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Anotace

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části je

vytyčena základní terminologie z oblasti marketingu. Jsou zde vysvětleny pojmy jako

mezinárodní marketing, komunikace a segmentace. Po představení základní terminologie se

práce zabývá teoretickými východisky marketingové komunikace. Součástí teoretické části je

i definování nástrojů komunikačního mixu a závěr kapitoly se věnuje novým trendům

z oblasti marketingové komunikace.
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pro účely diplomové práce. Hlavním úkolem praktické části je definovat možná doporučení

pro vybranou firmu z dané problematiky. Aby mohl být cíl splněn, tak součástí praktické části

je nejdříve provedení marketingových analýz ve vybraných zemích EU. Analýzy a jejich

vyhodnocení byly provedeny pro tři země EU a to Českou republiku, Německo a Velkou

Británii. Díky vyhodnocení marketingových kampaní mohl být splněn hlavní cíl, a to

definovat možnosti zlepšení z oblasti marketingové komunikace pro vybranou firmu.
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theoretical part is outlined the basic terminology of marketing. There are explained terms such
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Úvod

Téma diplomové práce je marketingová komunikace vybrané firmy v zemích EU.

Marketingová komunikace je v dnešní době velice obtížná disciplína, která je ovlivňována

řadou aspektů. Velmi obtížné je provozování úspěšné marketingové komunikace na

mezinárodní úrovni. Firma, která chce být úspěšná, se musí přizpůsobovat trendům

a neustálému vývoji v této oblasti. Jestliže společnost dobře investuje a provozuje

marketingovou komunikaci, tak výrazně zvyšuje procentuální šanci na úspěch v dnešním

velmi konkurenčním prostředí.

Teoretická část diplomové práce bude rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první bude

popsána základní terminologie z oblasti marketingu. Budou zde představeny pojmy jako

marketing a marketing v mezinárodním prostředí. Součástí mezinárodního podnikání je

důležité sledovat makroekonomické ukazatele jednotlivých trhů, což je možné

prostřednictvím PEST analýzy, která zde bude představena po teoretické stránce. Základní

terminologie bude končit definováním pojmů komunikace a segmentace. Druhá kapitola se

bude zabývat teoretickými východisky marketingové komunikace. Nejdříve zde budou

popsány jak obecné informace, tak i jednotlivé fáze efektivní marketingové komunikace.

Následovat bude představení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Práce bude začínat

u nejznámějších jako je reklama a podpora prodeje, až po představení nových trendů jako je

virový marketing.

Přestavením vybrané firmy bude práce přecházet do praktické části. Zde bude představena

společnost Vodafone, která byla vybrána pro účely práce, a také její pobočka v ČR. Vodafone

je firma, která působí po celém světě a kompletní analýza její marketingové komunikace není

z hlediska rozsahu diplomové práce možná. Proto se diplomová práce věnuje analýze

zvolených marketingových kampaní z vybraných zemí EU. Mezi vybrané země se řadí Česká

republika, Německo a Velká Británie. V jednotlivých zemích bude provedena analýza

marketingové kampaně a s ní spojené komunikace v roce 2014. Součástí kapitoly bude vždy

i provedení PEST analýzy a porovnání s konkurencí ve vybraných zemích. Hlavním cílem

práce bude definovat doporučení pro příští marketingové kampaně firmy Vodafone, které

budou vyplývat z provedených analýz.
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1. Základní terminologie

První kapitola práce se zaměřuje na představení základních termínů, které uzce souvisejí

z oblastí marketingové komunikace. Nejdříve práce definuje marketing jako takový

a představuje základní marketingové koncepce z hlediska historie. Dále zde práce zachycuje

hlavní marketingové úkoly a jeho další možné členění. Práce se dále věnuje základnímu

marketingovému mixu a poté přechází do oblasti mezinárodního marketingu. Uvádí

náležitosti a výhody mezinárodního podnikání a jsou zde představeny tři základní koncepce

mezinárodního marketingu. Poté se práce věnuje PEST analýze, která ovlivňuje rozhodování

o strategii mezinárodního marketingu, ale také rizikům mezinárodního podnikání. V poslední

části první kapitoli se práce zabývá komunikací a segmentací. Jsou zde určeny základní prvky

komunikace a provedeno její základní členění. Na závěr kapitoli je definován pojem

segmentace a je představen proces segmentace.

1.1 Marketing

Marketing má mnoho definic, které se objevují jak v české, tak i zahraniční literatuře

zaměřené na oblast marketingu. Philip Kotler (2013), který je celosvětově uznávaným

obdorníkem na marketing a management, definuje marketing takto: „Marketing je sociální

a manažerský proces, s jehož pomocí získávají ldé všechno, co potřebují nebo po čem touží,

a to na základě výroby komodit a jejich následné směny za peníze nebo za jiné komodity.“

Literatura týkající se marketingu zaznamenává z historického pohledu několik

podnikatelských koncepcí, které se vyvíjely a měnily v časové řadě. Mezi první patří výrobní

koncepce, kde firmám šlo o výrobu co nejvíce výrobků za co nejnižší cenu. Naproti tomu

výrobková koncepce je zaměřena na kvalitu výrobku, jeho vývoj a výrobní náklady.

Koncepce, při níž je kladen důraz na prodej výrobků a je podpořena intenzivní reklamou, se

nazývá prodejní a všechny zmíněné koncepce nerespektují požadavky zákazníka. První

koncepce, která zjišťuje požadavky zákazníků a snaží se uspokojit jejich potřeby, je

marketingová a její nadstavbou je sociální koncepce. (Urbánek, 2010)
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Široká veřejnost si často pod pojmem marketing představuje jen reklamu nebo prodejní

aktivity podniku. Marketing, ale obsahuje mnohem více, což nám zobrazuje obrázek č. 1,

který stručně vymezuje hlavní úkoly marketingu. Mezi detailnější členění marketingových

činností můžeme uvést například analýzu trhu, zákazníků, ale i vlastního podniku. Dále také

poznávání konkurence, stanovení marketingových cílů, vypracování a volba marketingového

mixu a v neposlední řadě také vlastní prodej zboží či služeb. (Urbánek, 2010)

Obrázek 1: Hlavní úkoly marketingu
Zdroj: (Urbánek, 2010, s. 12)

Marketing může být rozdělen z několika hledisek, jako první lze zmínit diferencovaný

a nediferencovaný marketing. Nediferencovaný marketing není zaměřen na jednotlivé cílové

skupiny zákazníků, což znamená snížení nákladů, ale nelze uspokojit všechny zákazníky.

Diferencovaný marketing obsahuje více odlišných nabídek pro několik cílových skupin

zákazníků. Existuje také koncentrovaný marketing, který je zaměřen pouze na vybranou

cílovou skupinu zákazníků a snaží se jí věnovat maximální pozornost. Marketing je dále

možné členit na mikromarketing a makromarketing. Mikromarketing obsahuje aktivity

podniku, jimiž dosahují svých cílů a snaží se uspokojit požadavky zákazníků. Proces, kde stát

řízením toků zboží a služeb dosahuje cílů celé společnosti, je makromarketing. Další

rozdělení je na spotřebitelský a průmyslový marketing. Ve spotřebitelském marketingu se

firma zaměřuje přímo na individuální spotřebitele a musí tedy co nejlépe poznat jejich

požadavky a přání. Zatímco průmyslový marketing je provozován mezi podniky či

institucemi. Následující tabulka č. 1 zobrazuje hlavní rozdíly mezi spotřebitelským

a průmyslovým marketingem.
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Tabulka 1: Hlavní rozdíly mezi spotřebitelským a průmyslovým marketingem

vztah
spotřebitelský průmyslový

marketing

kdo je zákazníkem jednotlivý spotřebitel podnik nebo
instituce

vztah k zákazníkovi na dálku blízký vztah

kdo marketing
provádí prodavač (specialista) vedoucí pracovník

výrobek relativně jednoduchý většinou komplexní

proces rozhodování ne vždy jasný,
racionální komplexní nákupní

Zdroj: (Urbánek, 2010, s. 16)

Mezi hlavní pojmy a nástroje marketingu se řadí marketingový mix, tzv. 4 P. Marketingový

mix má několik definic, podle Kotlera je to: „soubor marketingových nástrojů, které firma

používá k tomu, aby dosahovala svých marketingových cílů na zvoleném trhu“. Základní

marketingový mix 4 P se skládá z jednotlivých marketingových nástrojů produkt (výrobek,

služba), price (cena), place (místo, distribuce) a promotion (propagace, marketingová

komunikace). (Bag, 2013; Urbánek, 2010)

Produkt zaujímá v marketingovém mixu hlavní postavení, ať už jde z hlediska

marketingového pojetí o výrobek či službu. Jedná se o produkt včetně veškerých aktivit

vztahujících se k produktu, jako design, varianty, kvalita a značka. Až od zvolení konkrétního

produktu se odvíjí další funkce, se kterými souvisejí další marketingové činnosti. Pro

navazující marketingové činnosti je produkt výchozí a základní složkou marketingového

mixu. Z oblasti marketingu může být produkt rozdělen například na hmotné a nehmotné

produkty, ale také z hlediska užívání na spotřební zboží a kapitálové statky. (Bag, 2013;

Urbánek, 2010)

Dalším důležitým nástrojem marketingového mixu je cena (price) určující, kolik musí

zákazníci zaplatit za nabízený produkt na trhu. Pro podnik je cena produktu zdrojem zisku

a z pohledu zákazníka určuje hodnotu komodity. Výše ceny informuje zákazníka o pozici

produktu na trhu a určuje výši poptávky, ale také o vztahu ke konkurenčním výrobkům.
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V marketingu je cena vnímána jako určitá finanční částka, která vyjadřuje hodnotu

nabízeného produktu. (Bag, 2013; Urbánek, 2010)

Dodáním produktu od výrobce až ke konečnému spotřebiteli se zabývá distribuce (place), což

je další důležitý nástroj marketingového mixu. Distribuce se skládá z řady činností, které

určují, kde, kdy a jak se dostanou produkty ke konečným spotřebitelům. Podstatou distribuce

je vybrání nejvhodnější distribuční cesty, kterou se produkt dostane k zákazníkovi.

Distribuční cesta není pouze trasa, ale obsahuje i veškeré související činnosti všech účastníků

a mezičlánků distribuce. (Bag, 2013; Urbánek, 2010)

Posledním nástrojem základního marketingového mixu 4 P je propagace (promotion), kterou

v poslední době nahradil termín marketingová komunikace. Jedná se o to, jak marketéři

informují zákazníka o produktu. Prostřednictvím propagace firma komunikuje se zákazníkem

a ovlivňuje ho ke koupi propagovaného produktu. V dnešní době není problémem výroba, ale

především vlastní prodej výrobků nebo služeb. Je velmi složité uspět na silně konkurenčních

trzích, a proto se marketingová komunikace stává nezbytnou součástí každé firmy, která se

orientuje na marketing. Pokud zákazníci o firmě nevědí, tak jen zřídkakdy budou kupovat její

produkty. Marketingové komunikace se práce bude podrobněji věnovat v celé 2. kapitole.

(Bag, 2013; Urbánek, 2010)

1.2 Mezinárodní marketing

Výrazný rozvoj mezinárodního podnikání v oblasti zboží a služeb umožnila globalizace.

Mezinárodní podnikání zvyšuje růst tržeb a zisku, jelikož podnik expanduje na zahraniční

trhy, a také se zároveň snižují náklady díky úsporám z rozsahu. Jestliže se podnik věnuje

strategii mezinárodního marketingu, zvyšuje svojí konkurenceschopnost a zlepšuje své

ekonomické výsledky. Mezinárodní marketing je filozofií podniku, kdy se firma orientuje na

zahraniční zákazníky a snaží se uspokojit jejich touhy a potřeby. Jedná se také o konkrétní

marketingovou strategii podniku na mezinárodních trzích, kde podnik volí formu vstupu na

zahraniční trh, provádí segmentaci a vypracovává mezinárodní marketingový mix.

(Machková, 2009; Sitkin, Bowen, 2010)
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Pro mnoho firem jsou nové trhy pro jejich zboží právě mezinárodní, a proto musí jejich

marketingová strategie odpovídat požadavkům zahraničních trhů. Mezinárodní marketing

může být rozdělen na tři základní koncepce, mezi které patří vývozní marketing, globální

marketing a interkulturní marketing. Pokud podnik přizpůsobí obchodní politiku podmínkám

jednotlivých trhů, jedná se o vývozní marketing. V této koncepci, která je charakteristická pro

malé a střední podniky bez zkušeností s mezinárodním podnikáním, firmy postupně vstupují

na zahraniční trhy a rozvíjí mezinárodní aktivity. Pokud podnik začíná vyvážet, tak se nachází

ve složité situaci, jelikož není známý na zahraničních trzích. Jedná se většinou o podniky,

které vyvážejí běžné výrobky s velkou konkurencí a nemají silnou pozici vůči obchodním

mezičlánkům. Firma se tedy soustředí na průnik do malých segmentů a přizpůsobuje svou

nabídku při každém vstupu na nový trh. Při koncepci vývozního marketingu se firma většinou

orientuje na geograficky blízké trhy a často pouze na jeden trh. (Machková, 2009; Sitkin,

Bowel, 2010)

Firma, která má jednotný marketingový postup na všech trzích, využívá koncepci globálního

marketingu. Koncepce je založena na několika předpokladech, mezi které patří homogenizace

potřeb a chování spotřebitelů na světovém trhu. Dále je předpokládáno, že spotřebitelé

upřednostňují výrobky za průměrnou cenu s přijatelnou kvalitou, a také že uplatnění výrobků

na zahraničních trzích sníží náklady a podnik dosahuje úspor z rozsahu. Koncepci globálního

marketingu často využívají velké transnacionální firmy, které oslovují velké skupiny

spotřebitelů po celém světě. Mezi slabiny globální koncepce může být řazena nemožnost

rychlé reakce na akce konkurence, a také že nejsou brány v úvahu sociálně-kulturní odlišnosti

spotřebitelů. (Machková, 2009)

Další koncepcí je interkulturní marketing, kam směřuje moderní trend společnosti. Dochází

ke globalizaci světového trhu, ale nelze pracovat s globálními spotřebiteli, což si uvědomuje

řada společností. Chování spotřebitelů je ovlivněno sociálně-kulturními faktory, ale

i vyspělostí a bohatstvím jednotlivých zákazníků. U globální koncepce se na mezinárodním

trhu obvykle realizují produkty určené pro tuzemský trh, zatímco u interkulturního

marketingu firmy počítají s uplatněním výrobků na světovém trhu, již ve fázi výzkumu

a vývoje nových výrobků. (Machková, 2009)
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Vstupu firmy do mezinárodního prostředí předchází řada analýz, které poté ovlivňují

rozhodování o strategii mezinárodního marketingu. Jedním ze základních nástrojů analýzy

mezinárodního makroprostředí je PEST analýza, což je analýza politického a právního

prostředí, ekonomického prostředí, sociálně kulturního prostředí a technologického prostředí.

Důležité je také vyhodnocení rizik bezprostředně souvisejících s mezinárodním podnikáním.

(Machková, 2009; Machková a kol., 2010)

Jedním ze základních faktorů pro vstup na zahraniční trh je politické a právní prostředí, které

většinou určuje i formu vstupu firmy na daný trh. Pokud na daném zahraničním trhu převládá

stabilní prostředí, motivuje to zahraniční investory a vývozce, což má pozitivní vliv na

mezinárodní obchod. Naproti tomu, jestliže je prostředí nestabilní, dostává se země

do ekonomické izolace. Z hlediska politického a právního prostředí se zkoumá mnoho

faktorů, mezi které patří například politický systém a stabilita, členství země v mezinárodních

seskupeních a vztah k zahraničním firmám, ale také právní úprava podnikání pro zahraniční

subjekty. (Machková, 2009; Machková a kol., 2010)

Do analýzy ekonomického prostředí spadá zkoumání zahraničně-obchodní politiky země,

politika ve vztahu k zahraničním investorům, ale i sledování základních makroekonomických

ukazatelů a jejich vývoj. Stát úmyslně ovlivňuje zahraniční obchod své země, prostřednictvím

obchodněpolitických nástrojů vůči vlastním podnikatelským subjektům, ale i vůči třetím

zemím a tento soubor aktivit spadá pod zahraničněobchodní politiku. Samozřejmě

ekonomické prostředí ovlivňuje i kurzová politika dané země, která může být na principu

pevných kurzů, anebo pohyblivých kurzů. Hospodářská vyspělost země značně ovlivňuje

vztah vůči zahraničním investorům. Vyspělé země podporují příchod zahraničních investorů

nejen stabilním prostředím, ale i investičními pobídkami. Naproti tomu rozvojové země často

zakazují vstup zahraničního kapitálu do své země. Mezi hlavní makroekonomické ukazatele,

které se sledují nejčastěji, patří vývoj HDP na obyvatele, míra inflace, nezaměstannosti,

tempo růstu HDP a vývoj investic a platební bilance, atd. (Machková, 2009; Machková a kol.,

2010)

O úspěchu mezinárodní marketingové strategie často rozhoduje sociální a kulturní prostředí

zemí, do kterých chce firma expandovat. Kultura je identita lidí, která vytváří určitý vzor

vztahů a chování ve společnosti. Kultura nás ovlivňuje celý život (rodina, přátelé) a přenáší se
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z generace na generaci. Kulturních odlišností je spousta, mezi ty nejdůležitější patří jazyk,

kterým se dorozumíváme. Dále se sem řadí i odlišnosti v neverbální komunikace, stylu

oblékání, ale i stravovacích návyků. Kultura ovlivňuje míru otevřenosti společnosti, která

rozděluje země na ty s otevřenou kulturou a kulturou uzavřenou. (Machková, 2009;

Machková a kol., 2010)

Marketingové strategie všech mezinárodních podniků je ovlivněna technologickým

prostředím, které informuje o technické vyspělosti země a o využití jejího vědecko-

výzkumného potenciálu. Mezi základní ukazatele z oblasti technologického prostředí se řadí

GERD, což je ukazatel hrubých domácích výdajů na vývoj a výzkum, a ukazatel BERD, který

vyjadřuje celkové výdaje na vlastní vývoj a výzkum v podnikatelském sektoru.

