

Doposud mohli zákazníci vidět na televizních obrazovkách první spot firmy Rossmann za 

účelem připomenutí dvacetiletého výročí působení společnosti na českém trhu a s tím 

spojenou úspěšnou kampaň s názvem Doba ledová. V listopadu roku 2014 byla poprvé 

zmíněna připravená kampaň ve vánočním magazínu Rossmann a dále byla masivně 

podporována POS materiály na prodejnách (POS materiály neboli marketing v místě 

prodeje), v tiskových médiích, rádiích a digitálně na webu Rossmann, Facebooku, mobilní 

aplikaci a dalších. Nejvíce na tuto kampaň upozorňovaly samotné prodejny, jež přizpůsobily 
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celkový vzhled interiéru, a reklamní poutače s plakáty byly umístěny i před vchod prodejny. 

Jako POS materiály byly využity plakáty do výloh, stojanů i na prodejnu, samolepky na plexi 

sklo okolo kasy, stropnice, igelitové tašky s tématickým potiskem, odznáčky pro prodavačky 

a spousty dalších poutačů. Kampaň spočívala ve sbírání bodů za uskutečněný nákup na 

prodejnách Rossmann. Za každých 100 Kč utracených zákazníkem, získal jeden bod, které 

si postupně lepil do osobní hrací karty. Za nasbírané body si zákazníci mohli vybrat mezi 

šesti plyšovými postavami ze stejnojmenného filmu Doba ledová a platili pouze sníženou 

cenu. Čím více zákazník nasbíral bodů, tím větší měl slevu na plyšovou hračku. Pokud měl 

zákazník zájem, mohl mít více hracích karet a tak nasbírat celou kolekci plyšových postav. 

Kampaň podpořila prodej společnosti a marketingoví specialisté tak plnili dostatečně 

obchodní cíle (interní prezentace o průběhu kampaně). 

4.4.1 Privátní značky a jejich komunikace 

Svobodová (2016) ve svém článku uvádí, že podruhé na sebe drogerie parfumerie Rossmann 

upozornila v televizní reklamě v lednu letošního roku 2016, kdy zahájila celoroční 

imageovou kampaň soustřeďující se na podporu vlastních privátních značek s hlavním 

cílem, a to upozornit na jejich vysokou kvalitu. Televizní spot má čtyři podoby a každá 

propaguje jinou produktovou řadu. Jedná se o pleťové krémy Rival de Loop, šampony 

a balzámy na vlasy Isana Professional, tělovou péči Wellness & Beauty a sprchové gely pro 

ženy a muže Isana. Tato kampaň úzce souvisí s již zmiňovanou změnou loga společnosti 

a má tak pomoci upozornit nejen na privátní značky, ale právě i na změnu samotného loga. 

Kampaň na podporu privátních značek masivně využívá několika komunikačních nástrojů, 

jak na sebe co nejlépe upozornit potenciální i stálé zákazníky. Mimo televizní obrazovky je 

možné si o ni přečíst v inzerci v časopisech, na internetu a samozřejmě nechybí ani POS 

materiály na prodejnách Rossmann. Návrh kampaně nevznikl v České republice, ale 

v sesterském podniku Rossmann v Maďarsku, kde spojili síly jak maďarští, tak čeští 

kreativní marketéři.  

Privátní značky společnosti Rossmann získávají pravidelně ocenění kvality v zahraničí, ale 

i na českém trhu. Například v roce 2015 se v marketingovém programu „Volba spotřebitelů“ 

v kategorii koupelové a tělové kosmetiky stala nejlepší novinkou roku produktová řada 

Wellness & Beauty s konkrétními výrobky s bambuckým a mandlovým olejem. Jedním 

z dalších cílů kampaně je vyvrátit tvrzení, že pokud produkt není světově známé značky, tak 
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je nekvalitní. Rossmann se tak snaží prodejem privátních značek budovat image firmy, 

získávat tak nové zákazníky a posilovat věrnost stávajících. Dobře zvolenou taktikou je 

nabízená garance vrácení peněz, i když produkt bude použitý. Tato garance platí právě pouze 

jen pro privátní značky, aby se zákazník nebál vyzkoušet zatím neznámou značku a v případě 

nespokojenosti mohl produkt vrátit (Svobodová, 2016). 

Rossmann nabízí okolo 1.300 vlastních produktů od zhruba 35 značek zahrnující širokou 

škálu výrobků. Od roku 1996, kdy Rossmann přišel s nápadem výroby svých vlastních 

produktů, stoupal počet značek až na 35 právě proto, aby bylo možné se zaměřit na co nejvíce 

odlišných cílových skupin. Například SunOzon se zaměřuje na opalovací krémy, Winston 

je značka krmiv a pochutin pro chovatele zvířat, Alterra uspokojuje potřeby náročných 

zákazníků se svými Bio produkty, Domol je symbolem čisticích prostředků a velmi 

oblíbenou značkou se stala Babydream se svou širokou nabídkou sortimentu pro děti 

a matky. Spousta zákazníků by mohla ocenit privátní značky i z toho důvodu, že nejsou 

testovány na zvířatech a jsou šetrné k životnímu prostředí, což je i součástí marketingové 

strategie (webové stránky společnosti Rossmann). 

4.5 Přímý marketing 

Zavedením datového skladu a reportingového portálu má Rossmann možnost měřit účinnost 

nastavených ukazatelů a díky tomu i efektivitu řízení firmy. Informace ze všech důležitých 

systémů se denně zpracovávají v datovém skladu a pomáhá tak managementu i marketingu 

firmy. Společnost tak může na základě získaných informací rychle reagovat na změny 

na trhu a přizpůsobit se tak svým zákazníkům (Informativní brožura společnosti Rossmann). 

4.5.1 Interaktivní marketingová komunikace 

Sílu webových stránek v současné době znají i ty nejmenší společnosti a snaží se je co 

nejefektivněji využívat. Stejně tak Rossmann má své webové stránky, kde informují 

zákazníky o novinkách, nejnovějších akcích a zákazníci si také mohou prohlédnout aktuální 

letáky. Zákazníci se poté mohou dozvědět základní informace o společnosti, nabízeném 

sortimentu včetně privátních značek, věrnostním programu a dobročinných aktivitách 

společnosti. Rossmann informuje o zajímavých slevách a také sdílí všechny novinky se 

zákazníky pomocí profilu na sociální síti Facebook, kde je sledován více než 115 000 

uživateli a odpovídá na jejich četné dotazy. Na facebookové stránce vznikají diskuze mezi 
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zákazníky, kde si navzájem podávají informace o produktech a zároveň nechávají zpětnou 

vazbu pro společnost, jako například chválu za zasílání letáků i do velmi malých vesnic.  

Jako další online komunikační nástroj vytvořila společnost Rossmann mobilní aplikaci 

umožňující vytváření a následné spravování nákupních seznamů. I zde je uživatel aplikace 

informován o aktuálních i dlouhodobých akcích a všech novinkách společnosti. Aplikace 

také nabízí možnost navigace k nejbližší prodejně Rossmann a informuje o otevírací době 

prodejen. Tato aplikace získala nejvyšší ocenění v kategorii firemních mobilních aplikacích 

v soutěži Fénix content marketing. Aplikaci si mohou zdarma stáhnout jak uživatelé IOS 

systému (společnost Apple), tak uživatelé mobilního operačního systému Android (webové 

stránky společnosti Rossmann). 

4.6 Public relations 

Dle brožury společnosti Rossmann, drogerie Rossmann patří k firmám starající se 

o zachování kvalitního životního prostředí a nejen o ekonomické cíle, a proto si stanovila 

udržitelnost zdrojů jako jednu ze svých hlavních priorit. V roce 2010 se firma stala součástí 

projektu Zelená firma soustřeďující se na likvidaci nepotřebného elektroodpadu. Od této 

doby dochází k organizaci sběrových akcí za účelem snížení produkce skleníkových plynů, 

a to například díky vysbírání nefunkčních elektrozařízení. Dle interních informací si 

zákazníci váží více firem, jež není lhostejná k budoucnosti planety a najdou se tak další 

příznivci společnosti.  