Konkurenceschopnost zemí je výrazně ovlivněna investicemi do výzkumu a vývoje. Firmy

mohou lépe reagovat na poptávku, vyhledávat informace o zahraničních dodavatelích

a celosvětově komunikovat se spotřebiteli, právě díky moderním technologiím. (Machková,

2009; Machková a kol., 2010)

Pokud se firma zapojí do mezinárodního podnikání, nezískává jen nové příležitosti pro rozvoj,

ale musí si uvědomit i rizika spojená s mezinárodním podnikáním. Podnik nemůže rizika

plynoucí z mezinárodního podnikání zcela vyloučit, ale někdy lze riziko omezit nebo přenést

na jiný subjekt. Rizika se musí analyzovat a vyhodnotit, přičemž v mezinárodním podnikání

jsou rizika nejčastěji rozděleny do několika skupin. Patří sem teritoriální rizika, která jsou

spojená s politickou a ekonomickou nestabilitou zemí. Tržní rizika plynoucí ze změn tržní

situace a kurzová rizika, která vyplývají z proměnlivosti kurzů jednotlivých měn. Rizika

spojená s nesplněním závazků obchodního partnera či společníka, se nazávají rizika

zahraničních obchodních partnerů. Další rizika mezinárodního podnikání jsou přepravní

a odpovědnostní, zejména riziko odpovědnosti za výrobek. (Machková, 2009)

1.3 Komunikace

Komunikace je všude kolem nás a má mnoho definic podle různých vědních oborů. Jednu

z definic z oblasti mediální komunikace uvádí Musil, 2010: „Komunikace je přenos

informace pomocí znakového systému, uskutečňovaný mezi lidmi přímo nebo pomocí
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technicko-organizačních prostředků.“ Z hlediska komunikační vědy jsou hlavní oblasti

zájmu: kdo s kým komunikuje, z jakých důvovů a za jakými účely, prostřednictvím jakých

komunikačních kanálů či médií, a také co je obsahem přenášených informací. (Heger, 2012;

Musil, 2010)

V každé komunikaci je vysílatel a příjemce informace, dále určitě zdroj informace a také

samotné sdělení a jeho nosič pro přenos informace. Základní lineární model komunikace nám

zobrazuje obr. číslo 2. Příjemce může být i neznámý, ale pro komunikaci jsou důležité některé

praktické  vlastnosti.  Patří  sem  přesnost,  což  je  míra  shody  přenášeného  obsahu  mezi

vysílatelem a příjemcem. Dále srozumitelnost, tedy kdo všechno je schopen sdělení správně

dekódovat s určitou přesností. Jáké je množstí předané informace za jednotku času nebo

v přepočtu na jednotkové náklady, se nazývá komunikační efektivita. S ohledem na citovou

působivost se zkoumá, na jaké vrstvy vědomí či podvědomí příjemce komunikace působí.

(Heger, 2012; Musil, 2010)

Obrázek 2: Lineární model komunikace
Zdroj: (Karlíček, 2011)

Komunikaci lze rozdělit dle různých hledisek a mezi základní patří rozdělení na přímou

a nepřímou komunikaci. Přímá komunikace probíhá přímo mezi vysílatelem a příjemcem,

přičemž zde není zapotřebí nic jiného než lidské osoby. U nepřímé komunikace je potřeba

kromě vysílatele a příjemce, také nějaký technický prostředek, který se obecně nazývá

médium (televize, telefon, papír, atd.). (Heger, 2012; Musil, 2010)

Další velice důležité rozdělení komunikace je na verbální a neverbální. Pokud probíhá

komunikace prostřednictvím pronášených a slyšených slov, ale i písmem či znakováním
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neslyšících a dalšími způsoby komunikace spojené se slovem, jedná se o komunikaci

verbální. Verbální komunikace je tedy založena na slovech a veškerá ostatní komunikace je

neverbální. Neverbální komunikace není jen řeč těla, ale zahrnuje i veškeré umění kromě

umění slovesného. Porovnání některých vlastností verbální a neverbální komunikace

zobrazuje tabulka č. 2. (Heger, 2012; Musil, 2010)

Tabulka 2: Srovnání vlastností verbální a neverbální komunikace

Vlastnost Verbální komunikace Neverbální komunikace

Presnost velká malá

Komunikační efektivita menší velká

Mezinárodní srozumitelnost velmi malá větší

Citová působivost většinou menší velká

Potenciální podprahovost malá velká
Zdroj: (Musil, 2010, s. 21)

Pojem komunikační médium vznikl již v dávné minulosti, díky stále většímu podílu nepřímé

komunikace a jeho význam se v čase měnil, kvůli zavádění a významu jednotlivých

hromadných sdělovacích prostředků. V dnešní době se termínem médium označují technické

prostředky, ale i sociální systémy sloužící k hromadné komunikaci. Přičemž vývoj

hromadných sdělovacích prostředků je ovlivněn stále rostoucím podílem vizuální

komunikace. (Musil, 2010)

1.4 Segmentace

Velmi důležitou součástí marketingu je segmentace trhu, což je proces, kdy si firma rozděluje

celý trh na menší části (segmenty). Spotřebitelé, kteří tvoří celý trh, se liší ve svých potřebách,

hodnotách, kupní síle, ale i ve svých preferencích. Z toho plyne, že se firma nemůže zaměřit

na celosvětový trh, ale pouze na ty segmenty, kde má největší šanci uspět. Při výběru

segmentu firma vychází z několika pravidel. Dostatečná velikost segmentu je první vlastnost,

která je potřeba, aby bylo pro firmu efektivní působit na daný segment pomocí vybraného

marketingového mixu. Nabídka by měla vyhovovat všem zákazníkům ve vybraném

segmentu, a proto musí být segment dostatečně homogenní (stejnorodý). Dále je důležitá
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dostupnost segmentu, aby ho mohl podnik oslovit s vypracovanou nabídkou za rozumné

náklady. Měřitelnost je další důležitá vlastnost pro odhad efektivnosti podnikání ve vybraném

segmentu. (BussinesInfo, 2006; Urbánek, 2010)

V oblasti mezinárodních trhů je proces segmentace rozdělen do několika kroků. Nejdříve

dochází  k výběru vhodných kritérií pro segmentaci mezinárodního trhu, přičemž nás zajímá

zejména trh spotřebních výrobků. Důležitá kritéria pro spotřební trh lze rozdělit dle různých

charakteristik trhu. Patří sem často používaná geografická kritéria, kde je trh členěn podle

zemí, velikosti měst, hustoty osídlení, ale i dle ekonomické a kulturní přibuznosti

geografických zón, atp. Mezi základní segmentační kritéria, která jsou snadno dostupná, patří

demografická kritéria, což je například pohlaví, věk, etnická příslušnost a náboženské

vyznání. Pro určení struktury výdajů a kupní síly spotřebitelů slouží socioekonomická

kritéria, jako úroveň dosaženého vzdělání a výše příjmů. Kritéria, která jsou důležitá

v mezinárodním marketingu a jsou hůře měřitelná, se nazývají psychografická a patří sem

osobnostní charakteristiky spotřebitelů, přislušnost k určité soc. třídě, atp. Další důležitá

kritéria jsou behaviorální, která zachycují chování, očekávání a preference spotřebitelů.

(BussinesInfo, 2006; Machková, 2009)

Druhým důležitým krokem v procesu segmentace je výběr cílového segmentu neboli

targeting. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují targeting, patří velikost trhu. Pro podnik bude

rentabilní, pokud zvolí dostatečně velký segment. Růstový potenciál je další faktor ovlivňující

výběr cílového segmentu, kdy firma může vstoupit i na menší trh, ale předpokládá určitý

růstový potenciál a bere vstup na tento trh jako investici do budoucna. Posledním hlavním

fakrotem ovlivňujícím targeting je atraktivnost trhu, která je z dlouhodobého hlediska

určována mírou konkurence, možnoství příchodu nové konkurence či substitučními výrobky.

(BussinesInfo, 2006; Machková, 2009)

Posledním důležitým krokem v procesu segmentace je zvolení určité segmentační strategie,

kde je rozhodující volba o počtu segmentů, na které podnik vstoupí. Jsou tři základní strategie

a jednou z nich je jednotná segmentační strategie. Zvolením této strategie se firma snaží

prosadit jeden výrobek se snahou o jeho maximální podíl na trhu, přičemž předpokladem je

stejnorodost přání a potřeb spotřebitelů. Pokud firma nabízí různým segmentům odlišné

modely výrobků a snaží se nabídnout širokou paletu služeb oproti konkurenci, zvolila tzv.
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diferencovanou segmentační strategii. Poslední strategií je koncentrace na vybraný segment,

který je většinou malý, specifický a nezajímavý pro konkurenční firmy. (BussinesInfo, 2006;

Machková, 2009)
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2. Marketingové komunikace

Kapitola se nejdříve bude věnovat obecným informacím z oblasti marketingové komunikace

a popsání klíčových fází efektivní marketingové komunikace. Dále se práce zabývá

komunikačním plánem, kde jsou popsány jeho základní fáze. Potom se kapitola věnuje

jednotlivým nástrojům komunikačního mixu, ať už základním jako reklama, podpora prodeje,

public relations, osobní prodej, apod., tak i novým trendům z oblasti marketingové

komunikace.

Marketingová komunikace je řízené přesvědčování a informování cílových skupin, díky

němuž firmy naplňují své marketingové cíle. Firma se snaží integrovat veškerou komunikaci

do jediné unikátní strategie, která podporuje marketingové aktivity. Dnes se bez marketingové

komunikace neobejde většina jak komerčních, tak i nekomerčních organizací. Jako u běžné

komunikace mezi lidmi, tak i u marketingové komunikace se musí respektovat řada principů.

Shrnutí a systematizaci klíčových fází efektivní marketingové komunikace zobrazuje obr. 3.

Poznatky důležité pro marketingovou komunikaci zachycuje právě zmíněný model. Lidé

z oblasti marketingu ho mohou využít, aby se vyvarovali poměrně častých běžných chyb

a neplýtvali tak finančními prostředky. Je složen ze třech hlavních částí, mezi které patří

marketingové sdělení, cílová skupina a WOM (word-of-mouth). (Illia, 2012; Karlíček, 2011)

V první části je kromě samotného sdělení také médium, prostřednictvím kterého je

komunikováno s cílovou skupinou a dále situační kontext, kterému je cílová skupina

vystavena. Procesy, které jsou na straně cílové skupina a pomáhají k efektivní marketingové

komunikaci, zobrazuje druhá část modelu. Pokud marketingové sdělení cílovou skupinu

zaujme, skupina ho pochopí a přesvědčí ji, tak se jedná o ideální případ. Důsledkem má být

změna chování a postojů cílové skupiny, dle stanovených komunikačních cílů firmy. Poslední

částí modelu je WOM, což je šíření ústním podáním a jde o neformální mezilidskou

komunikaci ve vztahu k produktům. WOM je stále důležitější technika a má zásadní vliv na

rozhodování o koupi produktu, jelikož je považován za velmi důvěryhodný a nezávislý zdroj

informací, nejčastěji z diskuzí mezi přáteli. (Karlíček, 2011; Kozinets, 2010)
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Obrázek 3: Model marketingové komunikace
Zdroj: (Karlíček, 2011)

Komunikační plán vychází z plánu marketingového a úspěšná komunikační kampaň bez

ohledu na něj nelze plánovat. Marketingová komunikace nemůže fungovat sama o sobě, ale je

součástí marketingového mixu. Pokud bude vadný produkt, špatná cena nebo nevhodná

distribuce, tak nemůže být komunikační kampaň efektivní. Chyba v marketingu je účinnou

komunikační kampaní ještě znásobena. Proces komunikačního plánování, který je zobrazen

na obrázku 4, obsahuje analýzu situaci na trhu, stanovení komunikačních cílů, volbu vhodné

komunikační strategie a určitý časový plán a rozpočet. (Karlíček, 2011)

Obrázek 4: Základní fáze komunikačního plánování
Zdroj: (Karlíček, 2011)
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První fází je analýza situace na trhu, kterou není vhodné podcenit, protože to vede ke špatně

zvoleným komunikačním cílům a chybné komunikační strategii. Správně provedená situační

analýza umožní definovat klíčové problémy a příležitosti na trhu, přičemž není důležitý pouze

aktuální stav, ale i trendy. Z pohledu komunikačního plánování analyzujeme, vnímání

propagované značky a značek konkurence u cílové skupiny, ale i jakými médii ji lze nejlépe

oslovit. Marketéři by měli vědět o marketingových sděleních konkurence a jaké komunikační

nástroje využívá. (Karlíček, 2011)

Stanovení komunikačních cílů je další fáze komunikačního plánování, která zásleduje po

situační analýze. Nejdůležitějším předpokladem efektivní komunikační kampaně je správné

vytyčení komunikačních cílů. Nejčastějším cílem komunikačních kampaní je zvýšení prodeje

výrobků či služeb. Marketingová komunikace často zvýšení prodeje vyvolat nemůže, jelikož

je prodej ovlivněn mnoha různými faktory. Dalším cílem je zvýšení povědomí o značce,

protože pokud značka nebude známá, tak jí spotřebitelé budou ignorovat. Neméně důležitým

cílem je i ovlivnění postojů ke značce. Zde se firma snaží zvyšovat preference oproti

konkurenci změnou image či pověsti značky. (Karlíček, 2011)

Jak dosáhnout stanovených komunikačních cílů se zabývá komunikační strategie, což je další

fáze komunikačního plánování. Strategie bere v úvahu situaci na trhu a musí být dostatečně

úderná, aby naplnila stanovené cíle. Součástí komunikační strategie je výběr marketingového

sdělení, které je následně kreativně ztvárněno a volba vhodného komunikačního a mediálního

mixu. Marketingové sdělení je převedeno do kreativnější podoby, aby účinně oslovilo cílovou

skupinu. Další složkou komunikační strategie je zvolení optimálního komunikačního

a mediálního mixu, přičemž jednotlivým nástrojům komunikačního mixu se bude práce

podrobněji zabývat dále v této kapitole. V praxi je často zvoleno jedno primární médium,

které je doprovázeno několika sekundárními médii. (Karlíček, 2011)

Poslední fází komunikačního plánování je časový plán a rozpočet. Časový plán musí být

přizpůsoben komunikačním cílům a zohledňuje charakter poptávky. Rozhoduje se zde

zejména o intenzitě komunikační kampaně v čase. Obecně může kampaň působit stejně

intenzivně, s proměnlivou intenzitou nebo kombinovat obě tyto varianty.  Stanovené cíle

mohou být dosaženy různými způsoby, a proto volba komunikačních nástrojů a médií musí

respektovat rozpočtová omezení. Cena jednotlivých komunikačních nástrojů a médií je proto
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většinou rozhodující. Teď už se práce bude věnovat jednotlivým nástrojům komunikačního

mixu a novým trendům v této oblasti. (Karlíček, 2011)

2.1 Reklama

Jednou z forem komerční komunikace je reklama, která má za úkol doručit reklamní sdělení

cílové skupině a snažit se zapůsobit na její uvažování a chování, zejména za účelem prodeje

produktu či služby. Definic reklamy je mnoho, jednu z nich uvádí Karlíček (2011, s. 49):

„Reklama je komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat

marketingová sdělení masovým cílovým segmentům.“ Reklama cílovou skupinu informuje,

přesvědčuje a připomíná marketingové sdělení. Je to hlavní složka marketingové komunikace,

ikdyž se její váha v komunikačním mixu snižuje. (Karlíček, 2011; Mediaguru, 2014)

Mezi funkce reklamy patří funkce informační, přesvědčovací a upomínací:

· informační funkce – je důležitá při uvádění nového výrobku na trh. Tato funkce

informuje zákazníka například o způsobu užívání produktu nebo o změně ceny a je

důležitá především v prvotních fázích zavedení produktu.

· funkce přesvědčovací – je důležitá v oblasti trhu, kde nastává velká konkurence.

Organizace ji využívájí pro upevnění pozice na trhu a přetažení zákazníků od

konkurence. Dále se tato funkce využívá pro posílení pověsti dané firmy a snaží se

přesvědčit zákazníka k okamžitému nákupu.

· upomínací funkce - se využívá u již zavedených výrobků. Především u výrobků ve fázi

zralosti a má za úkol připomenout tyto produkty zákazníkovi. (Dědková, Honzáková,

2009)

Reklama je pro některé firmy ústřední aktivitou marketingové komunikace a ostatní složky

využívá pouze jako doplněk reklamní kampaně, naproti tomu někdy reklama hraje pouze

sekundární roli. Reklama je velice těžko zastupitelná z hlediska zvyšování povědomí o značce

a ovlivňování postojů k dané značce. Zvyšuje atraktivitu značky a prostřednictvím masových

médií oslovuje velké segmenty populace, přičemž náklady na oslovení tisícovky zákazníků



29

neboli CPT, jsou poměrně nízké. Nejvýznamnější způsob jak může firma posílit svou image

je právě reklama, přičemž obecně opakování reklamního sdělení zvyšuje oblíbenost značky.

Propagované produkty jsou spotřebiteli vnímané jako oblíbenější, a tudíž reklama zvedá míru

popularity značek. Pokud se sníží rozpočet na reklamu, tak se to často brzy projeví snížením

hodnoty dané značky a roste její zranitelnost. (Clow, 2008; Karlíček, 2011)

Reklama je také efektivní při budování trhu, jelikož efektivně přesvědčuje cílovou skupinu ke

koupi produktu, ale i informuje o nových produktech a jejich využití. Právě přesvědčení

kupujícího je jedním z nějčastějších cílů reklamních programů. Reklama má vliv na to jak

společnost vnímá produkt z hlediska atraktivnosti. U přímého zvyšování prodeje je reklama

také velice efektivním nástrojem, jelikož u vybraných produktů má okamžitý vliv na prodej.

(Clow, 2008; Karlíček, 2011)

Samozřejmě má reklama i určité nedostatky, kam patří hlavně velká konkurence na dnešních

trzích. Cílové skupiny jsou zahlceny reklamními sděleními, a proto už jim nevěnují takovou

pozornost. Další nevýhodou je špatná měřitelnost vlivu reklamy na prodej, a to zejména

z krátkodobého hlediska. Samotný prodej je totiž ovlivňován i jinými faktory, které

marketingová komunikace nemůže ovlivnit. Je také velice těžké rozpoznat efekt reklamy od

dalších komunikačních disciplín. (Karlíček, 2011)

Pro šíření reklamního sdělení mohou firmy využít několik typů médií, kam se řadí kromě

televizní reklamy i reklama rozhlasová, tisková reklama, venkovní reklama, reklama ve

filmech a internetová reklama. Každé médium má svá určitá specifika a také se odlišují

profilem cílových skupin a rozsahem informací, které efektivně předávají. Správně provedený

výběr médií a jsou-li reklamní sdělení vytvořena s ohledem na vybraná média, tak se výrazně

zvyšuje šance na úspěch. Následně se práce bude věnovat podrobněji jednotlivým typům

médií. (Clow, 2008; Karlíček, 2011)

Televizi sleduje každý den téměř 88 % populace, a proto je to nejviditelnější reklamní

médium. U televize existuje tzv. prime time, což je čas mezi 19.00 a 23.00 hodinou, kdy je

největší sledovanost. Český televizní trh se v posledních letech relativně rozšířil, což

zobrazuje obrázek 5, který zachycuje sledovanost českých celostátních televizních stanic.

Mezi  nejmasovější  televizní  stanice  patří  stále  TV Nova  se  30  %,  ale  i  Prima s  téměř 15  %
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a ČT1 se 14 %. Marketingová sdělení prostřednictvím televize mohou být velice působivá

a emotovní, jelikož televize umožňuje názorné předvedení produktů za pomoci obrazu, zvuku,

hudby a pohybu. Televizní spot může být velmi originální, protože může zobrazit jakoukoliv

myšlenku. Televize efektivně oslovuje masové segmenty, a jestliže firma opakuje televizní

spot několikrát na klíčových stanicích v době prime timu, tak dokáže oslovit téměř celý trh.