Drogerie Rossmann se snaží o stálé snižování množství škodlivých látek v ovzduší a výrazně 

přispívá k vytvoření čistějšího prostředí. Napomáhá tomu spolupráce s autodopravcem 

provozující vozidla nejšetrnější emisní třídy. Za účelem snížení spotřeby energie, společnost 

postupně instaluje LED osvětlení na všechny své prodejny včetně distribučního skladu.  

Co se týče recyklace, Rossmann si uvědomuje dopady svého podnikání na životní prostředí, 

a proto se zaměřuje na ekologickou likvidaci jak na centrálním skladě, tak i na svých 

prodejnách. Ročně je nashromážděno přes 600 tun odpadu, kdy zhruba 80 % projde 

materiálovou recyklací a využívá se znovu například na výrobu obalů privátních značek, 

okolo 15 % se využije energeticky a se zbylými procenty se vyrovnává ekologická likvidace. 

Zmiňované strategické letáky firmy jsou rovněž tištěné na 100 % recyklovaném papíře. 

Společnost Rossmann zatím úplně nezrušila prodej svých igelitových nákupních tašek, ale 
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značně podpořila snížení jejich prodeje díky výrobě barevných znovupoužitelných tašek. 

Igelitové tašky jsou alespoň vyrobeny ze speciálních ekologických materiálů a rozkládají se 

tak bez vzniku škodlivých látek.  

4.6.1 Sponzoring a veletrhy 

Společnost Rossmann především směřuje svou podporu k dětem, jež potřebují pomoc 

druhých a napomáhá ke vzdělávání mladých studentů na základních a středních školách 

(interní materiály společnosti Rossmann). 

V roce 2009 zahájila drogerie parfumerie Rossmann velmi úspěšnou kampaň „5.000.000 Kč 

pro dětský úsměv“ ohroženým dětem a novorozencům. Například v roce 2014 předala tato 

společnost téměř 31.000.000 Kč na vybavení několika porodnic a novorozeneckých oddělení 

speciálními lékařskými přístroji. Část peněz se využilo na rekonstrukci specializovaného 

pracoviště pro léčbu dětských popálenin a nákup přístrojů pro efektivnější operace 

onkologických pacientů. „Nadace Naše dítě“ je podporována spoustou známých českých 

osobností a dlouhodobě i společností Rossmann, která dokonce získala ocenění „Zlaté 

srdce“, což je ocenění pro významné ochránce dětí.  

Další velký projekt byl představen v loňském roce 2015 s názvem „Rossmann Inspiruje“. 

Jeho hlavním cílem bylo rozšíření charitativních projektů i do jiných zajímavých oblastí. 

Kromě spolupráce s nadací Dětský úsměv, Rossmann začal spolupracovat s webem 

psychologie.cz, se sdružením Život bez bariér a s nadací Klokánek v rámci celofiremní akce 

„Darujte Vánoce dětem z Klokánků“.  

Společnost Rossmann jako generální partner projektu Šik přispívá k tvorbě a následnému 

šíření vzdělávacích spotů preventivního charakteru mezi 200 000 studentů na více než 400 

školách. Jedná se především o videa týkající se etiky, zdravého životního stylu, péče o zdraví 

a tělo s cílem posílit kladné hodnoty mladého člověka. 

V rámci projektu Rossmann Inspiruje, se společnost snaží podporovat značku firmy v očích 

zákazníků, a proto spolupracuje se zaměstnanci z „Baby office“ provozující dětské a mobilní 

koutky. Díky rossmannským mobilním koutkům je pak značka Rossmann zviditelněna na 

akcích a veletrzích jako je Equal Pay Day, Sporťáček nebo Interbeauty Prague. Jelikož 

návštěvnice veletrhů mohou odložit své děti a soustředit se tak na vzorky privátních produktů 
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společnosti, tak podle informací marketingových specialistů společnost docílila svých 

strategických záměrů a získala další věrné zákazníky (Svobodová, 2016). 
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 5 Marketingová komunikace konkurence 

V této kapitole je porovnávána marketingová strategie dvou největších konkurentů 

společnosti Rossmann, a to s drogerií dm a českou drogerií Teta.  

5.1 Dm drogerie markt s.r.o. 

Společnost dm drogerie markt je stálou jedničkou na českém drogistickém trhu co se týče 

tržeb. V posledním obchodním roce 2014/2015 zveřejnila společnost nárůst obratu o 5,85 % 

na 7,214 miliardy korun, čímž potvrdila své prvenství na českém trhu. Celá skupina dm 

včetně dm Německo oznámila meziroční nárůst o 9 % na 9,075 miliard euro (webové stránky 

společnosti dm). 

Úplně první prodejna byla otevřena v rakouském městě Linc roku 1976. V České republice 

se první drogerie dm objevila v Českých Budějovicích, a to roku 1993. V Českých 

Budějovicích se nachází i samotné sídlo dm Česká republika. Drogerie dm má již dva roky 

stálý počet otevřených prodejen v České republice, a to 220 s téměř 2.500 zaměstnanci 

a celkem je zastoupena ve dvanácti evropských zemích s více než 3.000 prodejnami, kde je 

zaměstnáno přes 50.000 pracovníků (webové stránky společnosti dm). 

Sortiment a služby 

Kromě značkových produktů drogerie dm nabízí široký sortiment svých 23 privátních 

značek. Silnou stránkou drogerie dm je její sortiment zdravé výživy a svých bio produktů, 

které není jednoduché sehnat v běžných supermarketech a je velmi oblíbený u zákazníků 

dm.  

Na základě informací získaných na prodejně drogerie dm, k základním službám drogerie dm 

nově zavedla zdarma Wi-Fi na svých prodejnách a záruku správnosti údajů na pokladní 

stvrzence, což znamená, že pokud se na stvrzence liší cena produktu od ceny na regálu, 

obdrží zákazník tento výrobek zdarma.  

5.1.2 Prodejny a logo 

Krupka (2015) ve svém příspěvku uvádí, že společnost dm se v posledních dvou letech 

zaměřuje na vzhled svých prodejen. Neotvírá nové prodejny, ale spíše se snaží o zvětšování 
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plochy těch stávajících z důvodu rozšíření sortimentu. Většina dřívějších prodejen byla 

vnímána mírně chaoticky s namačkanými produkty moc blízko u sebe za účelem snahy 

o zachování velké nabídky sortimentu i na malém prostoru. Přestavěné prodejny jsou 

přehlednější a zákazníci se tak mohou lépe orientovat ve zvětšených prostorech.  Téměř 

každá sedmá prodejna dm v České republice byla představena v novém designu pro posílení 

nákupní atmosféry a došlo ke zdůraznění stávajícího sortimentu. Například pleťová 

kosmetika a dekorativní kosmetika je zvýrazněna příjemným osvětlením a oblast ústní 

hygieny je vylepšena o nainstalované tzv. hotspoty (místo nabízející přístup k internetu 

prostřednictvím Wi-Fi) upozorňující na novinky v sortimentu a zároveň poskytují potřebné 

informace pro zákazníky při rozhodování o nákupu. Dále pak nový design získala oblast 

parfémů, zdravé výživy a dětské výživy. Již v loňském roce do několika prodejen společnosti 

dm přibyly herní prvky pro děti, jako je například houpací koník.  

 

Obr. 4 - Současné logo společnosti dm 

Zdroj: DM DROGERIE MARKT, webové stránky společnosti dm 

Zvláštností je, že drogerie dm ve svém oficiálním názvu používá pouze malá písmena. 