(Karlíček, 2011)

Obrázek 5: Sledovanost českých televizních stanic v prime timu (populace 15+, říjen 2014)
Zdroj: (ATO, 2014)

Televize má i své nedostatky, jako je snížená možnost zacílení na určitý segment. Díky

zvýšení počtu televizních stanic se situace nepatrně zlepšila. Další nevýhodou je přeplněnost

reklamou, protože diváci jsou televizní reklamou již přesyceni. Když začne reklamní blok, tak

diváci přepínají stanici, nevěnují pozornost reklamním sdělením a někdy i opouštějí místnost.

Aby byla televizní reklama úspěšná, tak musí být originální a diváka zaujmout, přičemž musí

předat požadované sdělení. Většina firem si nemůže televizní reklamu dovolit, protože

absolutní náklady jsou celkem vysoké. Týdenní náklady na televizní reklamu v prime timu

mohou být v řádech milionů. Firma může ušetřit, pokud využije sponzoring televizních

pořadů, jelikož zde nevytváří nákladný televizní spot, ale umístí vzkaz před nebo v průběhu

vysílání vybraného pořadu. Přestože jsou absolutní náklady vysoké, tak relativní náklady jsou
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poměrně nízké, protože náklady na oslovení tisícovky diváku jsou kolem 250 Kč. Jedná se

tedy o velmi efektivní způsob marketingové komunikace. (Karlíček, 2011)

Dalším typem je rozhlasová reklama, kdy jsou reklamní spoty obsahem vysílání rozhlasových

stanic. V dnešní době lidé neposlouchají rozhlas pouze skrze radiopřijímače, ale také

prostřednictvím internetu. Zejména v dopoledních hodinách má rozhlas největší poslechovost,

která výrazně klesá kolem 19té hodiny, z důvodu sledování televize. Rozhlas není tak

koncentrovaný jako televize, jelikož jsou rozhlasové stanice poslouchány v průběhu celého

dne. Nejposlouchanější celorepublikovou rozhlasovou stanicí je Rádio Impuls a nejvíce

poslouchané rozhlasové stanice zachycuje obrázek 6. (Karlíček, 2011)

Obrázek 6: Poslechovost celoplošných stanic v ČR v tisících za první pololetí 2014
Zdroj: (Median, 2014)

Výhodou rozhlasové reklamy je velká fragmentace rozhlasového trhu, což umožňuje dobře

oslovit jasně vyhraněné cílové skupiny a dobře zacílit podle regionu. V reklamním spotu

prostřednictvím rozhlasu jsou případné změny jednoduché, rychlé a levné, a proto je

rozhlasová reklama velice flexibilní. Nevýhodou je jedno významné omezení a to, že pracuje

pouze se zvukovou dimenzí. Nelze vizuálně představit produkty a rozhlas je využíván jako

médium v pozadí, tudíž mu posluchači většinou nevěnují plnou pozornost. Kvůli těmto

omezením je rozhlasová reklama často využívána jako podpůrné reklamní médium. Reklamní
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spot prostřednictvím rozhlasu má obvykle za úkol předání jedné jednoduché informace.

(Karlíček, 2011)

Naproti tomu může být absence vizuální stránky výhodou, jelikož pracuje s představivostí

posluchačů a vyvolává silné emoce. Využití rozhlasové reklamy může tedy sloužit

k efektivnímu posilování image značky a vhodně doplňovat reklamu televizní. Mezi hlavní

výhody rozhlasové reklamy patří její finanční dostupnost. Náklady na celoplošnou týdenní

kampaň se pohybují okolo jednoho milionu korun. Relativní náklady jsou nízké, kdy se

náklady na oslovení tisíce posluchačů pohybují kolem 150 Kč. (Karlíček, 2011)

Pokud firmy inzerují v novinách a časopisech, tak využívají tiskovou reklamu. V dnešní

společnosti je stále celkem vysoká čtenost obou těchto médií. Na obrázku 7 jsou zachyceny

nejčtenější české celostátní deníky, kdy mezi nejvýznamější z nich patří Blesk, který čte přes

1,1 milionu Čechů. Celkem vysokou čtenost mají i regionální deníky a z časopisů zejména

tzv. suplementy, které jsou součástí deníků (např. TV magazín). U specializovaných časopisů

není oslovena taková masa čtenářů, ale je možné lépe zacílit na zvolenou cílovou skupinu.

(Karlíček, 2011)

Obrázek 7: Nejčtenější české celostátní deníky v tisících za první pololetí 2014
Zdroj: (Median, 2014)
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Mezi nejvýznamnější výhody tiskové reklamy je možnost umístění složitějších informací do

tiskového inzerátu. Reklamní sdělení se nemusí vejít do 30 sekund, jako u televizní

a rozhlasové reklamy, ale dobu pro zpracování reklamního sdělení si určují sami čtenáři.

Tisková reklama je obecně nejlepší na zapamatování a pochopení, přičemž umožňuje

k inzerátu připojit kupóny a vzorky. Je zde možnost umístit tiskový inzerát k souvisejícímu

redakčnímu textu, čímž se zvyšuje jeho relevance. Mezi slabší stránky patří statičnost

inzerátu, protože může viužít pouze vizuální dimenzi. S ohledem na ostatní média může být

tisková reklama méně účinná. Další nevýhodou je přeplněnost reklamou v tisku, což má za

následek sníženou čtenost reklamních inzerátů. Velice důležité je zaujmout cílovou skupinu,

aby čtenáři nepřehlíželi inzerát. (Karlíček, 2011)

Inzerce v novinách i časopisech má své výhody a nevýhody. Mezi výhody novin patří masový

zásah díky celostátním titulům, ale i regionální zacílení díky regionálním titulům. Další

výhodou novin je flexibilita, jelikož úpravy inzerátu jsou rychlé, jednoduché a levné.

Nevýhodou novin je nízká kvalita reprodukce, která omezuje použití novin k posilování

image. Hlavní výhodou časopisů je velmi dobré zacílení na vybraný segment. Mají velmi

dobrou kvalitu reprodukce a výrazně delší životnost než noviny. Nevýhodou je menší

flexibilita. (Karlícek, 2011)

Nevýhodou tiskové reklamy jsou celkem vysoké náklady. Výroba reklamního vizuálu není

tak drahá, ale nákladný je mediální prostor. Při využití významných novin a časopisů se

celostránková reklama pohybuje v řádech statisíců, takže při opakované inzerci se reklamní

kampaň pohubuje v řádech milionů korun. Také relativní náklady jsou celkem vysoké, kdy

náklady na oslovení tisíce čtenářů se pohybují od 500 až do 1000 korun. (Karlíček, 2011)

Venkovní reklama obsahuje řadu nejrůznějších médií, kam patří např. billboardy, bigboardy,

prosvětlené vitríny a plakátové plochy. Venkovní reklama je rozdělena na tzv. outdoorová

média, které jsou na zastávkách městské hromadné dopravy, v ulicích měst, u silnic a na

povrchu dopravních prostředků. Přičemž stejná média mohou být uvnitř nádraží, metra, letišť,

nákupních center, restaurací, barů a dalších veřejných zařízení, potom se hovoří o tzv.

indoorových médiích. (Karlíček, 2011)
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Když je venkovní reklama umístěna na frekventovaná místa, dokáže zasáhnout široké

segmenty veřejnosti. Působí 24 hodin denně a kolemjdoucí jsou jí vystavováni opakovaně.

Venkovní reklama dokáže dobře zacílit dle regionů, ale i podle konkrétních aktivit. Mezi

nevýhody patří statičnost a přesycenost venkovní reklamou. Proto musí být originální, aby

zaujala pozornost a přiměli cílovou skupinu k interakci. V současnosti se v outdoorových

i indoorových médiích kreativitě meze nekladou, což je obrovská výhoda venkovní reklamy.

Každý typ venkovní reklamy má určitá specifika, kdy např. reklamní sdělení na billboardech

musí být velmi stručná. (Karlíček, 2011)

Obecně je venkovní reklama celkem dostupná, když náklady na 50 prosvětlených vitrín

v Praze na jeden měsíc se pohubují kolem 300 tisích korun. Billboardy jsou o něco dražší, ale

reklamy uvnitř a na prostředcích MHD (městské hromadné dopravy) jsou ještě dostupnější.

Náklady na oslovení tisíce kolemjdoucích se u venkovní reklamy stanovují obtížně, přičemž

v případě billboardů se odhadují kolem 150 korun. (Karlíček, 2011)

Reklama umístěna přímo do děje filmu, televizního pořadu, nebo seriálu se označuje jako tzv.

product placement. Často se vybere vhodná postava, která bude spjata se značkou produktu

a díky tomu značka posiluje svou image či pověst. Filmy často oslovují masy lidí, a proto

product placement může výrazně zvýšit povědomí o značce. Díky product placementu má

firma možnost předvést funkčnost produktu v přirozeném prostředí, přičemž spojení

s vhodným filmem lze využít i v další marketingové komunikaci firmy. Další výhodou je

vysoká pozornost cílové skupiny při sledování díla, ale i nemožnost vyhnutí se reklamnímu

sdělení. Pokud je product placement vhodně vložen do příběhu, tak není vnímán jako

reklama, ale jako součást příběhu. (Karlíček, 2011)

Teoreticky nemá product placement vyvolávat žádný odpor, což u nás bohužel neplatí. Občas

bohužel působí násilně a křiklavě, což je někdy i kontraproduktivní, protože cílová skupina

může zaujmout negativní postoj k dané značce. Mezi hlavní problém patří právě vhodné

umístění značky do děje, aby diváky nerušil a byl kompatibilní s dějem, a proto je product

placement méně flexibilní nástroj. Finanční náročnost product placementu nelze zobecňovat,

jelikož se podmínky dojednávají mezi producenty a firmami. Může se pohybovat od desítek

tisíc až po statisíce k jednomu filnu. S ohledem na ostatní typy médií lze konstatovat, že není

přiliš nákladný. Relativní náklady jsou také celkem příznivé s ohledem na vysokou
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sledovanost filmové produkce. Nákladovost se odvíjí i od toho, zda je film využit i k další

marketingové komunikaci, což ale na druhou stranu zvyšuje jeho efektivitu. (Karlíček, 2011)

Oproti jiným reklamním médiím má významnou výhodu on-line reklama, která využívá

reklamních bannerů. Díky vysoké fragmentaci v prostředí internetu je možné bezkonkurenčně

nejpřesnější zacílení na daný segment. Specializované internetové stránky oslovují úzké

segmenty populace. Prostřednictvím internetové reklamy lze nastavit, aby se bannery

zobrazovaly jen vybraným jedincům dle určených charakteristik. Na internetu není složité

přizpůsobit on-line reklamu podle toho co jedinec nejčastěji vyhledává. Samozřejmě je možné

prostřednictvím on-line reklamy oslovit i větší segmenty, jelikož existuje řada webových

stránek, které mají velkou návštěvnost. (Karlíček, 2011)

On-line reklama dokáže názorně předvést produkt a využití nejrůznějších multimediálních

obsahů, jelikož bannery umožnují zahrnout text, hudbu i video a jejich různé kombinace.

Internetový obsah je oproti televiznímu interaktivní, protože prostřednictvím kliknutí na

banner se uživatelé dostanou přímo na webové stránky produktu. On-line reklama umožňuje

zvyšování povědomí o značce a posiluje její image, ale i může zvýšit samotný prodej díky

vyšší návštěvnosti webových stránek. Internetová reklama je velice dobře měřitelná, protože

lze snadno zjistit kolika uživatelům se banner zobrazil, kdo na něj kliknul a kolik z nich

produkt zakoupilo. On-line reklamu je možné testovat a její úpravy jsou rychlé a jednoduché.

(Karlíček, 2011)

Internetová reklama má ale také své nevýhody, protože může oslovit pouze toho, kdo internet

využívá, a proto jsou některé cílové skupiny prostřednictvím internetu neoslovitelné. Větším

problémem je přesycenost on-line reklamou, jelikož u nás vadí každému čtvrtému člověku.

Nejvíce vadí tzv. pop-up okna, což jsou vyskakující reklamy a díky tomu uživatelé internetu

reklamu přehlížejí. Nejvíce lze zvýšit efektivitu on-line reklamy prostřednictvím aktraktivních

obsahů, kdy se do banneru vloží nějaká interaktivní hra, či zábavné video. Agresivnějšími

metodami je překrývání původního obsahu a využití pop-up oken, což uživatelům vadí a je to

tedy velmi rizikové.(PPM factum, 2009; Karlíček, 2011)

Cenová dostupnost on-line reklamy je dobrá, jelikož výroba bannerů se pohybuje v řádech

tisíců korun a i samotné nasazení není drahé. Na nejnavštěvovanějších stránkách vychází
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týdenní kampaň v řádech statisíců korun, přičemž u méně navštěvovaných to mohou být

pouhé tisíce korun. Náklady na oslovení tisíce uživatelů se pohybují mezi 100 až 200

korunami. (Karlíček, 2011)

Je celkem složité vybrat vhodný reklamní mediální mix, a proto firmy často tento úkol

delegují na externí mediální agentury. Tyto agentury se specializují na nákup mediálního

prostoru a pracují s tzv. mediálními ukazateli, kam patří kromě CPT také GRPs (gross rating

points), reach, frekvence a afinita. Celkovou intenzitu reklamní kampaně vyjadřuje ukazatel

GRPs, který má poměrně nízkou vypovídací schopnost. Jaké procento cílové skupiny bylo

reklamní kampaní zasaženo, udává ukazatel Reach (zásah), který se pohybuje od 0 až do

100 %. Naproti tomu frekvence zachycuje, kolikrát byli oslovení jedinci v průměru zasaženi.

Zda je reklamní nosič vhodný pro oslovení dané cílové skupiny, slouží ukazatel afinita, který

je porovnává a vyjadřuje, jak cílová skupina sleduje daný reklamní nosič s ohledem na

celkovou populaci. (Karlíček, 2011)

2.2 Podpora prodeje

Podpora prodeje obsahuje soubor pobídek, díky kterým je stimulován okamžitý nákup daného

produktu či služby. Hlavním cílem odměn prostřednictvím podpory prodeje je vyvolání

určitého chování cílové skupiny, kdy kromě stimulace samotného nákupu může jít

i o vyzkoušení produktu. Není využívána pouze vůči spotřebitelům, ale i směrem

k obchodním zástupcům a distribučním mezičlánkům. Dnes mnoho kupujících často mění

značky, a proto v posledních letech vzrostl význam podpory prodeje. (Karlíček, 2011; Kotler,

2013)

Podpora prodeje umožňuje okamžitou stimulaci a viditelnou nákupní reakci, čímž se odlišuje

od ostatních komunikačních disciplín a stává se velice populární. Především s ohledem na

reklamu ji tato charakteristika výrazně odlišuje. To také napomáhá k snadnému

vyhodnocování kampaní, přičemž nějčastějším způsobem hodnocení efektivity je samotné

zvýšení prodeje. Lze také testovat účinnost jednotlivých nástrojů podpory prodeje, tak jako

u direct marketingu, kterému se podrobněji věnuje podkapitola 2.5. (Karlíček, 2011, Kotler,

2013)
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Mezi hlavní nevýhody podpory prodeje patří to, že je často spojena s vysokými náklady

a mívá dočasné efekty. Pobídky stimulují okamžité chování cílové skupiny, ale většinou

nemají dlouhodobý vliv na vnímání značky. Může se také stát, že nástroje podpory prodeje

dokonce narušují dlouhodobou strategii značky. Podpora prodeje se občas dostane do přímého

konfliktu s jinými nástroji komunikačního mixu. Stimulace požadovaného chování cílové

skupiny není jediným úkolem nástrojů podpory prodeje, ale je také důležité podporovat

positioning značky a komunikovat klíčová marketingová sdělení. (Karlíček, 2011, Kotler,

2013)

Hlavní funkce podpory prodeje, kterých dosahuje díky svým nástrojům, jsou primárně

stimulace nákupního chování a přimění cílové skupiny k vyzkoušení produktu. Další účinnou

funkcí nástrojů podpory prodeje je vyprazdňování skladů a vyrovnávání výkyvů na straně

poptávky. Dokáže cílovou skupinu přimět k předzásobení, ale i posilovat značku a upevňovat

dlouhodobé vztahy se zákazníky. Mezi její hlavní funkce patří i stimulace distribučních

mezičlánků. (Karlíček, 2011; Kotler, 2013)

Nástrojů podpory prodeje je celá řada a mezi nejtypičtější patří různé promoakce založené na

snížení ceny produktu. Jedná se o přímé slevy z ceny produktu, slevy po předložení kuponu,

slevy po předložení dokladu o koupi nebo různá výhodná balení. Sleva může získat nové

loajální zákazníky a je často využíváná právě za účelem stimulace nákupního chování

u stávajících nepříliš loajálních zákazníků. Vzorky zdarma a promoakce, které umožňují

vyzkoušení produktu, jsou dalším nástrojem podpory prodeje. Pokud si cílová skupina

produkt vyzkouší a bude spokojena, tak roste pravděpodobnost příštího nákupu. Klasickými

nástroji podpory prodeje jsou také různé prémie a to buď zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu,

ale i různé reklamní dárky pro cílovou skupinu. Sem patří i různé soutěže spjaté s produktem.

Mezi klasické nástroje podpory prodeje se řadí také věrnostní a loajalitní programy, do

kterých se mohou zákazníci zapojit a obdržet za své nákupy dodatečné slevy a dárky.

(Karlíček, 2011; Kotler, 2013)
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2.3 Public relations

Dalším nástrojem komunikačního mixu je public relations neboli PR. Tato disciplína je

poměrně málo pochopená, jelikož se spousta marketérů ztratí už při její definici. Jednou

z mnoha definicí může být: „PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje a udržuje

vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí

její úspěch, nebo neúspěch.“ Význam PR v posledních letech roste, jelikož můžou být velice

efektivní s minimálním rozpočtem. (Karlíček, 2011; LSPR, 2014)

Ve všech oborech podnikatelské činnosti se stala důležitým faktorem právě dobrá komunikace

mezi organizací a jejími cílovými skupinami (tvz. stakeholders). Klíčové skupiny mohou

pomoct organizaci k dosažení vytyčených cílů, ale dokážou jí také zabránit dosažení těchto

cílů. Mezi klasické skupiny, se kterými PR pracují, patří místní komunity, investoři,

zaměstnanci, partneři, dodavatelé, zákazníci, ale i vládní instituce a v neposlední řadě

novináři, kteří mohou ovlivnit veškeré uvedené skupiny. (Karlíček, 2011; LSPR, 2014)

PR dosahují cílů organizace důvěryhodným způsobem a s ohledem na zájmy druhé strany,

přičemž důvěryhodnost je nejdůležitější charakteristikou PR. Náklady, vynaložené na PR,

jsou relativně nízké, protože zahrnují často pouze interní pracovníky, kteří se věnují této

disciplíně, pokud si firma nenajme externí agenturu. Nevýhodou může být relativně omezená

kontrola nad marketingovými sděleními, jelikož o finální podobě sdělení často rozhoduje

nezávislá třetí strana. PR velice efektivně informují o nových produktech, a také umožňují

zvyšování pověsti značky a chrání ji v případě ohrožení. Škála médií je stále širší vlivem

internetu a digitální televize, a proto budou public relations rozhodujícím nástrojem

komunikace. (Karlíček, 2011; LSPR, 2014)

Média jsou velice důležitá, protože zasahují všechny cílové skupiny a dobré vztahy s médii

jsou důležité k vyvolání neplacené pozitivní publicity, ale i k předcházení a řízení negativní

publicity. Pracovníci PR zásobují novináře tématy, která souvisejí s produktem či organizací

a nejdůležitějším předpokladem úspěchu je, že téma musí být zajímavé pro média a musí vést

ke splnění komunikačních cílů organizace. Pokud chce firma oslovit většinu národa, musí

využít celostátní média. Ač to někdy nevypadá, tak vztah pracovníků PR a novinářů je

partnerský, jelikož se oba vzájemně potřebují ke své práci. Velice důležité jsou vztahy mezi
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organizací a jejími zaměstnanci. Komunikaci se zaměstnanci prostřednictvím

zaměstnaneckých novin, či různých akcí podporujících dobré vztahy se zaměstnanci spadají

do vnitřní komunikace firmy. (Karlíček, 2011; LSPR, 2014)

Nová média si žádají také nové dovednosti a metody práce v oblasti PR. Důležité je také

rozvíjet základní dovednosti, kam patří třeba psaní tiskových zpráv, realizace výzkumů,

plánování kampaní či vyhodnocování mediálních dat. Tisková zpráva je nejvýznamnější

nástroj vztahu s médii, kdy firma pošle médiím písemnou formou skutečnosti či události,

které chce sdělit veřejnosti. Dalším významným nástrojem je uspořádání tiskové konference,

kdy se setkávají zástupci firmy s novináři. Pořádání mediálně zajímavých eventů

a poskytování odborných komentářů zaměstnanců organizace do médií, jsou další efektivní

nástroje jak zvýšit pozitivní publicitu firmy. Důležitá je také tzv. tisková kancelář, kdy PR

pracovníci odpovídají na dotazy novinářů, kteří kontaktují firmu s dotazem nebo žádostí.

(Karlíček, 2011; LSPR, 2014)

2.4 Osobní prodej

Nejstarším nástrojem komunikačního mixu je osobní prodej, který si udržuje významnou

pozici v marketingové komunikaci i přes rychlý vývoj v oblasti nových komunikačních médií

a technologií. Osobní prodej má několik výhod oproti ostatním nástrojům komunikačního

mixu a mezi ty největší patří přímý kontakt se zákazníkem. S tím jsou spojeny další výhody

jako okamžitá zpětná vazba, individuální komunikace se zákazníkem a s tím spojená větší

věrnost zákazníků. Prodejce má také možnost upravit komunikaci dle potřeb každého

zákazníka, což mu umožňuje právě přímý kontakt se zákazníkem. Nejdůležitější úkol

obchodníka je získání důvěry zákazníka, aby se na něj zákazník obrátil jako na prvního,

pokud bude řešit jakýkoliv problém z dané oblasti. Další výhodou jsou i relativně nízké

celkové náklady, protože aby byl osobní prodej efektivní, měl by oslovovat poměrně malou

přesně definovanou cílovou skupinu. Pokud chce firma oslovit větší cílové skupiny, je vhodné

zvolit jiné nástroje komunikačního mixu. (BusinessInfo, 2011a; Vesecký, 2013a)

Samozřejmě existují i určité nevýhody osobního prodeje, mezi zásadní nevýhody patří fakt, že

většina zákazníků nemá rádo oslovování s jakoukoliv nabídkou ze strany obchodníků. Další
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nevýhodou osobního prodeje je čas, protože trvá poměrně dlouho vybudování dobrých vztahů

mezi prodejcem a zákazníkem. Je také nutné zaměstnávat dostatečné množství

kvalifikovaných obchodníků, kteří dokáží poskytovat zákazníkům odpovídající péči, což není

v dnešní době zcela jednoduché. Individuální přístup umožňuje efektivní dosahování

komunikačních cílů, ale naproti tomu není možné zcela kontrolovat komunikaci mezi

prodejcem a zákazníkem, s ohledem na etické chování obchodníků. Nevýhodou osobního

prodeje jsou také poměrně vysoké jednotkové náklady, které vycházejí z individuálního

kontaktování každého zákazníka příslušným obchodníkem. (BusinessInfo, 2011a; Vesecký,

2013a)

Osobní prodej je tedy vhodný především ke komunikaci s menšími cílovými segmenty, a také

je dobré, pokud jsou zákazníci na cílovém trhu geograficky koncentrovaní. Z důvodu

vysokých jednotkových nákladů na osobní prodej, musí být produkt relativně drahý, aby ho

dokázal financovat. Zejména pro technicky náročné produkty je vhodným komunikačním

nástrojem právě osobní prodej, který se v zásadě dělí na tři typy. Jedním z nich je prodej na

B2B (business-to-business) trzích, tedy mezi obchodními společnostmi. Dalším typem je

prodej finálních produktů velkoobchodníkům a distributorům. Poslední typ slouží pro

komunikaci na spotřebitelském trhu s koncovými spotřebiteli a je to maloobchodní a přímý

prodej. (BusinessInfo, 2011a; Vesecký, 2013a)

Podle předem zmíněných informací je patrné, že klíčová role v celém procesu osobního

prodeje spadá na samotnou osobu prodejce. Pro úspěšnou komunikaci prostřednictvím

prodeje je důležité definovat hlavní vlastnosti a dovednosti úspěšného prodejce. Hlavní je

pozitivní přístup a určité sebevědomí při prezentování navrhovaných řešení. Je důležité, aby

prodejce cítil pozitivní motivaci a podporu ze strany organizace, kterou zastupuje.

Samozřejmostí je znalost nabízených produktů, ale i samotné firmy. Vhodná je také schopnost

vcítit se do potřeb zákazníka a dlouhodobá orientace, čímž je míněno budování dlouhodobého

vztahu se zákazníkem, naproti rychle uzavřeného obchodu. (BusinessInfo, 2011a; Vesecký,

2013a)
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2.5 Direct marketing

Direct marketing se vyvinul jako levnější varianta osobního prodeje a je nazýván také jako

tzv. přímý marketing. Hlavní výhodou bylo to, že potencionální zákazníky nenavštěvoval

osobně prodejně, ale stačilo zaslat nabídkou poštou, čímž se výrazně snížily náklady. Direct

marketing je komunikační disciplína, která umožňuje přesné zacílení, výraznou adaptaci

sdělení s ohledem na individuální potřeby jedinců ze zvolené cílové skupiny a vyvolává

okamžité reakce těchto jedinců. Nástrojů direct marketingu je několik a dělí se na tři větší

skupiny. První skupinou tvoří marketingová sdělení zasílaná poštou nebo kurýrní službou,

kam patří direct maily, různé katalogy a neadresná roznáška. Druhou skupinu tvoří

telemarketing a mobilní marketing a tyto sdělení jsou předávaná telefonicky. Poslední skupina

nástrojů direct marketingu využívá internet a patří sem e-maily a e-mailové newslettery.

(BusinessInfo, 2011b; SyNext, 2008)

Zaměření direct marketingu je na úzké segmenty nebo dokonce na jednotlivé potencionální

spotřebitele. Díky zaměření na úzké segmenty lze výrazně přizpůsobit marketingové sdělení

dalším charakteristikám cílového segmentu, což znásobuje efektivitu direct marketingu

a přibližuje se v této oblasti osobnímu prodeji. Potřebou direct marketingu jsou kvalitní

databáze, které někdy vyžadují poměrně složité analytické metody. Určitým rizikem direct

marketingu je i to, že se sdělení nedostane do správných rukou. Direct marketing se snaží

primárně vyvolat okamžitou reakci cílové skupiny, což je spojeno s další významnou

charakteristikou, kterou je bezprostřední měřitelnost. Díky okamžité odezvě lze také testovat

nejvhodnější řešení. (BusinessInfo, 2011b; SyNext, 2008)

V dnešní době jsou výrazným negativem direct marketingu relativně vysoké náklady, které

jsou spojené zejména s nutností investovat do databází. Další náklady jsou spojené s pracností

kvůli personalizaci jednotlivých nabídek a také s dalšími externími náklady. Direct marketing

se zaměřuje hlavně na nejhodnotnější a nejperspektivnější zákazníky, právě kvůli relativně

vysokým relativním nákladům. Výjimkou jsou nástroje direct marketingu, které využívají

internet, protože ty mají naopak velmi nízké relativní náklady. (BusinessInfo, 2011; Synext,

2008)
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Mezi hlavní funkce se řadí zejména přímá stimulace prodeje, kterou má direct marketing

vyvolat. Velice často je direct marketing využíván také jako podpora osobním prodejcům při

zisku nových zákazníků. Poslední hlavní funkcí je posilování loajality zákazníků. Mezi

vedlejší funkce direct marketingu patří zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů

vůči značce. (BusinessInfo, 2011; SyNext, 2008)

2.6 Nové trendy v marketingové komunikaci

Podkapitola se věnuje novým trendům z oblasti marketingové komunikace, které se stávají

nepostradatelnou součástí efektivní marketingové komunikace. Tyto trendy spolu úzce souvisí

a mohou být vzájemně propojeny. Dále budou představeny jednotlivé obory z oblasti nových

trendů, jako je guerillový marketing, digitální marketing a virový marketing.

2.6.1 Guerillový marketing

Guerillový marketing vznikl jako důsledek tvrdého boje se silnější konkurencí někdy

v šedesátých letech minulého století, ale v dnešní době neslouží pro boj pouze se silnější

konkurencí, jelikož se vyvíjí s technologií a možnostmi komunikace. Definici guerillového

marketingu uvádí Frey (2011, s. 12): „Nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je

dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“ Marketéři se liší v názorech na jeho využití

s ohledem na vhodnost segmentu a na vztah k alternativním médiím. (Frey, 2011; Frey, 2008)

Je hned několik forem guerillového marketingu a jednou z nich je tzv. ambush marketing, což

je parazitování na aktivitách konkurence. Většinou je to spojeno s nějakou významnou akcí,

která přitahuje pozornost médií a veřejnosti. V marketingu se také rozšiřuje slobo „buzz“

(vyvolání šeptandy) spojené s produktem či určitou událostí. Některé metody guerillového

marketingu, které cíleně vyvolávají pozornost médií, se přibližují virovému marketingu.

Existují i firmy, které fingují dopisy od čtenářů pro zlepšení vlastního PR efektu, což je

označováno jako guerillový PR. Firma, která využije guerillového marketingu, je vnímána

spotřebiteli jako odvážná a nevyhýbající se riziku. Nevýhodou samozřejmě může být

negativní publicita. Charakteristikou guerillového marketingu je divoký slogan a netradiční

nosiče reklamního sdělení. (Frey, 2011; Frey, 2008)
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Taktikou guerillového marketingu je udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně

vytipované cíle a ihned se stáhnout zpátky. Osvědčilo se, doplnit guerilla marketingové akce

o virový marketing, což ještě násobí efektivitu a je zde možnost doplnění o další atraktivní

fiktivní montáže na téma akce. Guerilla marketing má různá využití, například jako ostřejší

verze street promotion, nebo jako reakce na drahou kampaň konkurence. (Frey, 2011; Frey,

2008)

2.6.2 Digitální marketing

V dnešní době je nedílnou součástí marketingové komunikace právě digitální marketing,

jehož součástí je on-line marketing, mobilní marketing a sociální média. Pro některé

segmenty a cílové skupiny je tato komunikace lepší než běžná reklama. Nejdůležitější

vlastnosti internetu z pohledu marketingové komunikace jsou výrobné cílení, dobrá zpětná

vazba a možnost dlouhodobého působení. On-line marketing naplňuje dva podstatné úkoly

z oblasti marketingu, a to je podpora značky a cílení na výkon komunikace. Nástrojem on-line

marketingu může být virový marketing, kdy jednotliví on-line uživatelé předávají

marketingové sdělení dalším uživatelům. Virovému marketingu se podrobněji věnuje

následující podkapitola. (Frey, 2011; Frey, 2008)

Mobilní marketing propaguje produkt prostřednictvím mobilních operátorů a je to fenomén,

který vznikl za účelem interaktivní a rychlé komunikace se spotřebiteli. Jedná se o obrovský

virtuální trh rozšířený po celém světě. Existuje několik druhů kampaní používaných

v mobilním marketingu, které plní různé funkce. Některé mají za úkol stimulovat nákup,

a jiné návštěvu maloobchodních řetězců. Jsou zde i taková sdělení, která budují značku či

slouží k virovému marketingu. Udržení zákazníků, databázový marketing a marketingový

výzkum plní další formy sdělení prostřednictvím mobilního marketingu. Jeho hlavní výhody

jsou přesné zacílení, rychlá příprava, rychlá zpětná vazba, meřitelnost, nízké vstupní náklady

a budování databáze. (Frey, 2011; Frey, 2008)

Pozornost lze koupit reklamou, vyprosit formou PR anebo získat umístěním zajímavého

obsahu na webu prostřednictvím sociálních médií. Patří sem různé sociální sítě, on-line

komunity a další sítě, které poskytují sdílení videí a obrázků bez instalace dalších softwarů.
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Sociální média lze rozdělit na publikační, sdílená, diskusní, virtuální světy, společenské hry

a  sociální  sítě.  Mezi  hlavní  sociální  sítě patří  LinkedIn,  která  je  orientovaná  na  byznys  a  už

v roce 2010 zde bylo více než 65 miliónů registrovaných uživatelů z celého světa. Dále sem

patří Twitter, což je poskytovatel sociální sítě, který umožňuje uživatelům posílat a číst

příspěvky zaslané od jiných uživatelů. Hlavní je zde komunikace, tedy sdílení, komentování,

vytváření komunity a spolupráce, přičemž zajímavé zprávy se šíří rychlostí belsku.

Pravděpodobně nejvýznamnější sociální sítí je Facebook, kde je aktuálně kolem 1,4 mld.

uživatelů. Je to společenský webový systém, který slouží pro komunikaci, tvorbu sociálních

sítí, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavu. (Frey, 2011; Frey, 2008)

2.6.3 Virový marketing

Je znám od roku 1998 a stal se mezi marketéry velice populární, jelikož byl snadný a také

nízkonákladový. Definici virového marketingu uvádí Frey (2011, s. 12): „Virový marketing je

umění přimět zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem výrobku, službě nebo webové

stránce.“ Dělí se na pasivní a aktivní formu, kdy pasivní má za snahu vyvolat kladnou reakci

nabídkou kvalitního produktu a nesnaží se nějak ovlivnit chování spotřebitele. Zatímco

aktivní forma chce ovlivnit spotřebitele pomocí virové zprávy a zvýžit tak prodej nebo

povědomí o značce. Virová zpráva je taková zpráva, která je natolik zajímavá, že ji osoby

samovolně a vlastními prostředky šíří dál. (Frey, 2011; Frey, 2008)

Velmi důležitý je z pohledu marketingové komunikace u virového marketingu obsah, který

musí být kreativní a zpracován ve zvoleném formátu. Důležité je také aplikování obsahu

prostřednictvím vlastních databází nebo webových stránek. Významné je také celkové

posouzení efektivity ve srovnání s obsahem a reakcí poptávky po produktu. Hlavní forma

virového marketingu je prostřednictvím elektronické pošty, kde může být umístěn virový web

link. Virový marketing lze využít i v komunikaci s obchodními partnery. Největším

nepřítelem virového marketingu v této oblasti je tzv. SPAM, neboli nevyžádaná elektronická

pošta. Po startu virové kampaně již nemá firma možnost kontrolovat, jak se virus šíří. Může

být tedy konstatováno, že hlavní nevýhodou virového marketingu je malá kontrola nad

průběhem kampaně, jelikož po startu žije virus vlastním životem. Naproti tomu hlavní výhody

jsou především nízká nákladovost kampaní a jejich rychlá realizace. (Frey, 2011; Frey, 2008)
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3. Představení firmy

Kapitola se věnuje představení firmy, jíž se bude práce zabývat. Nejdříve bude představena

celosvětová skupina Vodafone, která má pobočky po celém světě a je to druhý největší

operátor. Věnuje se začátkům firmy a také dnešnímu stavu v zemích EU. Dále je součástí

kapitoli představení firmy v ČR. Je zde popsán vývoj firmy v ČR od jeho založení až po

dnešní stav.

3.1 Vodafone Group Plc.

Vodafone je druhý největší operátor na světě, který má dnes přes 400 milionů zákazníků po

celém světě. První hovor se uskutečnil ve Velké Británii a to 1. ledna 1985, přičemž během 30

let se z malého mobilního operátora z Newbury stal světový podnik s jednou

z nejvýznamnějších značek na světě. Dnes Vodafone působí ve 30 zemích rozmístěných na

pěti kontinentech a má partnery v dalších 50 zemích. Současným ředitelem Vodafone Group

Plc. je Vittorio Colao.

Dnešní doba není pouze o volání a psaní, ale lidé chtějí sdílet videa a obrázky hned jak je

pořídí. Chtějí se podělit o své myšlenky a pocity co nejdříve, a proto se Vodafone nezaměřuje

pouze na mobilní, ale stále více i na internetové služby. Vodafone se nevěnuje pouze prodeji

produktů, ale jedním z jeho pilířů je i Vodafone Group Foundation, kdy v zemích ve kterých

působí, poskytuje sociální investice. Vodafone Group nadaci financuje ročnímy příspěvky

a pomáhá už ve 27 zemích. Vodafone se vždy angažoval do užitečných a inspirujících

inovací. V roce 1991 povolil první mezinárodní hovor a v roce 2002 s programem Vodafone

Live! nastavil nový standard v mobilních komunikacích prostřednictvím internetu na cestách.

Vodafone má dnes přes 130 milionů zákazníků napříč celou Evropou a působí ve 12 zemích

EU, mezi které patří: Česká Republika, Německo, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko,

Itálie, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Rumunsko a Albánie. V posledních pěti

letech Vodafone investoval do evropských sítí okolo 28 miliard eur, přičemž v dalších dvou

letech se plánují investice do evropských sítí ve výši 23 miliard eur. Nyní Vodafone nabízí

sítě čtvrté generace ve všech 12 zemích EU.



46

3.2 Vodafone Czech Republic a. s.

V roce 1999 se Český Mobil a. s. stal prvním duálním mobilním operátorem v České

republice, když získal licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 a komerční

provoz nejmodernější GSM sítě zahájil pod značkou Oskar. Na trh firma vstoupila 1. března

2000 jako 3. a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor v České republice. Firma se přičinila

o radikální změny na českém mobilním komunikačním trhu, kdy mobilní telefony cenově

zpřístupnila každému spotřebiteli.

Během jednoho necelého roku firma vybudovala srovnatelnou síť s konkurencí a rychle

získala uznání i v mezinárodním měřítku. V roce 2001 a 2002 byla firma pětkrát nominována

na prestižní ocenění World Communication Award jako nejlepší mobilní operátor. Vstup na

trh byl s jasně vymezenou inovativní strategií přímého styku se zákazníkem, což bylo

základem úspěchů firmy.