Samotná písmenka loga drogerie „dm“ nejsou nijak výrazná, ale za to vlnky podtrhující 

název drogerie představují dvě nejvýraznější barvy, jak je znázorněno na Obr. 4. Silně 

nabuzující emoce červená spolu s energickou výraznou žlutou na sebe strhává dostatečnou 

pozornost. Stránský (2012) uvádí, že největší podíl na takové nápaditosti má právě žlutá 

vlnka, protože obecně žlutá barva zatěžuje oko nejvíce a strhává tak na sebe největší 

pozornost. Logo společnosti dm doprovází slogan „zde nakupuji, zde jsem člověkem“, jež 

graficky kopíruje tvar vlny loga.  
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5.1.3 Podpora prodeje  

K věrnostnímu programu drogerie dm se dá přihlásit na prodejně nebo prostřednictvím 

webových stránek drogerie. Vyhotovení karty trvá zhruba šest týdnů, proto zákazníci 

dostávají provizorní kartu umožňující sbírání bodů okamžitě. Věrnostní program dm spočívá 

ve sbírání bodů za nákup, konkrétně získává zákazník za každých utracených dvacet korun 

jeden bod, který si tak připisuje na bodové konto. Za nasbírané body si mohou zákazníci 

vybrat z aktuálních výhod pro členy věrnostního programu. Mezi výhodami jsou oblíbené 

slevové knížky se slevovými kupony na vybrané výrobky a poukazy uplatnitelné u příslušné 

partnerské společnosti poskytující například rodinné dovolené, zážitkové balíčky, 

zvýhodněné vstupné a další jiné slevy na nabízené služby či produkty. Většina nabízených 

výhod drogerií dm souvisí právě s nasbíranými body z nákupů, čímž vyzývá zákazníky 

k většímu utrácení jejího sortimentu. Nasbírané body mají platnost dva roky, tudíž si 

zákazníci musí možnost výhod kontrolovat. Poměrně novou podporou prodeje se stal „můj 

dm box“ za 200 nasbíraných bodů s nejnovějšími produkty v hodnotě okolo 500 Kč. 

Dárkově zabalený box vždy obsahuje aktuální výrobky a novinky, ovšem zákazník předem 

netuší, o jaký sortiment se jedná. Počet boxů je limitován, což budí pocit exkluzivity 

(webové stránky společnosti dm). 

Do programu „dm babybonus“ se opět může přihlásit pouze člen věrnostního programu 

active beauty. Dm babybonus je určen pro děti do tří let věku a přihlásit je může již těhotná 

žena nebo kterýkoliv z rodičů. Po registraci do programu dm babybonus zákazník dostává 

uvítací balíček se slevovou knížkou, brožurkou a překvapením, speciální dlouhodobé 

výhody v podobě dárků, slevových kupónů dm externích partnerů, dárky k prvním a druhým 

narozeninám dítěte a další.  

Co se týče tištěných médií, tak společnost dm je vydává zhruba v měsíční periodě. 

Dvacetistránkový dm Journal informuje o akčních výrobcích s prostorem pro reklamu. 

Obsahuje sezónní tipy a rady vzhledem k ročnímu období. Leták Journal Express má čtyři 

strany velikosti A4 a nabízí dlouhodobější akční nabídky. Posledním tištěným médiem je 

magazín Active beauty se 70 až 80 stranami, který se dá sehnat pouze v prodejnách dm. 

Active beauty magazín obsahuje opět akční nabídky a prostor pro reklamu, dále tipy ze světa 

krásy, wellness, fitness a inspirační články.  
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5.1.4 Kampaň 

Důvodem, proč obrat společnosti dm tak vzrostl, je zavedení dlouhodobých cen, jež 

podpořila kampaň „VŽDY VÝHODNĚ“. V únoru roku 2015 bylo dlouhodobě zlevněno více 

než 2.000 produktů a vzhledem k úspěchům kampaně byl počet dlouhodobě zlevněných 

položek navýšen na více než 3.000 produktů. Každé snížení cen trvá čtyři měsíce. Kampaň 

vznikla na základě myšlenky, že pro zákazníka bude pohodlnější nemuset stále sledovat 

akční nabídky a ztrácet tak svůj volný čas. Dm garantuje výhodný nákup kdykoliv vzhledem 

k velkému množství zlevněných produktů a zákazník tak nakoupí zboží, když potřebuje 

a nemusí čekat na krátkodobé akční nabídky (Vaněčková, 2015). 

Vaněčková (2015) v bilanční zprávě uvádí, že drogerie dm používala poslední dva roky 

komunikační kampaň s názvem „Pro každé mé já“ se sloganem „Zde jsem člověkem, zde 

nakupuji“. Kampaň vznikla na základě faktu, že každý člověk se během dne ocitá v několika 

různých sociálních rolí a ve všech ho může provázet společnost dm. Na tuto kampaň 

navazuje nová komunikační kampaň „Pro vše, čím MY jsme“, jež zdůrazňuje důležitost lidí 

v našem okolí v rámci formování osobnosti. Poukazuje na vývoj osobnosti během života 

a změny na základě setkání s dalšími lidmi. Do nového televizním spotu byli představitelé 

vybráni podle jejich životních příběhů vypovídající o setkáních, co ovlivnily jejich vývoj.  

5.1.5 Další nástroje komunikačního mixu 

Interaktivní marketingová komunikace 

Jelikož je hlavní cílovou skupinou společnosti dm skupina žen ve věku 25 až 49 let 

využívající nadprůměrně internet, tak v současné době dm výrazně posiluje online 

komunikaci (Krupka, 2015). 

 Výhodou dm společnosti je responzivní web design, což znamená, že se zobrazení stránky 

optimalizuje pro všechny druhy zařízení jako například notebooky, mobily, tablety a další. 

Drogerie dm využívá sociálních sítích jako Twitter, G+ a jako doplňkové médium nově 

začíná s Instagramem. Na sociálních sítí (konkrétně na Facebooku) je drogerie dm velmi 

aktivní s nabídkou různých soutěží například o nejlepší nalíčení nebo účes s přiložením do 

komentářů a podobně. Drogerie dm vytvořila mobilní aplikaci, kde se uživatelé dozvědí vše 

o dm aktivitách, výhodách, stavu bodového konta zákazníka, možnosti slevových kupónů 
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a vyhledá nejbližší prodejnu s informacemi ohledně otevírací doby (webové stránky 

společnosti dm). 

Public relations a sponzoring 

Vaněčková (2015) uvádí, že dm drogerie provozuje aktivity pomáhající dětem nebo ochraně 

životního prostředí. Například od roku 2011 funguje program „Veselé zoubky“ s hlavním 

cílem pomoci dětem a jejich rodičům se správnou péčí o chrup a předcházet zubním kazům. 

Preventivního programu se zatím zúčastnilo více než 130.000 dětí a program získal pečeť 

České stomatologické komory. Co se týče ochrany přírody, tak se dm snaží snížit množství 

plastového odpadu díky nabídce opakovatelně použitelných nákupních tašek, snížit 

množství celkového produkovaného odpadu, vyrábět produkty privátních značek šetrné 

k životnímu prostředí a co nejvíce znovu využívat recyklovaný materiál. Drogerie dm začala 

v loňském roce 2015 používat firemní vozidla na zemní plyn snižující emise v ovzduší 

a v rámci vzdělávací kampaně „Už dnes myslím na zítřek“ proběhla soutěž pro zákazníky 

o elektrokola.  

5.2 Drogerie Teta 

Řetězec s názvem Teta spadá pod českou společnost p.k. Solvent s.r.o, jež vznikla v roce 

1992 jako velkoobchod s drogistickým zbožím. V současné době je p.k. Solvent vůdčí silou 

nezávislého trhu drogerie a v oblasti drogistického zboží po celé České republice a vykazuje 

roční obraty minimálně přes čtyři miliardy korun.  Co se týče tržeb, je na drogistickém trhu 

v současné době v České republice na druhém místě. V roce 2009 vstoupil p.k. Solvent na 

slovenský trh a roku 2012 převzal 145  prodejen německé společnosti Schlecker na území 

České republiky (Hospodářské noviny, 2016). 