Velice významný byl červen 2005, kdy se firma stala členem rodiny Vodafone a v roce 2006

se Oskar Mobil a. s. přejmenoval na Vodafone Czech Republic a. s. Zákazníkům byl nabídnut

celosvětově známý mobilní portál Vodafone live! a bylo jim umožněno, za menší poplatek

volat se zahraničím za domácí ceny. Rok 2006 byl zakončen úspěšnou vánoční kampaní

s čivavami. O rok později se Vodafone stal komplexním telekomunikačním operátorem,

jelikož spustil první skutečně konvergovanou službu Vodafone OneNet, která nabízí firmám

mobilní a pevné hlasové i datové služby včetně připojení k internetu. Firma také jako první

operátor spustila nabídku služeb zdarma a to výměnou za zhlédnutí reklamního spotu

v mobilním telefonu.

Komerční provoz 3G sítě byl spuštěn v roce 2009 a tento rok firma oslavila sbírkou 85 tisíců

klíčů, které pořídila za pomoci zákazníků. Z této sbírky poté umělec Jiří David vytvořil

Klíčovou sochu. Na konci tohoto roku Vodafone Czech Republic a. s. dosáhl hranice

3 milionů zákazníků. O rok později firma otevřela 56 franšízových prodejen po celé České

republice a přiblížila se tak k 600 tisícům zákazníků, kteří byli nuceni za službami Vodafonu

cestovat i desítky kilometrů. Firma také nabídla zákazníkům nové tarify, které si zákazníci

upravili podle svých potřeb.
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Dále se pokračovalo v intenzivní výstavbě 3G sítě a na konci roku 2012 bylo pokryto již více

než 73 % populace ČR. Byl spuštěn nový systém péče o zákazníky a Vodafone získal

významné zákazníky z oblasti veřejné správy, jako například Hasičský záchranný sbor nebo

Pražský hrad. Došlo k představení mobilní samoobsluhy Můj Vodafone a otevřelo se

nejmodernější zákaznické centrum pro firmy OneNet. Nejvýkonnější 3G technologii

s názvem HSPA+DC firma spustila ve více než 40 městech. V tomto roce také firma jako

první operátor na českém trhu přinesl svým zákazníkům účtování po vteřinách.

V roce 2013 firma přichází s prvními neomezenými tarify, na což navazuje příchod nových

neomezených Red tarifů na český trh, které jsou součástí celosvětové strategie skupiny

Vodafone.  Byl  spuštěn  testovací  provoz  LTE  sítě a  firma  pronajala  svoji  síť prvním

plnohodnotným virtuálním operátorům. Dnes má Vodafone Czech Republic a. s. přes

3 miliony zákazníků a je 100% vlastněn skupinou Vodafone Group Plc. Dnes pokrývá přes

99 % populace ČR a zaměstnává přes 1700 zaměstnanců. Dosahuje i největšího pokrytí 4G

sítí a to přes 96 % populace.
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4. Analýza marketingové komunikace Vodafone v ČR

První část kapitoly se věnuje marketingové komunikaci Vodafone Czech Republic a.s.,

konkrétně její kampani která proběhla v posledním čtvrtletí roku 2014. Jsou zde nejdříve

definovány hlavní pilíře Vodafone Group z oblasti marketingové komunikace. Kampaň je

zaměřena na využívání internetu a sítí 4G, což je širokopásmová technologie, která zajištuje

přístup k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím mobilní sítě. Jsou zde vytyčeny

hlavní cíle a detaily kampaně, na což navazují výsledky kampaně. Dále je v kapitole

provedena analýza makroprostředí v ČR prostřednictvím PEST analýzy. Součástí kapitoly je

také porovnání firmy Vodafone s konkurencí v České republice. Závěr kapitoly se věnuje

jednotlivým nástrojům marketingové komunikace, které kampaň využívala.

Vodafone Group má definované hlavní pilíře značky Vodafone, na kterých chce stavět

marketingovou komunikaci a sleduje dodržování těchto pilířů v jednotlivých zemích. Prvním

pilířem je potřeba udržet budování a diferenciaci tedy odlišnost sítě v zemích kde Vodafone

působí. Patří sem potřeba komunikovat redukce, které byly vynaloženy na budování sítě. Je

důležité mít krátké a specifické požadavky, které budou podpořené pokračujícími investicemi

do budování sítě. Součástí druhého pilíře je, aby se Vodafone dostal do povědomí lidí, jako

jeden z hlavních hráčů v dané zemi. Podle Vodafone Group je velmi důležitá hlavně

konvergence neboli sjednocení komunikace, která je vyzdvižena další mediální podporou,

která je trhem vyžadována. Třetím hlavním pilířem je potřeba více cílit zprávy pro velké

zákaznické segmenty, jako jsou například mladí lidé, rodina a další. Přičemž větší cílení

zajistit využitím příslušných mediálních kanálů. Posledním čtvrtým pilířem je lepší provádění

doručení kampaní, aby se dosáhlo vyššího vnímání a dopadu značky. Cílem je přitáhnout

zákazníky v podobě cílenějších sdělení, ale i méně kampaní, které budou lépe začleněny

napříč spotřebiteli.

V České republice proběhla v minulém roce kampaň pro zvýšení konkurenceschopnosti

v oblasti pevného připojení k internetu za účelem vyššího zisku. Kampaň se zaměřila na

propagaci služby „Připojení bez kabelu“, což je zařízení, které nahrazuje pevný internet a je

možné ho přenášet z místa na místo. Zákazník tak může využívat neomezený internet doma,

v kanceláři, ale i na chatě. Zařízení podporuje sítě 4G, takže kampaň je zaměřena i na
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propagaci pokrytí Vodafone v ČR vysokorychlostním internetem. V České republice

poskytuje pevné připojení pouze Telefónica O2 a ostatní si službu pronajímají právě od O2.

Podíl pevného připojení Vodafone v ČR byl pouze 1 %, přitom v pevném připojení je 10krát

větší trh než v mobilním připojení. Vodafone zde díky službě „Připojení bez kabelu“

předpokládá možnost získat až jednu miliardu Kč.

Na začátku kampaně si Vodafone definoval hlavní cíle, kterým má být prostřednictvím

kampaně dosaženo. Mezi hlavní cíle patřilo podpoření a všeobecné zlepšení vnímání sítě 4G

u nefiremních i firemních zákazníků. Dalším důležitým cílem bylo ustanovit novou tržní

kategorii pevného připojení k internetu. Posledním důležitým cílem bylo zvýšení

konkurenceschopnosti v oblasti pevného připojení k internetu.

Součástí větších detailů kampaně bylo určení období, kdy bude kampaň probíhat. Průběh

kampaně byl od konce září až do konce roku 2014. Marketingová kampaň byla zaměřena na

nové i stávající zákazníky. Zaměření bylo především na obyvatele, kteří plnohodnotně

nevyužívají internet s cílem pokusit se najít nové příležitosti pro využití dat. V tomto období

probíhalo rozšiřování pokrytí rychlým internetem v oblasti Moravy, a proto byla kampaň

zaměřena také na místní obyvatele.
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Obrázek 8: Kampaň Připojení bez kabelu
Zdroj: (Galeriereklamy.mediar.cz, 2014)

Mezi výsledky, kterých se kampaní dosáhlo, se řadí především zvýšení konkurenceschopnosti

v oblasti pevného připojení právě díky službě „Připojení bez kabelu“. Výsledkem kampaně

bylo také výrazné zlepšení vnímání pokrytí prostřednictvím sítí 4G od Vodafone. Díky

měření značky Vodafone se definovaly silné a slabé stránky kampaně. Mezi silné stránky

kampaně se řadí to, že velmi dobře působila na starší obyvatelstvo. Jednou ze silných stránek

byla i úspěšná propagace prostřednictvím televize a product placement, tedy umístěním

produktu do seriálu z oblasti moravského prostředí. Oproti tomu důležitou slabou stránku

kampaně bylo velmi malé oslovení segmentu mladých lidí. Ukázku kampaně „Připojení bez

kabelu“ zachycuje následující obrázek č. 8.
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4.1 PEST analýza

První složkou PEST analýzy je political, neboli politické faktory. Firma Vodafone Czech

Republic a.s., tak jako ostatní firmy podnikající na území ČR podléhají zákonům, nařízením

vlády, vyhláškám a dalším právním předpisům, které se musí dodržovat a respektovat. Mezi

hlavní zákony, které musí dodržovat každá firma na našem území, patří:

· zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který

upravuje postavení firmy z hlediska formy podnikání a definuje obchodní společnosti

apod.

· zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

· zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje,

jak velkou část zisku firma odvede do státního rozpočtu

· zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který firmě stanoví

rozsah a způsob vedení účetnictví, přičemž stanovuje i požadavky na jeho průkaznost

· zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související

zákony, vymezuje vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na pracovišti

· zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Každý rok vláda provádí změny v zákonech a také daňových systémech. Tyto změny by měly

být prospěšné pro podnikatelské subjekty, přičemž ne vždy se tomu tak stane. V roce 2007

byla základní sazba DPH 19 % a snížená sazba DPH 5 %, v dalších dvou letech základní

sazba zůstala nezměněna, ale snížená sazba DPH se zvýšila na 9 %. V roce 2010 a 2011 se

základní sazba zvýšila na 20 % a snížená sazba vzrostla na 10 %. O rok později došlo k růstu

snížené sazby na 14 % a poslední změna zatím proběhla 1. 1. 2013, kdy vzrostla základní

sazba DPH na 21 % a snížená sazba na 15 %. Vývoj DPH zobrazuje následující tabulka č. 3.

Pokud se zvyšuje daň z přidané hodnoty, tak to vede ke zvyšování cen vstupů a to se pak

odrazí i při prodeji konečným zákazníkům ve zvýšení ceny.
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Tabulka 3: Vývoj sazeb DPH v ČR
Vývoj sazeb DPH v České republice

Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 5 %
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 % 5 %
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 %
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 %
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 %
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 %
od 1. 1. 2013 21 % 15 %

Zdroj: (Vesecký, 2013b)

Dále je možné uvést ještě zákony, které nejsou povinné pro všechny podnikatelské subjekty,

ale týkají se Vodafone Czech Republic a.s.:

· zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

předpisů, který stanovuje právnickým a fyzickým osobám, jež chtějí podnikat v oblasti

elektronických komunikací, povinnost oznámit tuto skutečnost Českému

telekomunikačnímu úřadu písemnou formou

· zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, který se věnuje

vztahu k těm osobám, jež využívají poskytované telekomunikační služby

· zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákony se samozřejmě v průběhu let mění, jelikož dochází k jejich novelizování a různým

úpravám. Právě ochrana životního prostředí je v dnešní době stále více důležitá. Oblast

životního prostředí je nejen upravena řadou zákonů a nařízení, ale je to především i módní

trend společnosti.

ČR je členem Evropské unie, a proto firmy, které podnikají na území České republiky, musí

dodržovat i veškerá nařízení EU. Pro firmu Vodafone Czech Republic a.s. je velice důležitý

návrh nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací, který schválil výbor
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pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu 2. září 2014. Normu musí potvrdit

plénum parlamentu a roamingové poplatky mají skončit k 15. prosinci 2015.

Druhou složkou analýzy PEST je economical, tedy ekonomické faktory. Mezi hlavní

makroekonomické ukazatele, které ovlivňují vnější okolí podniku Vodafone Czech Republic

a.s., patří především hrubý domácí produkt (HDP), míra inflace a nezaměstnanost.

Hrubý domácí produkt je národohospodářský ukazatel, který vyjadřuje výkonnost celé

ekonomiky. Je to suma celkové hodnoty statků a služeb v peněžních jednotkách za dané

období (např. 1 rok) na určitém území. Rozlišuje se reálný a nominální hrubý domácí produkt,

kdy nominální je ukazatel v běžných cenách, zatímco reálný je ve stálých cenách k určitému

základnímu roku. Reálný je tedy očištěný od inflace a udává skutečný nárůst fyzického

objemu produktu za dané období. Za posledních deset let byl největší růst reálného HDP na

začátku roku 2006, kdy v prvním čtvrtletí dosahoval 7,6 %. Výrazný pokles byl v letech 2008

a především 2009, kdy se dostal až na -5 %. V roce 2010 došlo k růstu na 2,8 %, přičemž

následoval pokles až do prvního čtvrtletí 2013 na hodnotu -2,2 %. V půlce roku 2014 byla

hodnota reálného HDP 2,5 % a čtvrtletní vývoj reálného HDP zobrazuje následující obrázek.

Obrázek 9: Vývoj reálného HDP v ČR v procentech
Zdroj: (Kurzy.cz, 2015)
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Dalším důležitým makroekonomickým ukazatelem je inflace, což je definováno jako nárůst

všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice za určité časové období. Důležitá

je míra inflace, která udává změnu cenové hladiny za určité období. Vypočítá se jako poměr

cenového indexu na začátku a na konci roku, přičemž nejčastěji se jedná o index

spotřebitelských cen. Pokud je inflace spotřebitelských cen, tak spotřebitelé kupují to samé

zboží za stále větší ceny.

V roce 2005 byla míra inflace spotřebitelských cen na 1,9 % a do roku 2007 docházelo

k postupnému růstu, kdy průměrná inflace za tento rok byla 2,8 %. Nejvyšší nárůst nastal

v roce 2008, jelikož se průměrná roční inflace dostala až na hodnotu 6,3 %. V následujícím

roce došlo k výraznému poklesu na 1 % a podobné hodnoty se držela až do roku 2011, kdy

dosahovala 1,9 %. V roce 2013 došlo k růstu na 3,3 % a poté průměrná roční inflace klesala

až na hodnotu 0,4 v roce 2014. Vývoj míry inflace v České republice zachycuje následující

tabulka č. 4 a obrázek č 10.

Tabulka 4: Průměrná roční inflace v ČR v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Míra

inflace 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4

Zdroj: (Kurzy.cz, 2015)
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Obrázek 10: Vývoj míry inflace v ČR v %
Zdroj: (Kurzy.cz, 2015)

Pro firmu Vodafone Czech Republic a.s. je lepší nižší míra inflace, jelikož se zvyšuje kupní

síla peněz v dané ekonomice. Tudíž pokud firma zachová stejné ceny, tak zákazníci v ČR

zaplatí stejné množství peněz v korunách, ale v porovnání s ostatními měnami zaplatí více.

Mezi další důležité makroekonomické ukazatele se řadí nezaměstnanost, především míra

nezaměstnanosti. Dle ekonomické teorie je nezaměstnaný ten, kdo aktivně hledá práci a je

připraven k nástupu do práce ihned, ale nemůže práci najít. Důležitý pojem pro určení míry

nezaměstnanosti je ekonomicky aktivní obyvatelstvo, kam patří všichni zaměstnaní

a nezaměstnaní, kteří aktivně hledají zaměstnání. Nezaměstnanost se měří mírou

nezaměstnanosti, která je vyjádřena v procentech a je to poměr nezaměstnaných oproti

ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu.

Na konci roku 2005 byla míra nezaměstnanosti v ČR 8,9 % a v následujících letech klesala.

V prosinci roku 2007 se dostala na nejnižší hodnotu za posledních deset let a to na 6 %,

přičemž o rok později byla hodnota míry nezaměstnanosti stejná. V roce 2009 došlo

k výraznému nárůstu, kdy ke konci roku dosahovala až 9,2 % a o rok později byla dokonce až

na hodnotě 9,6 %, což je nejvíce za posledních deset let. Od konce roku 2012, kdy byla míra

nezaměstnanosti 9,4 %, dochází k pomalému poklesu a na konci roku 2014 byla 7,5 %. Vývoj

míry nezaměstnanosti v ČR za posledních deset let zachycuje následující tabulka a obrázek.
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Tabulka 5: Míra nezaměstnanosti ke konci roku v ČR v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Míra

nezaměstnanosti
8,9  7,7 6 6 9,2 9,6 8,6 9,4 8,2 7,5

Zdroj: (Kurzy.cz, 2015)

Obrázek 11: Míra nezaměstnanosti v ČR v %
Zdroj: (Kurzy.cz, 2015)

Pro firmu Vodafone Czech Republic a.s. je žádoucí, aby míra nezaměstnanosti v České

republice byla co nejnižší. Pokud bude nízká nezaměstnanost, je pravděpodobné, že lidé

budou mít více peněz a budou více utrácet i za telekomunikační služby. Při menší

nezaměstnanosti firmy zaměstnávají více lidí a předpokládá se, že budou potřebovat více

firemních tarifů, což přináší nové akvizice firmě Vodafone Czech Republic a.s. a zvyšuje

zisky.

Další složkou analýzy PEST je social, kam patří sociální a kulturní prostředí země, ve které

firma Vodafone Czech Republic a.s. působí. V České republice je něco málo přes 10,5 mil.

obyvatel, přičemž ke konci roku 2012 zde bylo podle Českého statistického úřadu zhruba

438 tisíc cizinců. Pokud se na Českou republiku zaměříme z náboženského hlediska, tak je

zde drtivá většina obyvatel nevěřících (ateisté), což je rozdíl oproti okolním zemím. Ikdyž je
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ČR menší zemí, tak zaznamenala řadu sportovních úspěchů a na to jsou místní obyvatelé

řádně pyšní.

Stále více obyvatel studuje vysoké školy a zvyšuje se vzdělanost obyvatelstva, a proto zde

lidé vyžadují od výrobků a služeb určitou kvalitu. V ČR je ale stále pro většinu obyvatel

rozhodujícím faktorem především cena zboží a služeb, přičemž kvalita je až na druhém místě.

Samozřejmě je novým trendem společnosti, a to nejen v České republice, ochrana životního

prostředí a zdravý životní styl. Většina obyvatel se snaží být ohleduplnější k životnímu

prostředí, a také mnoho lidí dává přednost zdravému životnímu stylu.

Poslední součástí PEST analýzy je technological, kam se řadí veškeré technologické faktory.

Technologie hýbou světem a zaujímají jedno z hlavních postavení v dnešní době. Pomáhají

nejen jednotlivcům, ale také především firmám. Masivní nárůst je například právě ve vývoji

telefonních SIM karet. V České republice byl počet SIM v roce 1995 okolo 45 tisíc, přičemž

v roce 2014 se zvýšil tento počet na neuvěřitelných 14 milionů, což je více než je obyvatel.

Z oblasti technologií je také výrazný nárůst ve vývoji vysokorychlostního internetu a pro

firmu Vodafone Czech Republic a.s. je také důležitý technologický vývoj mobilních telefonů

a tabletů.

Pro drtivou většinu firem a domácností je internet nezbytnou součástí a Vodafone Czech

Republic a.s. není výjimkou. Prostřednictvím internetu Vodafone Czech Republic a.s.

komunikuje se svými stávajícími i potencionálními zákazníky. Firma zde propaguje svoje

služby, provozuje eshop a internetovou samoobsluhu. Vodafone Czech Republic a.s.

nevyužívá internet pouze k těmto účelům, ale každodenně i k interní komunikaci se svými

zaměstnanci, případně odběrateli a dodavateli. Internet je samozřejmě také užitečný nástroj

pro hledání různých informací například o konkurenci, případně hledání dalších důležitých

a potřebných informací. Firma Vodafone Czech Republic a.s. také přímo poskytuje

internetové služby, takže rozšiřování a větší potřeba internetu jí přivádí potencionální nové

prodeje a zisky.

V České republice je jednou z nejvíce rozšířených telekomunikací, komunikace

prostřednictvím mobilní sítě. Jsou zde největší tři poskytovatelé, mezi které se řadí právě

firma Vodafone Czech Republic a.s., přičemž poslední dobou se rozšiřují i tzv. virtuální



58

operátoři. Díky větší konkurenci je pestrá nabídka mobilních služeb nejen pro jednotlivce, ale

i pro firmy. Firemní zákazníci dostávají od mobilních operátorů většinou zvýhodněné

nabídky, a proto mají menší náklady z oblasti telekomunikace. Mobilní služby jsou hlavním

zaměřením firmy Vodafone Czech Republic a.s., takže čím více budou lidé potřebovat volat,

tím se budou zvyšovat zisky firmy.

Vodafone Czech Republic a.s. dále zprostředkovává prodej mobilních zařízení, jako jsou

chytré telefony a tablety. Technologický vývoj těchto zařízení se neustále posouvá dopředu,

jelikož v dnešní době například chytrý telefon spojuje dohromady vlastnosti počítače, volání

a kvalitní fotoaparát. Novinky a zajímavé ceny samozřejmě přilákají nové kupce mobilních

zařízení, kteří se mohou stát zákazníky Vodafone Czech Republic a.s. a zvýšit tak zisky

společnosti.

4.2 Porovnání s konkurencí v ČR

Mezi hlavní konkurenty firmy Vodafone Czech Republic a.s. patří především dvě velké

společnosti a to T-Mobile a O2. V poslední době je stále důležitější sledovat i vývoj

virtuálních operátorů, kterých je v České republice již okolo šedesáti. Na konci roku 2014 byl

jejich tržní podíl lehce přes 7 %, přičemž v první čtvrtině roku 2015 už přesáhl hranici osmi

procent. Tržní podíl firmy Vodafone Czech Republic ke konci roku 2014 byl 21 %. V roce

2014 došlo k poklesu zákazníků zhruba o 80 tisíc na 3,2 milionu.

Největší podíl na trhu operátorů v ČR má firma T-Mobile, jejíž podíl na trhu je necelých

40 %. Dle zveřejněných výsledků za rok 2014 získala společnost T-Mobile v tomto roce

169 tisíc nových zákazníků. Celkový počet zákazníků tedy vzrostl na hranici 6 milionů,

přičemž tržby z mobilních služeb klesly meziročně o 4,4 procenta na 18 873 milionů Kč.

Firma T-Mobile se na trhu chová disciplinovaně, snaží se kontrolovat první pozici na českém

trhu a řídí se dlouhodobou strategií. Přírůstky a úbytky zákazníků jsou stabilní, přičemž lehce

rostoucí tendence je v oblasti nových zákazníků. T-Mobile v poslední době investuje více

peněz do oblasti marketingové komunikace konkrétně do oblasti reklamy.
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Obrázek 12: Tržní podíl operátorů v ČR
Zdroj: vlastní

Další velký konkurent je společnost O2, která působí v České republice nejdéle, dříve jako

společnost Telekom. O2 je na druhém místě co se týče podílu na trhu a to s hodnotou 33 %.

Celkový počet mobilních zákazníků O2 dosáhl na konci roku 2014 výše 5 069 tisíc, což je

o 0,6 % méně než minulý rok. Počet smluvních zákazníků se naproti tomu zvýšil o 1,8 %.

Provozní zisk klesl v roce 2014 oproti minulému roku o 13,4 procenta. Tržní podíl operátorů

v ČR je zachycen na obrázku č. 12.

4.3 Nástroje marketingové komunikace v ČR

Marketingová kampaň „Připojení bez kabelu“, kterou představila firma Vodafone v České

republice, využívala několik nástrojů marketingové komunikace. Hlavním sdělením, které

mělo být komunikované prostřednictvím kampaně, bylo informovat zákazníky o nové službě

a zvýšit povědomí o pokrytí rychlým internetem od Vodafone prostřednictvím vybraných

nástrojů:

· reklama - Jedním z hlavních nástrojů marketingové komunikace, které kampaň

obsahovala, byla reklama. Hlavní reklamní médium, které kampaň ke komunikaci

využívala, byla televize. Bylo natočeno několik televizních spotů, které se pouštěly
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napříč televizními stanicemi. Největší frekvence spotů byla v tzv. primetimu, kdy je

sledovanost stanic největší. Dalším reklamním médiem, prostřednictvím kterého

kampaň probíhala, bylo rádio. Reklama v rádiu byla na několika nejvýznamnějších

celostátních stanicích. Opakování sdělení probíhalo zejména v ranních a večerních

hodinách. Tisková reklama neboli reklama v tisku, byla další využívané reklamní

médium. Zde firma Vodafone zvolila komunikaci daného sdělení zejména

prostřednictvím celostátních deníků. Kampaň využila i venkovní reklamu, kdy firma

komunikovala službu prostřednictvím billboardů a vitrín na zastávkách městské

hromadné dopravy.

· podpora prodeje - Z oblasti podpory prodeje kampaň využívala opět několik hlavních

nástrojů. Nejvýznamnějším nástrojem podpory prodeje byla sleva na službu Připojení

bez kabelu pro stávající zákazníky firmy Vodafone. Dalším nástrojem podpory

prodeje bylo vyzkoušení služby přímo na prodejních místech Vodafone zdarma.

Podpora prodeje byla i formou firemních časopisů, které byly na každé prodejně

Vodafone v ČR a kde byly uvedeny praktické informace k nabízené službě.

· PR - Vodafone se dlouhodobě snaží budovat kvalitní PR prostřednictvím vydávání

nejrůznějších tiskových zpráv a dalších nástrojů, přičemž zvolená kampaň nebyla

výjimkou. Při zahájení kampaně firma vydala tiskovou zprávu k nabízené službě

prostřednictvím různých médií. Proběhla také tisková konference, kde se novináři

mohli ptát na nejrůznější otázky ohledně nové služby.

· product placement - Mezi doplňkové nástroje marketingové komunikace, které

kampaň také využila, byl i product placement. Nabízený produkt byl umístěn do

televizního seriálu, který byl z prostředí Moravy, jelikož se firma chtěla zaměřit

především na moravské publikum.

· on-line reklama - Jako doplňkové médium byla zvolena i on-line reklama formou

bannerů na vybraných internetových serverech.
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· mobilní marketing - Z oblasti nových trendů marketingové komunikace kampaň

zvolila především mobilní marketing, kdy rozesílala SMS na vybrané zákazníky

s nabídkou nové služby.

· sociální sítě - Kampaň byla podpořena i občasnou komunikací prostřednictvím

sociálních sítí.

Díky  měření  značky  Vodafone  se  definovaly  silné  a  slabé  stránky  kampaně.  Mezi  silné

stránky kampaně se řadí to, že velmi dobře působila na starší obyvatelstvo. Jednou ze silných

stránek byla i úspěšná propagace prostřednictvím televize a product placement, tedy

umístěním produktu do seriálu z oblasti moravského prostředí. Oproti tomu důležitou slabou

stránku kampaně bylo velmi malé oslovení segmentu mladých lidí.
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5. Analýza marketingové komunikace Vodafone v Německu

V kapitole jsou nejdříve připomenuty hlavní pilíře marketingové komunikace Vodafone

Group. Na uvedené pilíře navazuje v úvodu kapitoly představení marketingové kampaně

Vodafone v Německu. Kampaň nese silný a specifický požadavek pro zlepšení vnímání sítě

u místních obyvatel. Jsou definovány hlavní cíle, detaily a následující výsledky kampaně.

Druhá část kapitoly se věnuje analýze makroprostředí v Německu prostřednictvím PEST

analýzy. Jsou zde definovány hlavní aspekty, které ovlivňují jednotlivé oblasti PEST analýzy.

Dále se kapitola věnuje určení hlavních konkurentů a zachycuje porovnání Vodafone

v Německu s konkurencí. Závěr je opět zaměřen na jednotlivé nástroje marketingové

komunikace, které kampaň zvolila.

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4, tak Vodafone Group má určité pilíře značky Vodafone,

které vyžaduje dodržovat od jednotlivých zemí, kde Vodafone působí. Mezi hlavní pilíře patří

potřeba udržet budování a diferenciaci sítě Vodafone, tedy dát zákazníkům vědět, že

Vodafone investuje do budování sítě. Druhým pilířem je dostat se do povědomí lidí, jakožto

jeden z hlavních hráčů v dané zemi a podpořit to marketingovou komunikací, která je trhem

vyžadována. Třetí pilíř je zaměřit se na více cílené zprávy pro zákaznické segmenty např.

mladí lidé nebo rodina, s využitím příslušných mediálních kanálů. Posledním pilířem je lepší

provádění doručení kampaní pro dosažení vyššího vnímání a dopadu značky.

Kampaň, která probíhala v minulém roce tedy roce 2014 v Německu, nesla název „4 Billion“

a měla specifický a silný požadavek, a to zlepšení vnímání sítě Vodafone. Jedním z hlavních

cílů kampaně bylo posílit angažovanost obyvatel prostřednictvím UGS (user-generated

content) kampaně neboli uživateli generovaný obsah kampaně. Jsou to kampaně, na kterých

se podílejí přímo uživatelé. Podílení uživatelů na kampani bylo například prostřednictvím

fotek, videí nebo zvuků a z nejlepších příspěvků byly sestaveny televizní spoty. Dalším cílem

kampaně bylo podpoření image vysokého výkonu sítě Vodafone v Německu. Posledním

důležitým cílem bylo vybudovat povědomí pro novou propozici NEY (new phone every

year), tedy nový mobilní telefon každý rok.
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Kampaň chce využít toho, že se Vodafone v Německu v porovnání s konkurencí řadí mezi ty,

kteří v prvním pololetí roku 2014 vynaložili nejvíce financí do oblasti médií. V první

polovině roku 2014 Vodafone investoval do oblasti médií 37,3 milionů eur. Nejdůležitějším

vzkazem pro spotřebitele je ale, že proběhla investice ve výši 4 miliardy eur do sítě a její

infrastruktury. Hlavní propozicí je nový mobilní telefon každý rok, což zde nabízí Vodafone

jako první na trhu. Z oblasti propagace se Vodafone zaměřil na slogan „Unglaubliche Deals“,

což v překladu znamená neuvěřitelné nabídky, a také na 4G pro všechny. 4G je technologie,

která zajišťuje přístup k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím mobilní sítě.

Obrázek 13: Kampaň 4 Billion
Zdroj: (Behance.net, 2015)

Důležitým výsledkem kampaně bylo překonání konkurence. Dalším výsledkem bylo to, že

v kampani došlo k velké bitvě mezi uživateli. Uživatelé zaslali přes 22 tisíc nahrávek na

sociální sítě, došlo k zobrazení 2 milionu videí a sociální rozpětí dosáhlo hodnoty 13 milionů.

Prostřednictvím toho vzniklo 7 televizních spotů, jejichž obsah generovali sami uživatelé
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a podíleli se tak na kampani. Proběhla velmi úspěšná propagace, kdy se dosáhlo 74 tisíc

registrací. „Unglaubliche Deals“ dosáhlo zvýšení frekvence o 15,9 % a získaný obrat byl

+9,6 %. Ukázka z kampaně „4 Billion“ je na obrázku 13.

5.1 PEST analýza Německo

Political, neboli politické prostředí v Německu je první složkou analýzy. Firma Vodafone

v Německu se musí řídit tamními zákony a předpisy. V Německu jsou komplikovanější

zákony než v České republice, ale na druhou stranu je zde například lepší procedura při

založení společnosti. Společnost, která chce podnikat na německém trhu, musí například

dodržovat zdejší zákon o ochraně spotřebitele a to i když chce prodávat pouze prostřednictvím

internetu.

Německo je členem EU, a proto se zde musí dodržovat i veškerá nařízení schválená

Evropskou unií. I zde musí firmu Vodafone zajímat schválený návrh nařízení o jednotném

evropském trhu elektronických komunikací, který byl zmíněn již v podkapitole 4.1.

Další složkou PEST analýzy je economical, tedy ekonomické prostředí v Německu.

Ekonomika v Německu je největší ekonomikou v celé Evropě. Vodafone působí na celém

území Německa, a proto je pro něj důležité sledovat hlavní makroekonomické ukazatele

v zemi, jako je hrubý domácí produkt, inflace a nezaměstnanost.

Hrubý domácí produkt Německa se pohybuje kolem 2500 miliardy eur a to řadí německou

ekonomiku mezi největší na světě. Vývoj reálného HDP zachycuje následující tabulka č. 6.

Mezi roky 2005 a 2006 došlo k výraznému zvýšení HDP a to z 0,7 % až na 3,7 %. V dalších

letech došlo k poklesu, kdy v roce 2008 klesl HDP na 1,1 %. Následující rok z důvodu

ekonomické krize došlo k výraznému poklesu reálného HDP až na -5,1 %. Hned v roce 2010

došlo k výraznému zlepšení až na hodnotu 4 %, což je největší meziroční nárůst za posledních

deset let. Poté reálný HDP v Německu klesal až do roku 2013, kdy se dostal na 0,4 %. Rok

2014 přinesl zlepšení vývoje HDP a to na 1,5 %.
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Tabulka 6: Vývoj reálného HDP v Německu v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HDP v % 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 4,0 3,3 0,7 0,4 1,5

Zdroj: (Finance.cz, 2015)

Inflace je dalším významným makroekonomickým ukazatelem, který bude zajímat firmu

Vodafone. V roce 2005 byla míra inflace v Německu 1,9 % a o rok později jen o desetinu

méně. V dalších letech docházelo k růstu míry inflace nejdříve na 2,3 % a pak na 2,8 %.

V roce 2009 došlo k výraznému poklesu, kdy se míra inflace dostala na 0,2 % a to bylo

nejníže za posledních deset let. Poté inflace rostla až do roku 2011 na 2,5 % a následoval

postupný pokles. V roce 2014 klesla míra inflace v Německu až na hodnotu 0,5 %, přičemž

vývoj míry inflace od roku 2005 zobrazuje následující tabulka č. 7.

Tabulka 7: Vývoj míry inflace v Německu v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflace v % 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 0,5

Zdroj: (Finance.cz, 2015)

Velice důležitým makroekonomickým ukazatelem, který musí zajímat firmu Vodafone

v Německu je tamní nezaměstnanost. V roce 2005 zde byla vysoká míra nezaměstnanosti,

která byla ve výši 11,3 %, ale od té doby se téměř každý rok snižuje. Do roku 2008 klesala

míra nezaměstnanosti v Německu na hodnotu 7,5 % a následující rok došlo k mírnému

nárůstu na 7,8 %. Od tohoto roku dochází k nepřetržitému poklesu, přičemž v roce 2014 se

dostala na minimum za posledních deset let a to na 4,8 %. Detailnější přehled vývoje

nezaměstnanosti v Německu zachycuje následující tabulka č. 8.

Tabulka 8: Vývoj nezaměstnanosti v Německu v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nezaměstnanost v % 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3 4,8

Zdroj: (Finance.cz, 2015)
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V roce 2014 došlo v Německu k meziročnímu nárůstu reálného HDP oproti předchozím

ročníkům, což znamená lepší hospodaření země a výhodu i pro Vodafone. Snížení míry

inflace a nezaměstnanosti v posledních letech je další potenciální výhodou pro firmu

Vodafone, jelikož se zvyšuje kupní síla měny a více zaměstnaných lidí, kteří potřebují více

komunikovat, přináší nové potenciální zákazníky pro firmu Vodafone.

Součástí PEST analýzy je i složka social,  kam  patří  sociální  a  kulturní  prostředí  země,  což

výrazně ovlivňuje strategii firem podnikajících na daném území. Německo má přes

80 milionů obyvatel, přičemž 9 % tvoří cizinci. Počet obyvatel v Německu se pomalu snižuje,

ale stále více přistěhovalců zabraňuje výraznějšímu poklesu obyvatelstva. Němci jsou

náruživí sportovci a sport má v Německu vysokou společenskou prestiž. Zdejší obyvatelstvo

je známo, že si potrpí zejména na kvalitní a precizní produkty a služby, přičemž je ochotno

zaplatit i vyšší cenu. Zde je určitě rozdíl mezi obyvateli v ČR a v Německu, kdy v České

republice převládá u spotřebitelů nižší cena i za cenu horší kvality.

Technological neboli technologické faktory jsou poslední složkou PEST analýzy.

Technologie, které jsou důležité pro firmu Vodafone v Německu, jsou v podstatě velmi

podobné jako v ČR. Důležitý je vývoj v telekomunikačních technologiích. V Německu je také

velký tlak na vývoj vysokorychlostního internetu a velice důležitý je i technologický vývoj

v oblasti mobilních telefonů a tabletů.

V Německu je také pro stále více obyvatel a firem internet nedílnou součástí každého dne a to

platí i pro zdejší Vodafone. Prostřednictvím internetu dochází ke komunikaci se zákazníky,

dodavateli a i interní komunikaci. Firma Vodafone je také přímo poskytovatelem

internetových služeb, takže rozšiřování a větší potřeba internetu jí přináší potencionální nové

prodeje a zisky. V neposlední řadě zde firma vyhledává i další užitečné informace, například

o konkurenci.

Telekomunikace prostřednictvím mobilní sítě je v Německu také velmi rozšířená. Jsou zde

čtyři největší poskytovatelé, mezi které se řadí i Vodafone a poté je zde více menších

virtuálních operátorů. Větší konkurence přináší i pestřejší nabídku mobilních služeb. Mobilní

služby jsou hlavním zaměřením firmy Vodafone, takže čím více budou lidé potřebovat volat,

tím se budou zvyšovat zisky firmy. Pro firmu Vodafone je také důležitý technologický vývoj
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chytrých telefonů a tabletů, jelikož zprostředkovává prodej těchto mobilních zařízení a jejich

prodejem může zvyšovat své zisky.

5.2 Porovnání s konkurencí v Německu

Mezi 3 hlavní konkurenty pro firmu Vodafone v Německu patří T-Mobile, O2 a také E-Plus.

Deutsche Telekom neboli T-Mobile má zde tržní podíl na trhu ve výši 24 %, což odpovídá

36,6 milionům zákazníků. T-Mobile je v Německu vnímán jako firma, poskytující nejlepší

služby za nejvyšší ceny. Vodafone v Německu má téměř 34 milionů zákazníků, takže jeho

podíl na trhu je 22 %. E-Plus je firma, která má nejlevnější ceny, ale je vnímána jako

poskytovatel nejhorších služeb. Její podíl na trhu je 16 % s počtem zákazníků přes 23

milionů.