Společnost p.k. Solvent se zaměřila na projekt Teta v roce 2000. Momentálně je na českém 

trhu vystavěno 786 prodejen, z čehož 441 poboček provozují její franšízoví partneři. V počtu 

provozovaných prodejen je drogerie Teta jedničkou na českém trhu a měla dlouhodobě 

solidní pozici na českém trhu. Prodejny drogerie Teta byly původně cíleně otevírány 

v menších městech, a proto je vnímána jako levná, snadno dostupná a rodinná drogerie české 

značky. Na základě informací průzkumu trhu společností GFK byla v poslední době 

kritizována právě v hodnocení nákupního prostředí a byla vnímána jako zastaralá nemoderní 



 
 

 
48 

 

Praktická část 

„drogerie z vesnice“. Takové hodnocení přispělo k provedení zásadní změny prodejního 

prostředí.  

Sortiment  

Na základě vlastního pozorování na prodejnách Drogerie Teta lze konstatovat, že nabízí 

deset svých privátních značek jako například svou značku pleťovou kosmetiku Ellie, 

přírodní kosmetiku Floré nebo výrobky ústní hygieny Dentamax. Kromě běžných oblastí 

jako je dekorativní kosmetika, opalovací krémy a spoustu dalších, některé prodejny drogerie 

Teta nabízí zahradní sortiment (hnojiva, zeminu, rašelinu a další) anebo technickou drogerii. 

Se sortimentem drogerie Teta souvisejí léky a s tím internetová lékárna sLéky.cz mající 

výdejní místa právě v prodejnách Teta. 

Služby 

V nových renovovaných prodejnách je zákazníkům nabízena káva, a to členům klubu Teta 

zdarma při nákupu nad 20 Kč. Použitý kelímek stačí ukázat u pokladny a cena nápoje se 

odečte z částky celkového nákupu. Zavedení této služby má prodloužit strávený čas 

zákazníka na prodejně a podpořit tak prodej (Krupka, 2015). 

5.2.1 Kampaň a projekt rebranding 

Rebranding  

Krupka (2015) ve svém příspěvku uvádí, že drogerie Teta od roku 2014 zásadně mění své 

logo, image a především podobu prodejen. Síť zmodernizovaných prodejen nese název 

Duhová teta a ke konci měsíce dubna letošního roku by mělo být nových prodejen zhruba 

450 a cílem do roku 2018 je přeměnit dalších 150 poboček. Řetězec nerebrandovaných 

prodejen Žlutá Teta mění své jméno na Top Drogerie a těch má být v České republice 350. 

Mezi hlavní cíle projektu patří zvýšit frekvenci nákupů, celkové prodeje a tržní podíl, ale 

i vyrovnat se konkurenci vzhledem a přehledností prodejen. Za účelem pohodlnějšího 

nakupování pro zákazníka, design nových prodejen odpovídá současným trendům. Mění se 

především regálové systémy, osvětlení, klimatizace a v mnoha případech dochází ke 

stavebním úpravám. S novou podobou drogerie Teta rozšiřuje i sortiment a služby v oblasti 

dekorativní kosmetiky. Prodejny Teta jsou vylepšeny zkrašlovacím kosmetickým koutkem, 
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některé prodejny koutkem pro děti, automatem na již zmiňovanou kávu a malbami na 

stěnách odlišující zóny drogerie.  

Ke změně vizuálního stylu byla zařazena i změna loga a jeho aplikace. Jak je vidět na Obr. 5, 

nové logo připomíná složení lístků a mělo by být lépe vnímáno ženami, stejně jako oblé 

prvky v interiéru prodejen vycházející právě z křivek a barev loga Teta. Logo je složeno 

celkem z deseti barev a opět v ní nechybí červená ani žlutá barva, strhávající velmi dobře 

pozornost lidského oka. Designér drogerie Teta tvrdí, že konkurence je chladná, a proto byl 

interiér i logo navržen tak, aby se od chladnosti co nejvíce odlišil. Celkový dojem má působit 

útulně, přátelsky a optimisticky (Patera, 2013). 

Po rebrandingu vzrostly tržby u zrekonstruovaných poboček v průměru o třicet procent 

a podle průzkumu agentury TNS Aisa změna image sklidila pozitivní ohlasy u zákazníků, 

což potvrzuje úspěšnost kampaně, ačkoliv mohla být více promovaná vzhledem k jejímu 

potenciálu (Patera, 2013). 

 

Obr. 5 - Změna loga společnosti Teta 

Zdroj: Autor na základě vlastního zpracování 

Po úspěšné změně image se drogerie Teta v roce 2015 zaměřovala na rodiny s malými dětmi. 

Dětem je od minulého roku povoleno v drogeriích Teta konzumovat potraviny, dokonce i ty 

ještě nezaplacené a je jim poskytováno balení s vlhčenými ubrousky. Cílem kampaně bylo 

ukázat, že je Teta vhodným prostředím pro rodiny s dětmi, a na to upozorňovala Teta 

i pomocí televizní reklamy. Tato reklamní kampaň byla podporována materiály v místech 

prodeje, online reklamou a tištěnými inzercemi. Nabízené speciální cenové nabídky pro 
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rodiny byly vázané na klubovou kartu Teta, což mělo navýšit počet celkových členů klubu 

(Krupka, 2015). 

5.2.2 Podpora prodeje 

Věrnostní program drogerie tety se nazývá Teta Klub. Oproti drogerii dm nabízí méně výhod 

a funguje na primitivním principu. Pro členy klubu poskytuje již zmiňovanou kávu zdarma 

a Teta magazín, ovšem pouze na nových prodejnách. Člen klubu Teta nesbírá body, ale tím, 

že je členem, tak získává extra slevy na konkrétní produkty. Člen klubu má také nárok na 

speciální prémiové slevové kupóny garantující 40 až 50 % slevu na oblíbené značky. Pro 

získání těchto kupónů je nutná aktivace e-mailu, kam jsou zasílány předem akční nabídky 

drogerie Teta. Prémiové slevové kupóny jsou po aktivaci e-mailem automaticky nahrávány 

každý měsíc na Teta kartu, takže není nutné je tisknout pro uplatnění při nákupu (webové 

stránky drogerie Teta). 

Drogerie Teta také komunikuje pomocí tištěných médií. Teta magazín je k dostání pouze na 

nových prodejnách a nabízí možnost vystřižení slev, kombinuje reklamní plochu s akčními 

nabídkami a tematickými články. Teta magazín extra je čtyřstránkový výtah z Teta magazínu 

obsahující pouze články. Na vybraných prodejnách je pro zákazníky připraven akční leták 

se slevami s platností po dobu několika dní.  

5.2.3 Další komunikační nástroje 

Přímý marketing 

V současné době p.k. Solvent představuje svým dodavatelům nový projekt sledující díky 

internetu prodeje i transakce majitelů věrnostních karet. Internetová platforma má pomoci 

pochopit chování zákazníků drogerie jak společnosti p.k. Solvent, tak i jejím dodavatelům, 

což by mělo vést k lepší spolupráci. V analýzách a průzkumech se budou dělit zákazníci do 

segmentů podle loajality, cenové citlivosti a reakce na promoční akce. Ke všem sesbíraným 

datům budou mít tak přístup všichni dodavatelé, samotná společnost i výzkumná společnost 

Nielsen zaštiťující samotný projekt (Krupka, 2015). 