Obrázek 14: Tržní podíl operátorů v Německu
Zdroj: vlastní

Poslední větší společnost je O2 Telefónica, která má přes 19 milionů zákazníků a její tržní

podíl je 13 %. Společnost O2 Telefónica koupila firmu E-Plus, tudíž se její tržní podíl zvětšil

na 29 % a dostala se na první místo. Na třetí místo klesla firma Vodafone. Na německém trhu

mají velké slovo i virtuální operátoři, kteří ovládají na zdejším trhu jednu pětinu podílu.

Zobrazení tržního podílu mezi jednotlivými operátory v Německu zachycuje obrázek č. 14.
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5.3 Nástroje marketingové komunikace v Německu

Na kampani „4 Billion“ se podíleli i sami uživatelé, přičemž hlavním vzkazem bylo to, že

proběhla investice do sítí od Vodafone ve výši 4 miliardy eur. Dalším úkolem kampaně bylo

zvýšení povědomí o pokrytí vysokorychlostním internetem. Kampaň firmy Vodafone zde

využívala především nových trendů z oblasti marketingové komunikace:

· sociální sítě - Hlavním nástrojem v dané kampani byl digitální marketing.

Komunikace s cílovými skupinami probíhala zejména prostřednictvím sociálních

médií. Firma zvolila hlavní tok informací přes sociální sítě jako je Facebook a Twitter.

Sami uživatelé se zde podíleli na tvorbě kampaně, když mohli prostřednictvím

sociálních sítí posílat na profil Vodafone vtipné a zajímavé fotky, zvuky nebo krátká

videa. Vodafone nakonec vybral ty nejlepší příspěvky, ze kterých následně vzniklo

sedm televizních spotů.

· reklama - Důležitým nástrojem marketingové kampaně byla tedy i reklama. Spoty se

vysílaly především prostřednictvím televize a to ve většině celostátních televizních

stanic. Televizní reklama se opakovala především v časech nejvyšší sledovanosti.

Doplňkem z oblasti reklamy byla venkovní reklama na billboardech.

· on-line reklama - Pod on-line reklamu spadalo umístění různých bannerů na nejvíce

navštěvované internetové servery v dané zemi.

· virový marketing - Díky vytvořeným televizním spotům vznikl další důležitý nástroj,

který ovlivnil danou marketingovou kampaň. Vznikl virový marketing, jelikož se

vytvořené spoty sdílely a šířily prostřednictvím internetu.

· podpora prodeje - Kampani také výrazně pomohla kvalitní podpora prodeje.

Nástrojem podpory prodeje zde byla především soutěž o mobilní telefony, pro nejlepší

příspěvky uživatelů, které byly vybrány do televizních spotů. Dobrá podpora prodeje

byla také díky nové propozici, tedy že zákazníci mohou získat nový mobilní telefon

každý rok, což zde Vodafone zavedl jako první na trhu.
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· PR - V Německu je Vodafone vnímán jako jeden z hlavních operátorů, který poskytuje

kvalitní služby, což je i díky dobrému PR v dané zemi. Němečtí spotřebitelé jsou

nároční, a proto je velice důležité dlouhodobé a kvalitní budování vztahů s veřejností.

Vodafone zde při příležitosti kampaně svolal tiskovou konferenci, kde odpovídal všem

přítomným na jejich otázky a vydal i tiskovou zprávu s pravidly soutěže.

Mezi silné stránky kampaně patřila především vysoká angažovanost cílové skupiny v průběhu

kampaně. Dále bylo velkým plusem kreativní a flexibilní provedení, což posunulo kampaň

mezi žhavá témata v té době. Co bylo naopak slabou stránkou kampaně, tak že celkový výkon

kampaně byl tažen především extrémně vysokým odvoláním do segmentu mladých lidí.

Velice málo byly zapojeny a zasaženy starší cílové skupiny, na které se zde chce Vodafone

také zaměřit.
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6. Analýza marketingové komunikace firmy Vodafone UK

Kapitola se v úvodu věnuje připomenutí hlavních pilířů značky Vodafone, které jsou důležité

pro Vodafone Group. Na představené pilíře značky navazuje analýza kampaně Vodafone ve

Velké Británii, jejímž hlavním posláním bylo poukázat na výhody využívání obsahu

a aplikací, díky čemuž se dosáhne většího využití sítí 4G. V analýze jsou nejdříve definovány

základní cíle a jsou zde uvedeny důležité detaily kampaně. Kampaň se zaměřila na tři vybrané

aplikace z oblasti sportu, hudby a videí. V analýze dále navazují výsledky kampaně. Druhá

část kapitoly obsahuje PEST analýzu, tedy analýzu makroprostředí ve Velké Británii. Dále se

kapitola věnuje porovnání Vodafone ve Velké Británii s konkurencí a vytyčení hlavních

konkurentů. Závěr kapitoly definuje nástroje marketingové komunikace v dané kampani.

Prvním pilířem je budování a diferenciace sítě Vodafone, v zemích ve kterých působí. Další

důležitý pilíř je dostat značku do povědomí lidí, jako jednoho z hlavních hráčů v dané zemi.

Dobrá mediální podpora a potřeba více cílené zprávy pro zákaznické segmenty jako jsou

mladí lidé nebo rodiny, to je další důležitý pilíř. A poslední pilíř značky Vodafone je lepší

provádění doručení kampaní, z důvodu dosažení vyššího vnímání a dopadu značky. Využívat

spíše méně kampaní, ale s lepším začleněním napříč spotřebiteli.

Vodafone v minulém roce ve Velké Británii uskutečnil kampaň, která byla zaměřena na větší

využití sítí 4G pomocí využívání nabízených aplikací. Hlavním cílem kampaně, která byla ve

Velké Británii zvolena, bylo podpoření využívání sítí 4G prostřednictvím nabízených

aplikací, jako jsou SkySports, Netflix a Spotify. SkySports je aplikace ze sportovního

prostředí, kde jsou aktuální výsledky, online přenosy sportovních událostí, atd. Netflix je

aplikace zaměřená na webovou videopůjčovnu a poskytování televize do mobilu. Aplikace

Spotify je pro poslech a sdílení hudebních souborů zdarma.

Když se zaměříme na větší detaily kampaně, tak se jednalo o integrovanou tedy jednotnou

kampaň, do které Vodafone investoval 7,6 milionu eur. Cílení marketingové komunikace bylo

na vysoce koncové uživatele a především digitální nadšence. Kampaň probíhala v období léta

2014.
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Obrázek 15: Kampaň SkySports, Netflix a Spotify
Zdroj: (Phones.co.uk, 2015)

Výsledky kampaně byly v průměru větší pro většinu komponentů ve sledované marketingové

komunikaci než v ostatních zemích. Velmi dobré výsledky zaznamenala především aplikace

Spotify, díky velmi dobrému prožitku, angažovanosti a relevance neboli důležitosti klíčových

sdělení. Obrázek č. 15 je ukázkou kampaně Vodafone ve Velké Británii.

6.1 PEST analýza Velká Británie

První složkou analýzy je political,  kam se  řadí  analýza  politického prostředí.  Vodafone  UK

působí na území Velké Británie, která spadá pod Spojené království Velké Británie

a Severního Irska. Spojené království je parlamentní monarchií, kdy vykonává moc jménem

královny Alžběty II. a zákonodárnou moc vykonává zdejší parlament. Tak jako v předchozích

případech i zde musí firma Vodafone UK, ale i všechny ostatní společnosti podnikající na

zdejším trhu, dodržovat zdejší zákony a předpisy. Velká Británie je také členem Evropské

unie, tudíž musí dodržovat nařízení schválená Evropskou unií. Pro Vodafone UK je opět

velmi důležitý návrh nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací, který

byl schválen Evropským parlamentem v září 2014.

Součástí PEST analýzy je dále economical, tedy ekonomické prostředí ve Velké Británii.

I přes trvalý pokles Velké Británie z pozice ekonomické supervelmoci je stále Londýn jedním
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z největších finančních center světa. Ekonomickým motorem je zde pokračující příliv levné

pracovní síly ze všech koutů světa. Tomu musí Vodafone UK přizpůsobit nabídku služeb

a samozřejmě je důležité sledovat makroekonomické ukazatele země jako je hrubý domácí

produkt, inflace a nezaměstnanost.

Hrubý domácí produkt Velké Británie je přes 2500 milionů USD (amerických dolarů). Od

roku 2005 až do roku 2007 se reálný HDP ve Velké Británii pohyboval okolo 3 %, přičemž

v roce 2007 se vyšplhal na 3,4 %. V následujících letech docházelo k výraznému poklesu

HDP, kdy v roce 2008 klesl na -0,8 % a další rok dokonce až na -5,2 %. Rok 2009

zaznamenal výrazné zlepšení HDP na 1,7 %. Poté pozvolně klesal a v roce 2013 došlo ke

zlepšení opět na 1,7 %. Minulý rok tedy 2014 došlo opět ke zlepšení HDP až na 3,4 %, což je

vyrovnání nejlepšího výsledku za posledních deset let. Přehlednější vývoj reálného HDP

zachycuje tabulka č. 9.

Tabulka 9: Vývoj reálného HDP Velké Británie v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HDP v % 3,2 2,8 3,4 -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 3,4

Zdroj: (Finance.cz, 2015)

Další důležitý makroekonomický ukazatel je inflace ve Velké Británii, kterou musí

samozřejmě sledovat i firma Vodafone UK. Míra inflace v roce 2005 zde byla 2,1 %

a v dalších dvou letech se držela na 2,3 %. V roce 2008 zaznamenala výraznější nárůst na

3,6 % a o rok později zase pokles na 2,2 %. Největší míra inflace za posledních deset let byla

ve Velké Británii v roce 2011 a to 4,5 %. Od té doby dochází k poklesu míry inflace a minulý

rok 2014 znamenal pokles inflace až na 0,5 %, což je nejméně za posledních deset let.

Detailnější vývoj zobrazuje následující tabulka č. 10.

Tabulka 10: Vývoj míry inflace ve Velké Británii v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflace v % 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 0,5

Zdroj: (Finance.cz, 2015)

Velice důležitý makroekonomický ukazatel je také nezaměstnanost, především míra

nezaměstnanosti. Roční vývoj nezaměstnanosti ve Velké Británii ukazuje následující tabulka
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č. 11. V roce 2005 byla ve Velké Británii nejnižší nezaměstnanost za posledních deset let, kdy

byla míra nezaměstnanosti na 4,8 %. Během dalších třech let se pohybovala míra

nezaměstnanosti kolem 5,5 %, přičemž v roce 2009 došlo k výraznějšímu nárůstu na 7,6 %.

Poté následoval pozvolný růst nezaměstnanosti, který se zastavil v roce 2011 na hranici 8 %.

V dalších letech následovalo mírně zlepšení a v roce 2014 došlo k výraznému poklesu, kdy se

nezaměstnanost ve Velké Británii dostala na 5,6 %.

Tabulka 11: Vývoj nezaměstnanosti ve Velké Británii v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nezaměstnanost v % 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 7,5 5,6

Zdroj: (Finance.cz, 2015)

Třetí součást PEST analýzy je sociální a kulturní prostředí neboli social.  Ve  Spojeném

království Velké Británie a Severního Irska žije přes 60 milionů obyvatel. Je zde pestrá

směsice kultur, národů, ale i náboženství. Většina obyvatel je zde místních, ale je zde i velká

imigrace z různých zemí. Obyvatelé Velké Británie jsou převážně velmi konzervativní a dbají

na tradice. Angličané žijí sportem, ať už pasivně nebo aktivně. Ve Velké Británii je

nejrozšířenějším sportem fotbal, na který si místní obyvatele velice potrpí, ale velice

atraktivní je zde i tenis.

Poslední složkou analýzy je technological, tedy technologické faktory ovlivňující firmu

Vodafone UK. Jako v předchozích zemích, tak i zde bude pro firmu Vodafone důležitý

technologický vývoj v oblasti telekomunikací, vysokorychlostního internetu a také vývoj

mobilních zařízení.

Pro Vodafone UK je velice důležitý technologický vývoj v oblasti telekomunikace

prostřednictvím mobilní sítě, jelikož poskytování mobilních služeb je hlavní produkt firmy.

Stále více jednotlivců, ale i firem využívá mobilních služeb. Vodafone UK patří mezi čtyři

největší operátory Velké Británie, které doplňují menší virtuální operátoři. Rychlý

technologický vývoj v oblasti mobilních zařízení přináší nové potenciální zákazníky pro

Vodafone UK. Stále více důležitý je v dnešní době vývoj vysokorychlostního internetu.

Využití internetu se neusláte rozšiřuje a je velmi důležitý i pro Vodafone UK, jelikož by se

bez něho nemohl obejít a je přímo i jeho poskytovatelem.
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6.2 Porovnání s konkurencí ve Velké Británii

Na trhu mobilních operátorů ve Velké Británii působily kromě značky Vodafone také O2,

Orange, T-Mobile a Three. V roce 2009 došlo ke sloučení firmy Orange s T-Mobilem a vznikl

společný podnik prodávající pod značkou EE. Počet operátorů na zdejším trhu tedy klesl na

čtyři. Největším operátorem je po sloučení tedy firma EE, která má více než 27 milionů

zákazníků a její tržní podíl je 36 %. Druhou společností na zdejším trhu je O2 Telefónica

s téměř 24 miliony zákazníků, která zaujímá 31 % zdejšího trhu s mobilními operátory. Třetí

je Vodafone UK, který má něco přes 16 milionů zákazníků a tržní podíl 21 %. Poslední je

operátor Three s devíti miliony zákazníků, takže jeho tržní podíl je pouze 12 procent.

Obrázek 16: Tržní podíl operátorů ve Velké Británii
Zdroj: vlastní

Na zdejším trhu bylo oznámeno, že O2 spadající pod provozovatele Telefónica patrně

přestane existovat, jelikož ho chce koupit současný vlastník operátora Three. Pokud by došlo

ke sloučení, tak by vznikl operátor s více než 30 miliony zákazníky. Tržní podíl by tedy

vzrostl na více než 40 % a počet operátorů by se snížil na tři. Posledním vzadu by tak zůstal

Vodafone UK, který by ovládal nejmenší část trhu. Podíl na trhu operátorů ve Velké Británii

ukazuje obrázek č. 16.
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6.3 Nástroje marketingové komunikace ve Velké Británii

Kampaň ve Velké Británii se zaměřila na nabídku vybraných mobilních aplikací, pro větší

využívání internetu. Cílem bylo hlavně zvýšit povědomí o 4G sítích a k tomu kampaň

využívala celou řadu nástrojů marketingové komunikace:

· reklama - Mezi hlavní nástroje se řadí reklama. Reklama na danou kampaň, která měla

podpořit využívání rychlého internetu, byla téměř všude. Velmi důležitým reklamním

médiem zde byla televize, kde Vodafone komunikoval marketingové sdělení velice

frekventovaně. Dalším médiem byl rozhlas, kde Vodafone zvolil především celostátní

stanice. V dané kampani byla důležitá také tisková reklama, jelikož byla využita ve

velké míře nejen v celostátních denících, ale také v různých časopisech. Reklamní

sdělení bylo na cílové skupiny přenášeno i díky venkovní reklamě, prostřednictvím

osvětlených vitrín na zastávkách, billboardů a nejrůznějších plakátů například v metru.

Reklamní letáky byly také jedním ze zvolených reklamních médií.

· on-line reklama - Kampaň probíhala také přes internet, kde bylo velké množství on-

line bannerů.

· podpora prodeje - Podpora prodeje je další nástroj marketingové komunikace, který

Vodafone použil pro zvýšení úspěchu kampaně. Pro zákazníky Vodafone byly různé

soutěže, kde například vybraní jedinci mohli získat i prémiové verze nabízených

aplikací zcela zdarma. Zákazníci, kteří si pořídili nějaký datový balíček a využívali

dané aplikace, tak jako dárek dostali dodatečný internetový balíček zdarma. Prodej byl

podpořen také přímo na prodejnách, kde Vodafone kampaň prezentoval

prostřednictvím firemních časopisů, ale také díky originálním stojanům, jejichž

obsahem byly nabízené aplikace. Přímo na prodejnách mohli lidé také dostat slevový

kupón na pořízení prémiových verzí nabízených aplikací.

· mobilní marketing - Z oblasti digitálního marketingu Vodafone v dané kampani

komunikoval prostřednictvím mobilních telefonů, zvolil tedy formu mobilního

marketingu pomocí rozesílání SMS zpráv.
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· sociální sítě - Komunikace s cílovými skupinami probíhala i prostřednictvím

sociálních médií, především sociálních sítí.

· direct marketing - Kampaň byla prezentována i dalším nástrojem marketingové

komunikace a to pomocí direct marketingu. Firma Vodafone zvolila v dané kampani

direct marketing formou e-mailů, které rozesílal na stávající zákazníky.

· PR - Již delší dobu zde Vodafone málo využívá další nástroj marketingové

komunikace a to PR. Daná kampaň nebyla výjimkou a z oblasti PR byla vydána pouze

jedna tisková zpráva, která se zaměřovala na zvolenou kampaň.

Mezi silné stránky kampaně se řadí silná komunikace jádra, kam řadíme aplikaci Netflix

a Spotify. Plusem bylo také širší vnímání okolo inovací a jedinečnosti. Slabou stránkou bylo

to, že součinnost prvků kampaně nebyla tak silná jako v jiných kampaních. Bylo to způsobeno

především modifikací snímků napříč prvky kampaně.
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7. Komparace vybraných marketingových kampaní

Kapitola se věnuje porovnání vybraných marketingových kampaní v jednotlivých zemích. Je

zde poukázáno na to, jak jednotlivé kampaně splnili požadovaný efekt a co se naopak

nepovedlo. Jsou zde porovnávány nástroje marketingové komunikace, které jednotlivé

kampaně využily, viz tabulka 12. Uvedeny jsou i nástroje marketingové komunikace, které

byly využívány málo nebo vůbec.

Tabulka 12: Nástroje marketingové komunikace v jednotlivých kampaních

Nástroje ČR Německo Velká Británie

Reklama Ano Ano Ano
Podpora prodeje Ano Ano Ano
PR Ano Ano Ano
Direct marketing  -  - Ano
On-line reklama Ano Ano Ano
Product placement Ano  -  -
Mobilní marketing Ano  - Ano
Sociální sítě Ano Ano Ano
Virový marketing  - Ano  -
Zdroj: vlastní

Kampaň v České republice měla za úkol zvýšit konkurenceschopnost firmy Vodafone, a také

podpořit vnímání značky a budování 4G sítě. Podpora vnímání značky, ale i budování sítí

patří mezi hlavní pilíře Vodafone Group. Spotřebitelé v České republice vnímali Vodafone

jako firmu, která zde měla nejslabší pokrytí internetovým signálem, a proto firma zvolila

danou kampaň. Zaměření bylo především na obyvatele Moravy, jelikož zde předtím signál

nebyl dostatečný, tak aby firma dala vědět, že zde již má pokryto vysokorychlostním

intrenetem.