Na facebookové stránce je Teta sledována okolo 50.000 uživateli a její webové stránky 

neobsahují mnoho informací. Postrádají více informací o společnosti, články týkající se 

oblíbených témat, informace o aktivitách společnosti a mnoho dalších. Jedinou výhodou je 

responzivní design a celkový design stránky zachovávající nové barvy a oblé tvary drogerie.   
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5.3 Shrnutí porovnání společnosti Rossmann s konkurencí 

V předchozích kapitolách byly analyzovány společnosti Rossmann, spol. s.r.o., dm drogerie 

a p.k. Solvent s.r.o. V následující kapitole jsou získané údaje porovnány a zhodnoceny.  

5.3.1 Porovnání na základě ekonomických ukazatelů 

V této části je analyzován výkaz zisku a ztrát společnosti Rossmann, spol. s r.o. a to na 

základě meziročního srovnání jednotlivých položek v letech 2012 až 2014. Rok 2015 

bohužel nebyl v době vypracování této práce k dispozici. Dále se zaměřuje na vývoj těchto 

položek u konkurenčních společností dm drogerie markt s.r.o. a p.k. Solvent s.r.o. 

Tab. 2 - Vývoj ekonomických ukazatelů (tis. Kč) u společnosti ROSSMANN, spol. s.r.o. v letech 

2012 - 2014 

 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 

Tržby za prodej zboží       2 538 420,00              2 487 282,00             2 406 794,00     

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb          202 799,00                  227 689,00                265 174,00     

Provozní výsledek hospodaření            45 706,00                      4 898,00                  29 935,00     

Výsledek hospodaření za účetní 

období            16 769,00     -             23 674,00                     6 458,00     

Zdroj: JUSTICE, autor na základě vlastního zpracování 

Tab. 3 - Vývoj ekonomických ukazatelů (%) u společnosti ROSSMANN, spol. s.r.o. v letech 2012 - 

2014 

 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 

Tržby za prodej zboží x -2,01% -3% 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží x -0,58% -6% 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb x 12,27% 16% 

Výkonová spotřeba x 0,20% 9% 

Osobní náklady x -1,45% -1% 

Provozní výsledek hospodaření x -89,28% 511% 

Zdroj: JUSTICE, autor na základě vlastního zpracování 

Z Tab. 3 vyplývá, že tržby za prodej zboží společnosti Rossmann, spol. s r.o. v roce 2013 

a 2014 klesaly, přičemž vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb byl opačný. V roce 

2014 dosáhly růstu oproti předcházejícímu roku o 16 %. Lze tedy konstatovat, že tento růst 

mohl být ovlivněn marketingovou strategií společnosti, která byla zaměřena na podporu 

prodeje vlastních výrobků společnosti Rossmann, spol. s.r.o. a také spokojeností zákazníků 

s těmito výrobky. Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb pozitivně působil také 
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na provozní výsledek hospodaření v roce 2014, který se zvýšil přibližně o 500 % oproti roku 

2013. Pozitivní vliv na provozní výsledek hospodaření mělo také snížení osobních nákladů.  

Výsledek hospodaření za účetní období činil v roce 2014 6 458 (tis. Kč), což dokazuje Tab. 2 

(str. 51). Jeho vývoj ovlivnily hodnoty nákladových úroků a ostatních finančních nákladů.  

Tab. 4 - Vývoj ekonomických ukazatelů (tis. Kč) u společnosti dm drogerie markt s.r.o. v letech 

2012 - 2014 

 30. 9. 2012 30. 9. 2013 30. 9. 2014 

Tržby za prodej zboží       5 244 060,00              5 448 902,00             5 682 719,00     

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb          107 999,00                  115 904,00                127 436,00     

Provozní výsledek hospodaření          258 550,00                  330 042,00                346 176,00     

Výsledek hospodaření za 

účetní období          157 750,00                  221 992,00                230 745,00     

Zdroj: JUSTICE, autor na základě vlastního zpracování 

Tab. 5 - Vývoj ekonomických ukazatelů (%) u společnosti dm drogerie markt s.r.o. v letech 2012 -

2014 

 30. 9. 2012 30. 9. 2013 30. 9. 2014 

Tržby za prodej zboží x 3,91% 4,29% 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží x 3,94% 2,61% 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb x 7,32% 9,95% 

Výkonová spotřeba x 4,06% 8,31% 

Osobní náklady x 8,66% 6,16% 

Provozní výsledek hospodaření x 27,65% 4,89% 

Zdroj: JUSTICE, autor na základě vlastního zpracování 

Tab. 6 -  Vývoj ekonomických ukazatelů (tis. Kč) u společnosti p.k.Solvent s.r.o. v letech 2012-2014 

 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 

Tržby za prodej zboží      4 046 182,00            4 348 885,00        4 667 038,00     

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb         132 432,00               161 530,00           327 685,00     

Provozní výsledek hospodaření         255 560,00               246 939,00           304 564,00     

Výsledek hospodaření za 

účetní období         289 704,00               178 246,00           195 950,00     

Zdroj: JUSTICE, autor na základě vlastního zpracování 
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Tab. 7 - Vývoj ekonomických ukazatelů (%) u společnosti p.k.Solvent s.r.o.  v letech 2012-2014 

 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 

Tržby za prodej zboží x 7,48% 7,32% 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží x 6,80% 4,93% 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb x 21,97% 102,86% 

Výkonová spotřeba x 33,66% 4,13% 

Osobní náklady x -16,99% 15,05% 

Provozní výsledek hospodaření x -3,37% 23,34% 

Zdroj: JUSTICE, autor na základě vlastního zpracování 

Z výše uvedených Tab. 4 až Tab. 7 vyplývá, že nejvyšší celkové tržby vykazuje  v rámci 

zkoumané konkurence společnost  dm drogerie markt s.r.o., dále společnost p.k. Solvent 

s.r.o., celkové tržby společnosti Rossmann, spol. s.r.o jsou  nejnižší. Růst celkových tržeb 

byl nejlepší u společnosti p.k. Solvent s.r.o., u společností  dm drogerie markt s.r.o. 

a Rossmann, spol. s.r.o. dosahoval obdobných hodnot.  Společnost Rossmann, spol. s.r.o. 

vykazovala v roce 2014 nejrychlejší tempo růstu provozního výsledku hospodaření ve 

srovnání s konkurencí. 

5.3.2 Porovnání na základě marketingových nástrojů komunikace 

Z Tab. 8 (str. 54), je zřejmé, že drogerie Rossmann otevřela svou první prodejnu v České 

republice o jeden rok déle než drogerie dm a zároveň o šest let déle než tuzemský řetězec 

Teta. Společnost Rossmann zaujímá třetí místo, co se týče počtu. Drogerie Teta je 

pomyslnou jedničkou v počtu prodejen a drogerie dm naopak ve výši tržeb, což znázornily 

předešlé tabulky s ekonomickými ukazateli. Všechny tři společnosti využívají téměř 

všechny komunikační nástroje v plném rozsahu, až na drogerii Teta, která nezveřejňuje 

aktivity v oblasti vztahů s veřejností.   
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Tab. 8 - Porovnání společnosti Rossmann s konkurencí 

drogerie Rossmann dm Teta 

první prodejna v ČR 1994 1993 2000 

počet prodejen v ČR 124 220 786 

počet privátních značek 35 23 10 

cílová skupina žen 
28 - 36 let 

20 - 49 let věk 30 + 
45 - 60 let 

podpora prodeje       

tištěná média ANO ANO ANO 

věrnostní program ANO (s omezením) ANO ANO 

osobní prodej ANO ANO ANO 

reklamní kampaň ANO ANO ANO 

přímý marketing ANO ANO ANO 

zveřejněné aktivity v rámci PR ANO ANO NE 

Zdroj: autor na základě vlastního zpracování  

Sortiment a služby 

Každá ze zkoumaných drogerií nabízí sortiment privátních značek. Nejširší škálu privátních 

značek zákazníci naleznou na prodejnách Rossmann. Ačkoliv drogerie dm nabízí o dvanáct 

svých značek méně, tak její silnou stránkou je sortiment zdravé výživy a její bio produkty, 

které není jednoduché sehnat v běžných supermarketech a je velmi oblíbený u zákazníků 

dm. Drogerie Teta nabízí pouze deset svých značek, avšak kromě běžných oblastí zboží má 

oproti svým konkurentům rozšířený sortiment o zahradní zboží, technickou drogerii a léky.  

Společnost dm poskytuje téměř stejné služby jako drogerie Rossmann, ale také nabízí i něco 

navíc. Nově zavedla zdarma Wi-Fi na svých prodejnách a záruku správnosti údajů na 

pokladní stvrzence, což znamená, že pokud se na stvrzence liší cena produktu od ceny na 

regálu, obdrží zákazník tento výrobek zdarma. Drogerie Rossmann má daleko zajímavější 

možnosti dobytí dárkových karet, než drogerie Teta. Teta nenabízí možnost dobíjení 

dárkových karet, ale zákazníci si musí vybrat mezi jednorázovými poukazy na nákup 

v hodnotě 300 Kč nebo 500 Kč. Naopak výhodou drogerií Teta je nově možnost dostání 

kávy zdarma na prodejně, což má vést k prodloužení stráveného času zákazníka na prodejně 

a podpořit tak prodej. Pro společnost Rossmann by zavedení takové služby mohlo být 

inspirací.  
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Logo a prodejny 

Logo společnosti dm je jednodušší a není tak originálně promyšlené jako logo drogerie 

Rossmann po změně písmenka „O“ ve tvar kentaura. Logo společnosti dm doprovází slogan 

„zde nakupuji, zde jsem člověkem“, jež graficky kopíruje tvar vlny loga. Po rebrandingu 

nemoderního řetězce Teta lze říci, že grafická stránka loga všech tří konkurentů odpovídá 

moderním trendům a využívají barvy strhující pozornost lidského oka.  

Společnost Rossmann se snaží o kvantitavní expanzi prodejen, ale zároveň má také zájem 

o zkvalitnění prostředí. Starší prodejny se postupně přestavují na modernější design, zásadní 

změnou prochází výměna pokladen a vybudování parfemshopu, kde se kromě nákupu 

a zkoušení parfémů může zaplatit i pohodlně celý nákup. Vzhled prodejen třech konkurentů 

je téměř srovnatelný, ačkoliv po loňské úpravě sedminy prodejen společnosti dm, se zdají 

být její renovované prodejny o něco nápaditější a vzbuzují větší dojem luxusu než prodejny 

společnosti Rossmann. Zajímavě řešené jsou polepy na skle prodejnách drogerie dm 

zachovávající zvlněný tvar podle loga. Oproti společnosti Rossmann se nyní prodejny Teta 

pyšní zkrašlovacím kosmetickým koutkem, některé prodejny (stejně jako drogerie dm) 

koutkem pro děti, automatem na již zmiňovanou kávu a malbami na stěnách odlišující zóny 

drogerie. Naopak prodejny Rossmann mají zajímavější výlohy a větší vnitřní prostory, kde 

sortiment není tak blízko u sebe jako je tomu v prodejnách Teta. Prodejny společnosti 

Rossmann jsou otevírány především na rušných pěších zónách, naopak drogerie Teta se 

soustředila převážně na malá města, aby byla blízko co možno nejvíce zákazníkům, ačkoliv 

v současné době po razantní změně image ji najdeme i ve velkých městech. Drogerie dm má 

velmi často výhodu s umístěním jejich prodejen v obchodních domech s velkou návštěvností 

a často má ve smlouvě podepsanou exkluzivitu, což znamená, že v obchodním domě nemůže 

být pronajatý prostor nikomu, kdo prodává drogistický sortiment.  

Podpora prodeje 

Hlavní marketingovou strategií společnosti dm není akční leták jako u společnosti 

Rossmann, ale věrnostní program. Součástí věrnostního programu dm je program pro matky 

s dětmi do tří let, což je program nabízející téměř stejné výhody jako program Rossmánek. 

Dětské věrnostní programy konkurentů se od sebe liší pouze zasíláním dárků při 

narozeninách dítěte, výhodami při registraci a samozřejmě principem sbírání bodů, což 
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souvisí s obecnou strategií věrnostního programu drogerie dm. Drogerie Teta používá 

kombinaci nejsilnějších marketingových nástrojů svých dvou hlavních konkurentů, a to jak 

věrnostní program, tak i akční letáky se slevovými kupóny. Všechny tři společnosti mají svá 

tištěná média. Společnost dm vydává nová každý měsíc a drogerie Teta a Rossmann každých 

čtrnáct dní. Magazín Dm Journal je oproti magazínu drogerie parfumerie Rossmann silně 

distribuován v magazínech a má tak široký rozptyl mezi zákazníky odebírající ženské či 

dívčí časopisy. Ještě více obsahově podobný magazínu Rossmann je Teta magazín, který je 

k dostání pouze na nových prodejnách. Akční leták Teta vychází stejně jako leták 

společnosti Rossmann každé dva týdny a pokaždé zlevňuje okolo 1500 produktů. Drogerie 

Teta spolu s drogerií Rossmann navíc využívají formu prémie, což znamená, že k nákupu 

nad určitou částku nebo k nákupu výrobků určité značky dostanou u pokladny dárek. Jedná 

se většinou o dárek od dodavatele k podpoření prodeje dané značky.  

Reklamní kampaň 

Drogerie dm mívá silné kampaně se zajímavými příběhy a emočními podtexty, zatímco 

společnost Rossmann zaměřuje své kampaně více na produkt. Dm se především snaží 

vyvolat v zákazníkovi pocit jedinečnosti a lidskosti, což potvrzuje obecně dobré mínění 

o značce. Společnost dm využívá televizní reklamu jako komunikační marketingový nástroj 

daleko častěji než drogerie Rossmann. Poslední reklamní kampaňe drogerie Teta necílí také 

přímo na produkt jako společnost Rossmann, ale na služby a pohodlí zákazníka.  

Interaktivní marketingová komunikace 

Co se týče interaktivního marketingu, tak drogerie Teta je ze tří posuzovaných drogerií 

nejslabší. Například na facebookové stránce je Teta sledována okolo 50.000 uživateli, což 

je o více než sto procent méně uživatelů než co vykazuje Rossmann. Naopak drogerie 

Drogerie dm má na své facebookové stránce téměř 146.000 uživatelů, což je zhruba o 30.000 

více uživatelů než zaznamenává Rossmann a je zde více aktivní více aktivní s nabídkou 

různých soutěží například o nejlepší nalíčení nebo účes s přiložením do komentářů 

a podobně. Ve srovnání se společností Rossman, drogerie dm má svůj web obohacený o více 

článků z oblasti kosmetiky, líčení, rad pro matky, zdravé výživy, domácnosti, zvířat 

a dalších. Weby obou společností nepodléhají nejmodernějším trendům a zachovávají si tak 

identitu firmy. Webové stránky drogerie Teta poskytují velmi málo informací oproti jejím 
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konkurentům, avšak používá responzivní design, což webovým stránkám Rossmann chybí. 

Všichni tři konkurenti nabízejí možnost stažení jejich mobilní aplikace, které mají stejné 

menu až na drogerii dm, kde chybí možnost vytvoření vlastního nákupního seznamu.  

Public relations 

Drogerie Rossmann stejně jako drogerie dm provozuje aktivity v rámci společenské 

odpovědnosti, a to především aktivity pomáhající dětem nebo ochraně životního prostředí. 