V České republice firma zvolila jako hlavní nástroj marketingové komunikace reklamu, což je

rozdíl oproti kampaním v Německu a Velké Británii. Mezi hlavní reklamní média, které

kampaň v ČR využila, patřila televize, rádio a tisk. Jedním z hlavních nástrojů marketingové

komunikace, které zvolily všechny tři kampaně, byla podpora prodeje. Kampaň Připojení bez

kabelu zvolila především formu slev a možnost vyzkoušení služby zdarma na kamenných

prodejnách.
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Další  nástroj  marketingové  komunikace,  na  který  se  zde  firma  zaměřuje,  tak  je  PR.  Danou

kampaň podpořil nejen vydáním tiskových zpráv, ale také svolanou tiskovou konferencí, což

je rozdíl oproti kampani ve Velké Británii. Vůči ostatním kampaní zde také Vodafone zvolil

nástroj product placement, který zde měl značný úspěch. Kampaň naopak postrádala využití

nových trendů z oblasti marketingové komunikace. Vodafone zde zvolil jenom mobilní

marketing, kdy rozesílal SMS zprávy na vybrané zákazníky, ale v porovnání s ostatními

kampaněmi zde bylo malé využití on-line marketingu. Ostatní kampaně využívaly mnohem

více komunikaci přes sociální sítě. Kampaní se podařilo zasáhnout zejména starší cílové

skupiny, ale nepodařilo se oslovit mladé lidi a to je jeden z hlavních pilířů Vodafone Group.

Kampaň 4 Billion, která probíhala v Německu, měla za úkol zlepšit vnímání a budování sítě

Vodafone, což je další z důležitých pilířů Vodafone Group. Vodafone je zde jeden z hlavních

hráčů na trhu a potřeboval dát zákazníkům prostřednictvím kampaně vědět o takto veliké

investici do budování sítě. Jeden z největších rozdílů kampaně oproti těm z České republiky

a Německa je ten, že zde Vodafone zapojil do tvorby kampaně přímo uživatele.

V porovnání s ostatními kampaněmi se zde Vodafone zaměřil především na nové trendy

z oblasti marketingové komunikace. Jedním z hlavních nástrojů marketingové komunikace

byl digitální marketing, především komunikace prostřednictvím sociálních sítí. Zatímco

ostatní kampaně tento nástroj využívaly jako doplňkový, tak zde komunikace přes sociální

sítě byla klíčový nástroj. Právě zde se uživatelé podíleli na tvorbě kampaně, jelikož zasílali

příspěvky, ze kterých vzniklo sedm televizních spotů.

Sestavené spoty si uživatelé velice rychle šířili prostřednictvím internetu, takže zde byl další

nástroj z oblasti nových trendů a to virový marketing, který kampaně v ČR a Německu také

postrádaly. Spoty se vysílaly především prostřednictvím televizní reklamy a jako doplňková

zde byla venkovní a on-line reklama. Vůči ostatním kampaním zde nedošlo k využití tiskové

reklamy a reklamy v rádiu.

Tak jako v dalších kampaních, tak i zde se Vodafone zaměřil na kvalitní podporu prodeje,

když použil soutěž o mobilní telefony a zákazníkům začal poskytovat nový mobilní telefon

každý rok, jakožto vůbec první operátor v Německu. Vodafone kvůli kampani svolal tiskovou

konferenci, kde odpovídal na veškeré dotazy ohledně kampaně a také vydal tiskovou zprávu,
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jelikož chtěl podpořit budování kvalitního PR. Využil podobných nástrojů jako kampaň

v České republice a i zde jsou o dost lepší vztahy s veřejností orpoti Velké Británii. Kampaň

prostřednictvím zvolených nástrojů velmi dobře zasáhla skupinu mladých lidí, kteří využívají

především sociální sítě a internet. Vůči ostatním analyzovaným kampaním, ale málo zasáhla

starší cílové skupiny, což jsou velmi početné skupiny a Vodafone Group se na ně chce také

zaměřit.

Ve Velké Británii se kampaň zaměřila na posílení povědomí o pokrytí rychlým internetem,

ale i na lepší pověst značky, jelikož je to jeden z hlavních pilířů Vodafone Group. Kampaň

využila nabízení moderních aplikací z oblasti sportu, hudby a videí zdarma. V porovnání

s kampaněmi v Německu a České republice zde Vodafone zvolil velké množství různých

nástrojů marketingové komunikace.

Velké zastoupení v dané kampani měla reklama. Kampaň využila reklamní média jako

v ostatních kampaních, například televizní reklama, tisková reklama, on-line reklama

a venkovní reklama. Oproti ostatním kampaním, zde byla televizní reklama velmi

frekventovaná a tisková reklama nebyla pouze v celostátních denících, ale i v různých

časopisech. Venkovní reklama byla vůči ostatním kampaním rozšířena o velké množství

plakátů, které byly například v metru či jiných frekventovaných místech. Vodafone zde zvolil

i rozhlasovou reklamu, ale i formu reklamních letáků, což kampaně v ČR a Německu

nevyužívaly.

Podpora prodeje zde byla velmi propracovaná, tak jak tomu bylo i v dalších analyzovaných

kampaních. Byla zde spousta soutěží, dárků a různých slevových kupónů, které byly

podpořeny originálními stojany na prodejnách. Vodafone v dané kampani z oblasti nových

trendů zvolil digitální marketing, tak jako kampaně v ČR a Německu. Kampaň zde využila

jak mobilní marketing, což využila kampaň v ČR, tak i komunikaci prostřednictvím

sociálních sítí. Tato forma komunikace nebyla tak silná, jako zvolila kampaň v Německu, ale

rozhodně frekventovanější než v České republice.

Rozdílem kampaně z oblasti marketingové komunikace bylo využití direct marketingu, což

ostatní kampaně nezvolily. Direct marketing probíhal formou emailů, které Vodafone

rozesílal na stávající zákazníky. Vůči kampaním v České republice a Německu zde došlo jen
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k vydání jedné tiskové zprávy, která se týkala kampaně. Firma v dané kampani zvolila velké

množství nástrojů marketingové komunikace, přičemž většina z nich měla dobré výsledky.

Velkým problémem oproti ostatním kampaním bylo to, že nebyla úplná jednotnost

předávaných informací, což nebudí důvěryhodnost a nepomáhá k budování kvalitního PR. Pro

Vodafone Group je velice důležitá právě jednotnost informací.
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8. Vyhodnocení a doporučení

Kapitola je rozvržena do třech částí podle zkoumaných zemí, kterými se práce zabývala. Jsou

to země, které spadají pod Evropskou unii. Pro každou zemi je provedeno krátké vyhodnocení

kampaně z minulého roku. Součástí každé podkapitoly je definování silných a slabých stránek

proběhlé kampaně. Je zde uvedeno, co se prostřednictvím kampaní podařilo a naopak, co je

potřeba zlepšit pro přístí marketingovou kampaň a s ní spojenou komunikací. Na základě

vyhodnocení kampaní, porovnání s konkurencí v jednotlivých zemích a provedených PEST

analýz, jsou následně definovány doporučení na příští marketingové kampaně v jednotlivých

zemích.

8.1 Doporučení pro Vodafone Czech Republic

Marketingová komunikace společnosti Vodafone Czech Republic se v posledním čtvrtletí

roku 2014 zaměřovala na novou službu Připojení bez kabelu. Kampaň a s ní spojená

komunikace byla zaměřena na obyvatele Moravy. Úkolem kampaně bylo zvýšit povědomí

o 4G síti a zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti pevného připojení k internetu. Díky

provedené kampani se podařilo rozšířit povědomí o rychlém internetu od Vodafone v ČR

a zlepšila se i konkurenceschopnost. Kampaň působila dobře zejména na starší obyvatele.

Naopak slabším místem kampaně a zvolené marketingové komunikace bylo to, že kampaň

velice málo zasáhla cílovou skupinu mladých lidí.

Nabízená služba sklízí u spotřebitelů úspěch, a proto práce doporučuje, aby se v následující

kampani a s ní spojenou marketingovou komunikací firma Vodafone v ČR zaměřila opět na

produkt Připojení bez kabelu. Jelikož minulá kampaň nezasáhla v dostatečné míře skupinu

mladých lidí, přičemž působit na velké cílové skupiny jako jsou mladí lidé je jeden z hlavních

pilířů Vodafone Group, tak práce doporučuje firmě pro následující kampaň více cílit právě na

mladé spotřebitele. Firma musí zvolit takovou marketingovou komunikaci a s ní spojené

komunikační kanály, které budou zaměřeny zejména na mladé. Vodafone Czech Republic by

si mohl pro následující kampaň vzít příklad od své německé pobočky.
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Doporučení pro příště je využít takovou marketingovou kampaň, na které se budou podílet

i sami spotřebitelé. Úkolem kampaně bude zvýšit povědomí o rychlém internetu 4G od

Vodafone se zaměřením na mladší cílové skupiny. Uživatelé by mohli posílat fotky a krátká

videa na téma, kde všude se připojí k rychlému internetu od Vodafone. Marketingová

komunikace by probíhala zejména prostřednictvím internetu a sociálních sítí jako jsou

Facebook, Twitter a Instagram, jelikož ty jsou v ČR nejvíce rozšířené a využívá je drtivá

většina mladých lidí. Z nejlepších a nejvtipnějších nahrávek by se vytvořily spoty, které by se

dále komunikovaly prostřednictvím televize a internetu.

8.2 Doporučení pro Vodafone DE

Vodafone DE zaměřil marketingovou komunikaci v roce 2014 na zlepšení vnímání sítě 4G

v Německu, přičemž využil kampaně s názvem 4 Billion. Kampaň předávala zdejším

obyvatelům informaci o investování 4 miliard EUR do budování sítí Vodafone. Kampaň byla

tvořena za pomoci samotných uživatelů a velkým plusem byla právě vysoká angažovanost

cílové skupiny. Díky velmi kreativnímu a flexibilnímu ztvárnění se zde o kampani hodně

mluvilo. Slabší stránkou kampaně naopak bylo to, že velice málo zasáhla starší obyvatele, na

které se chce Vodafone Group také zaměřit.

Vodafone v Německu musí zlepšit povědomí o 4G síti také u starších cílových skupin, a proto

je zde doporučení, aby se Vodafone v další marketingové kampani zaměřil právě na starší

cílové skupiny. Cílem kampaně by bylo stále zlepšit vnímání 4G pokrytí od Vodafone

v Německu. Dalším doporučením je, aby marketingová komunikace v následující kampani

zdůrazňovala především kvalitu sítě a německé tradice. Starší cílové skupiny si potrpí na

tradice a německé publikum je známé tím, že požaduje především kvalitní produkty a služby.

Z komparativní analýzy vyplývá, že minulá kampaň v Německu probíhala hlavně

prostřednictvím internetu a sociálních médií. Pro další kampaň se tedy doporučuje jako hlavní

komunikační kanály využít masmédia, jako jsou televize, rádio, ale také tisková reklama,

která může ve větší míře zasáhnout právě starší cílové skupiny.
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8.3 Doporučení pro Vodafone UK

Marketingová komunikace Vodafone UK v roce 2014 měla za cíl podpořit využívání sítí 4G

prostřednictvím nabízených aplikací. Jednalo se o rozšířené aplikace SkySport, Spotify

a Netflix, které jsou z oblasti sportu, hudby a videa. Výsledky kampaně byly nadprůměrné

s porovnáním vůči ostatním zemím. Silná komunikace byla především díky aplikacím Netflix

a Spotify, díky kterým došlo k širšímu vnímání okolo inovací a jedinečnosti rychlého

internetu. Co se nepodařilo podle představ, tak byla jednotnost komunikace, což je pro

Vodafone Group velice důležitá věc.

Využívání sítí 4G je pro Vodafone Group jeden z hlavních pilířů, protože je to jedna

z největších možností jak zvýšit konkurenceschopnost Vodafone. V další marketingové

komunikaci Vodafone UK je proto doporučeno, zaměřit se dále na využívání rychlého

internetu. Dle provedené PEST analýzy je zřejmé, že ve Velké Británii obyvatelé žijí sportem,

především fotbalem. Vodafone zde působí nejdéle, což vyplývá z porovnání vůči konkurenci.

Pro následující marketingovou komunikaci je doporučení, poukázat na vývoj fotbalu, který

také začínal ve Velké Británii v porovnání s vývojem telekomunikačních služeb od Vodafone.

Když fotbal začínal, tak byl výrazně pomalejší, než je tomu dnes, kdy je to neskutečně rychlá

hra, a přesně takový vývoj je i v oblasti telekomunikačních služeb.

Podle komparativní analýzy je zřejmé, že oproti dalším zkoumaným kampaním Vodafone ve

Velké Británii využil spoustu nástrojů marketingové komunikace, ale na úkor jednotných

informací. Vodafone zde nemá vybudované kvalitní PR a je vnímán jako levný operátor, který

poskytuje méně kvalitní služby než konkurence. Nejednotná komunikace je příčinou špatné

pověsti a nebuduje kvalitní PR. Další doporučení pro Vodafone UK je tedy zaměřit se na

jednotnost marketingové komunikace, jelikož je to velmi důležité pro vnímání značky

Vodafone a je to velmi důležité pro Vodafone Group. Doporučení pro příště je využít raději

méně komunikačních kanálů, ale s jednotnou marketingovou komunikací.
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Závěr

Diplomová práce se zabývala problematikou marketingové komunikace v zemích Evropské

unie, což bylo demonstrováno na vybrané firmě, která působí na mezinárodní úrovni.

Marketingová komunikace je v dnešní době velmi komplikovaná disciplína, která se rychle

vyvíjí a ovlivňuje ji spousta aspektů. Dosáhnout úspěšné marketingové komunikace

v mezinárodním měřítku je ještě náročnější úkol, a proto se práce zabývala touto

problematikou.

Cílem teoretické části diplomové práce bylo seznámení čtenářů s teoretickými východisky

marketingové komunikace. Aby bylo cíle dosaženo, došlo nejdříve k definování základní

terminologie z oblasti marketingu a mezinárodního podnikání. Komunikace a segmentace

jsou další termíny, které byly v práci představeny a je důležité je znát pro danou

problematiku. Poté již práce definuje teoretická východiska marketingové komunikace

a efektivního komunikačního plánu. Součástí teoretické části je představení jednotlivých

nástrojů komunikačního mixu, ale také nových trendů z oblasti marketingové komunikace,

které se v poslední době dostávají do popředí.

Hlavním cílem praktické části bylo definovat možná doporučení pro příští marketingové

kampaně vybrané firmy. Pro účely práce byla zvolena firma Vodafone, která má pobočky

v několika zemích EU. Mezi dílčí cíle patřilo provedení marketingové analýzy ve vybraných

zemích, mezi které patřila Česká republika, Německo a Velká Británie. Díky provedeným

analýzám, čímž byly splněny dílčí cíle práce, mohlo dojít k vyhodnocení marketingových

kampaní firmy Vodafone z minulého roku.

Po komparaci kampaní následovalo již doporučení z oblasti marketingové komunikace pro

firmu Vodafone na příští kampaně v jednotlivých zemích. Díky definovaným doporučením

byl splněn hlavní cíl práce. Zásadním přínosem práce je to, že se podařilo poukázat na

nedostatky marketingové komunikace firmy Vodafone v jednotlivých zemích. Pokud se

pobočky firmy zaměří na uvedené nedostatky, tak budou lépe plnit hlavní pilíře Vodafone

Group.
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I

Příloha A - Historie Vodafone v ČR

„Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se

Český Mobil a.s. stal prvním duálním mobilním operátorem v České republice. Komerční

provoz nejmodernější GSM sítě v ČR jsme zahájili pod značkou Oskar.

Vstoupili jsme na trh 1. března 2000 jako 3. a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor v

České republice. Zasadili jsme se o radikální změny na českém mobilním komunikačním trhu

a mobilní telefony cenově zpřístupnili každému spotřebiteli.

Během necelého roku jsme vybudovali síť srovnatelnou s konkurencí. Rychle jsme získali

uznání i v mezinárodním měřítku a v letech 2001 a 2002 jsme byli pětkrát nominováni na

prestižní ocenění World Communication Award jako nejlepší mobilní operátor.

Vstoupili jsme na trh s jasně vymezenou inovativní strategií přímého styku se zákazníkem,

která se stala základem úspěchů firmy. Tyto úspěchy odrážejí i odhodlání měnit tvář českého

mobilního trhu a jeho zaběhnuté zvyklosti.

V červnu 2005 jsme se stali členem rodiny Vodafone a v roce 2006 se Oskar Mobil a.s.

přejmenoval na Vodafone Czech Republic a.s. Nabídli jsme našim zákazníkům celosvětově

známý mobilní portál Vodafone live! a se službou Vodafone Passport, jsme jim umožnili volat

ze zahraničí za domácí ceny. Rok 2006 jsme zakončili velmi úspěšnou vánoční kampaní s

čivavami a obdarovali všechny naše nové i stávající zákazníky víkendovými SMS.

V roce 2007 jsme se stali komplexním telekomunikačním operátorem, když jsme spustili první

skutečně konvergovanou službu Vodafone OneNet, která firmám nabízí mobilní a pevné

hlasové i datové služby včetně připojení k internetu. Jako první operátor jsme v tomto roce

odstartovali nabídku služeb zdarma výměnou za shlédnutí reklamy v mobilním telefonu.

V roce 2009 jsme spustili komerční provoz 3G sítě. Dvacet let svobody jsme oslavili sbírkou

85 tisíc klíčů, kterou jsme pořídili společně se zákazníky. Následně z této sbírky umělec Jiří

David vytvořil Klíčovou sochu. V prosinci jsme dosáhli hranice 3 milionů zákazníků.



II

V roce 2010 jsme otevřeli 56 franšízových prodejen a přiblížili se tak k 600 tisícům zákazníků,

kteří dosud museli za službami Vodafonu cestovat i desítky kilometrů. Nabídli jsme

zákazníkům nové tarify, které se přizpůsobí jejich potřebám. Spustili jsme nový systém péče o

zákazníky, který představuje největší jednorázovou investici do systémů péče o zákazníky v

celé historii Oskara / Vodafone. Intenzivně jsme také začali budovat 3G síť.

V roce 2011 jsme pokračovali v intenzivní výstavbě 3G sítě, na konci roku 2012 jsme

pokrývali již 73,2 % populace ČR. V prosinci jsme na trh uvedli první tablet vlastní značky -

Vodafone Smart Tab. Na podzim jsme dokončili spuštění nového systému péče o zákazníky.

Získali jsme významné zákazníky z oblasti veřejné správy, naše služby začal využívat

například Hasičský záchranný sbor nebo Pražský hrad.

V roce 2012 jsme představili mobilní samoobsluhu Můj Vodafone a otevřeli jsme

nejmodernější zákaznické centrum pro firmy OneNet. Ve více než 40 městech jsme spustili

nejvýkonnější 3G technologii s názvem HSPA+ DC. Na konci roku jsme jako první operátor

na českém trhu přinesli svým zákazníkům účtování po vteřinách.

Na jaře roku 2013 přicházíme s prvními neomezenými tarify. V květnu jsme na tarify

Neomezené volání do všech sítí a Neomezené volání v síti navázali a přinesli jsme na český

trh nové neomezené Red tarify, které jsou součástí celosvětové strategie skupiny Vodafone.

Spustili jsme testovací provoz LTE sítě a svoji síť jsme pronajali prvním plnohodnotným

virtuálním operátorům.“ (Vodafone, 2015)