Majitelé drogerie Teta se do takových projektů zapojují pouze jako soukromé osoby a tuto 

podporu nevnímají jako součást marketingu drogerie Teta, a proto se společnost v tomto 

směru nijak neprezentuje ani neposkytují žádné informace týkající se vztahů s veřejností.  
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6 Optimalizace komunikačního mixu 

nástrojů 

Na základě analyzování současné marketingové komunikace společnosti Rossmann 

a porovnání s jejími největšími přímými konkurenty lze říci, že není nutné výrazně měnit 

marketingovou strategii firmy, jež podporuje značku a zároveň se snaží udržet stabilně nízké 

ceny, a podle vedení společnosti je úspěšná. Tato závěrečná kapitola se snaží doporučit 

varianty optimalizace komunikačního mixu nástrojů, které již společnost Rossmann 

využívá. Především se věnuje novým nápadům týkajících se podpory prodeje a vylepšení 

prodejen, čemuž se v současné době věnuje i konkurence. 

Podpora prodeje 

Vzhledem k velkým investicím a silné marketingové aktivitě přímé konkurence společnosti 

Rossmann by mohlo stát za zvážení, zdali akční leták bude jako hlavní podpora prodeje 

stačit. Ačkoliv drogerie Rossmann zavedla již zmiňovaný věrnostní program pro matky 

s malými dětmi, tak by se mohl zaměřit na širší cílovou skupinu a získat tak více loajálních 

zákazníků. Na základě času stráveného na prodejnách Rossmann a komunikaci se zákazníky 

je zřejmé, že by uvítali věrnostní program, jehož členem se bude moci stát každý bez 

omezení a nejen například matky s dětmi do tří let, jako tomu je dnes. Zajímavé výhody 

mohou přilákat více potenciálních zákazníků, jež se budou opakovatelně vracet k jejich 

oblíbenému řetězci. Oba dva hlavní konkurenti hlásí dohromady téměř čtyři miliony členů 

jejich věrnostních programů, což svědčí o oblíbenosti mezi zákazníky. 

Věrnostní program 

Název nového věrnostního programu by měl být krátký a zajímavý. Vybraný název 

„Rossmann VŠEM“ říká, že členem se může stát každý bez jakéhokoliv omezení. Věrnostní 

program by kombinoval sbírání bodů a zároveň výrazně zvýhodněné ceny na konkrétní 

produkty jen pro členy programu. 

Sbírání bodů by bylo ovlivněno výší nákupu, a to přesně při nákupu nad 200 Kč člen klubu 

získá 5 bodů. Sbírání bodů je v tomto případě pouze doplňující výhodou pro členy programu, 

což by ale mohlo vést k vyššímu prodeji. Pokud například zákazník bude mít v košíku nákup 
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za 157 Kč, tak se rozhodne koupit si něco navíc za účelem získání bodů. S tím souvisí 

i nutnost zvážit co nejatraktivnější možnosti odměn za nasbírané body. Jelikož by každý 

zákazník mohl preferovat jinou variantu odměn, mělo by se nabízet hned několik možností 

výběru. Samozřejmě čím více a častěji by členové Rossmann programu utráceli, o to více 

zajímavých odměn by je po nasbírání bodů čekalo. Podle počtu nasbíraných bodů by si 

členové programu mohli vybrat z jednorázových poukázek na nákup v různých hodnotách, 

z dárkových košů v různých hodnotách a slevových poukázek na sortiment či služby 

obchodních partnerů. Poukázky na nákup by se samozřejmě daly uplatnit pouze na 

prodejnách Rossmann a dárkové koše by se především skládaly z produktů privátních 

značek (alespoň po dobu současné reklamní kampaně na privátní značky společnosti 

Rossmann). Pro zákazníky s velkým počtem nasbíraných bodů by byly připraveny slevové 

poukázky například do wellness center, fitness center, kadeřnických salónů, nehtových 

studií, ubytovacích zařízení nabízející relaxační víkendy a dalších subjektů provozující 

služby či produkty související s drogistickým zbožím. Pro takovou spolupráci by si 

společnost Rossmann měla vybrat zodpovědné obchodní partnery zajišťující kvalitní služby 

za účelem co možného největšího uspokojení potřeb zákazníka, aby měl motivaci znovu 

sbírat body.  

Dalším privilegiem každého člena by mohlo být to, že v den svých narozenin by měl 

garantovanou 25% slevu na celý nákup, což by mělo za cíl v každém členovi vyvolat pocit 

důležitosti či individuality a posílit tak dobré mínění o značce. Dále by pak každé dva týdny 

mimo běžný akční leták bylo značně zvýhodněno několik produktů za účelem získání 

zákazníků do věrnostního programu. Například pokud bude běžná cena za zubní pastu 60 

Kč a pro členy programu pouze 30 Kč, pak by tento fakt mohl vzbudit u návštěvníků 

prodejen Rossmann značnou pozornost.  

Rozšíření služeb 

Vzhledem ke stále většímu sortimentu a novým výrobkům, by se ke službám společnosti 

Rossmann mohlo řadit představování právě nového zboží. Zhruba každé dva měsíce by na 

každé prodejně Rossmann odpovědná osoba (hosteska) poskytovala informace 

o nejnovějších položkách sortimentu Rossmann a v případě dekorativní kosmetiky nabízela 

vyzkoušení za pomoci testerů. Jednalo by se především o produkty, které si běžně zákaznice 

nemohou vyzkoušet jako například řasenky nebo pleťové krémy. Řasenky jsou většinou 
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zabalené a není možnost si prohlédnout ani vyzkoušet kartáček, stejně tak není možné se 

rozhodnout na základě kritérií (vůně, hustota a další) při koupi pleťových krémů.  

Na základě srovnání s konkurencí by společnost Rossmann mohla také zvážit při přestavbě 

svých prodejen rozšíření prodejny o dětský koutek, kde by se děti zaměstnaly, což by mohlo 

zajistit větší pohodlí při nakupování jejich rodičů (především matek). Součástí dětských 

koutků by byly omalovánky či pexeso společnosti Rossmann. Další inspirací by pro 

společnost Rossmann mohlo být zavedení Wi-Fi do svých prodejen anebo umožnit 

nakupování z pohodlí domova díky vytvoření e-shopu, což by opět mohlo být směřováno 

k prezentaci privátních značek. Pro členy Rossmann programu by bylo zvýhodněné 

poštovné nebo při větší hodnotě nákupu sleva na další nákup. 

Spolupráce se společností Cinestar 

Výhodným obchodním partnerem by se mohla zdát pro společnost Rossmann síť multikin 

Cinestar. Pro členy věrnostního programu Rossmann by byly připravovány několikrát do 

roka slevové kupóny na nákup lístků do kina, kdy by tématika filmu byla propojena se 

zvýhodněným zbožím. Například v červenci letošního roku 2016 bude mít premiéru 

animovaná komedie Tajný život mazlíčků. V rámci současné kampaně privátních značek by 

společnost Rossmann nabízela od června po dobu zhruba dvou týdnů akci pro držitele karty 

Rossmann. Při nákupu jakýkoliv produktů privátní značky Winston (krmiva pro domácí 

zvířata) nad 250 Kč získá člen programu 10% slevu na nákup lístku na daný film. Hlavním 

cílem by bylo spojit tématiku filmu se sortimentem Rossmann, a tím tak zvýšit zájem o jeho 

produkty a zároveň návštěvnost kina. Cinestar by naopak zajišťoval společnosti Rossmann 

krátký reklamní spot před začátkem filmu. Pokud by se jednalo o některých z akčních filmů, 

slevu na lístky na prodejnách Rossmann by bylo možné získat při koupi zboží pánského 

sortimentu, naopak v případě romantické komedie by se jednalo například o sortiment 

dekorativní kosmetiky nebo dámských parfémů. Pro dosažení co největšího úspěchu by se 

měly vybírat dlouho očekávané filmy s předpokládanou vysokou návštěvností a na tomto 

základě přizpůsobit akci na prodejnách Rossmann.  

Společnost Rossmann by také mohla uvažovat o zapojení do večera určeného pro ženy, jehož 

pořadatelem je Cinestar. Večery pod názvem Dámská jízda nabízí ženám či dívkám 

zajímavý program. Cena lístku na Dámskou jízdu je zhruba 180 Kč, a pokud by se Rossmann 
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účastnil tohoto projektu, mohl by nabídnout svým členkám věrnostního programu opět slevu 

na zakoupení lístku. Během takového večera jsou dámy uvítány welcome drinkem a na 

každé sedačce v sále jsou umístěny letáky partnerů sponzorujících Dámskou jízdu a nechybí 

ani vzorečky jejich produktů. Společnost Rossmann by tedy na sebe mohla rovněž 

upozorňovat pomocí letáků a přiložených vzorečků, což by při volbě vzorečků privátních 

značek Rossmann mohlo být úspěšnou součástí letošní reklamní kampaně. V průběhu večera 

je vyhlašována tombola, kam by Rossmann mohl poskytnout produkty, na které by chtěl 

zrovna upozornit. Před promítáním samotného filmu by se návštěvnice Dámské jízdy mohly 

nechat informovat u stánku Rossmann, kde by hostesky nabízely líčení a vyzkoušení 

některých produktů zdarma. Stánek společnosti Rossmannu by také nabízel možnost 

registrace do jejich věrnostního programu a s ní jednorázovou 10% slevu na první nákup 

s členskou kartou Rossmann. Propagování svých privátních značek při večerech Dámské 

jízdy by mohlo navýšit úspěšnost letošní kampaně.  

Reklamní kampaň 

Další kampaň společnosti Rossmann by se mohla zaměřit na studenty. Na základě předložení 

studentského či žákovského průkazu by studenti měli zvýhodněné ceny vybraného 

sortimentu. Na základě pozorování chování zákazníků na prodejnách Rossmann, zhruba od 

15 do 25 let lze zhodnotit, že především dívky nejvíce nakupují levnější dekorativní 

kosmetiku. Proto po dobu trvání kampaně by studenti mohli nakupovat produkty oblíbených 

značek za výrazně zlevněnou cenu. Společnost Rossmann by tak díky kampani získala 

mladou klientelu, jež by se mohla stát věrnými a stálými zákazníky i po ukončení studia 

a samotné kampaně. 

Interaktivní marketingová komunikace 

Pro posílení přímého marketingu by společnost Rossmann mohla být více aktivní na své 

facebookové stránce, a to například pomocí vyhlašování nejrůznějších soutěží o nejlepší 

nalíčení na dané téma či účesy slavných celebrit. Uživatelé sledující aktivity Rossmann na 

facebooku by tak vkládaly fotografie do komentářů u vyhlášené soutěže a výhercem by se 

stal ten, kdo by měl u své fotografie nejvyšší číslo u tlačítka „líbí se mi“.  Dále by firma 

Rossmann mohla vylepšit své webové stránky, například měnit design podle ročního období 

a k tomu přizpůsobit i reklamu na sortiment související s daným ročním obdobím. 
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Oficiálním webovým stránkám Rossmann také chybí přizpůsobování zobrazení stránky 

podle všech druhů zařízení, tedy responzivní web design, který by mohl zlepšit pohodlí 

zákazníků při jejich prohlížení.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala komunikační strategií vybraného podniku. Cílem práce bylo 

analyzovat současnou komunikační strategii podniku, následně ji porovnat s hlavními 

konkurenty a na základě získaných informací navrhnout společnosti případná opatření pro 

optimalizaci nástrojů komunikačního mixu. 

Praktická část bakalářské práce byla realizována ve společnosti Rossmann, spol. s.r.o., což 

je třetí nejúspěšnější prodejce drogistického zboží na tuzemském území. Na základě 

konzultací s marketingovými specialisty, poskytnutí firemních materiálů a osobního 

pozorování na prodejnách společnosti Rossmann, práce analyzovala současnou 

marketingovou strategii s pomocí nástrojů komunikačního mixu. Po analýze marketingové 

strategie firmy práce popisuje konkurenční komunikační mix a následně pak hodnotí jejich 

rozdíly se zkoumanou společností. V závěru práce pak na základě získaných informací 

navrhuje opatření pro optimalizaci nástrojů komunikačního mixu a zároveň je předkládá 

marketingovému oddělení společnosti Rossmann za účelem projednání a implementaci 

nových návrhů. 

Z analýzy současné marketingové komunikační strategie vyplývá, že se společnost velmi 

aktivně věnuje marketingu a dostatečně rozumí jeho důležitosti v rámci plnění firemních 

cílů. Vedení společnosti Rossmann zastává marketingovou strategii podporující značku 

s cenovou politiku stabilně nízkých cen a jejich ekonomické ukazatele úspěch potvrzují. 

Drogerie Rossmann využívá všech možných komunikačních nástrojů, jež je možné na 

drogistickém trhu kombinovat. Nejvíce pozornosti věnuje podpoře prodeje, osobnímu 

prodeji a aktivně udržuje vztahy s veřejností díky projektům přispívající k ochraně životního 

prostředí či sponzorováním nadace pomáhající dětem. Dále pak realizuje reklamní kampaně, 

prezentuje se na veletrzích i výstavách a nezapomíná ani na sílu přímého marketingu.  

Vzhledem k velikosti společnosti, firemním úspěchům a vysoké úrovni najatých specialistů 

v oblasti marketingu bylo velmi obtížné nalézt nedostatky v rámci využívání nástrojů 

komunikačního mixu a tedy celkové marketingové strategii společnosti. I přes to se 



 
 

 
64 

 

Závěr 

závěrečná část práce snaží navrhnout možné vylepšení již zavedeného komunikačního mixu 

společnosti pomocí následujících variant: 

 Podpory prodeje, jež by mohla být obohacena o nový věrnostní program „Rossmann 

VŠEM“ pro všechny zákazníky bez omezení. Věrnostní program by fungoval na 

principu sbírání bodů a výrazných slev pro členy programu. Za nasbírané body by si 

členové programu mohli vybírat z několika zmiňovaných výhod. 

 Na základě porovnání s konkurencí byla navrhnuta možnost rozšíření poskytovaných 

služeb na prodejnách Rossmann o představování nových produktů, zavedení Wi-Fi 

či vystavení dětských koutků pro větší pohodlí nakupujících rodičů. 

 Spolupráce s možným novým obchodním partnerem Cinestar, kdy by se propojila 

tématika promítaných filmů se sortimentem společnosti Rossmann a v rámci letošní 

kampaně zaměřující se na privátní značky by je Rossmann mohl jako partner 

zviditelnit v projektu Dámská jízda. 

 Nová reklamní kampaň by se mohla týkat cílové skupiny s žákovskými 

a studentskými průkazy. Drogerie Rossmann by tak díky kampani mohla získat 

mladou klientelu, jež by se mohla stát věrnými a stálými zákazníky i po ukončení 

studia a samotné kampaně. 

 Společnost Rossmann by se mohla více zaměřit na svou aktivitu na své facebookové 

stránce a pokusit se o nápaditou změnu designu jejich webových stránek. 

Výše uvedené varianty byly vybrány na základě analyzování současné marketingové 

komunikační strategie ve firmě a výsledků z porovnání s konkurencí. V této práci byla snaha 

posílit efektivitu již používaných nástrojů komunikačního mixu a zaměřila se především na 

oživení podpory prodeje několika způsoby.  

Navrhované změny či vylepšení stávající marketingové strategie budou dle předběžné 

dohody předloženy odborníkům marketingového oddělení společnosti Rossmann a bude na 

jejich zvážení, zdali shledají některé z návrhů zajímavými.  

Závěrem lze tedy konstatovat, že cíle stanovené v úvodu bakalářské práce byly naplněny.
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