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Abstrakt:  

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na optimalizaci marketingové 

komunikace společnosti Bamboolik s.r.o., která se specializuje na výrobu a prodej 

dětských látkových plenek. Teoretická část pojednává o pojmech, které se týkají 

marketingu, marketingového i komunikačního mixu a aktuálních trendů marketingové 

komunikace. V praktické části je popsána charakteristika zkoumaného objektu, jeho 

marketingové a komunikační nástroje. K vytvoření návrhů marketingové komunikace 

předcházejí dva průzkumy, analýza konkurence a šetření formou dotazníku, které slouží 

ke zjištění cílové skupiny a jejího nákupního chování. V závěru práce budou na základě 

těchto průzkumů vytvořeny návrhy, které povedou k efektivnímu oslovení cílové 

skupiny a zvýšení povědomí o značce. 
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Abstract:  

The abstract of Bachelor´s thesis is focused on the optimalization of marketing 

communication in the selected company Bamboolik Ltd. The specialization of company 

is production and sale of babies’ cloth nappies. The theoretical part is compiled as 

a literary research deals with concepts related to the marketing communication mix and 

current trends of marketing communication. The practical part describes the 

characteristics information of the company and their current marketing communication 

and marketing tools. The analytical part of the work was done according to market 

research. First part of research, were targeted to identify of target group and their 

purchasing behaviour. The second research, identify competition market. The proposals 

of marketing communication analyses are founded on research results. The proposals 

are focused on modern trends, effective advertising and as well as online 

communication.  
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Úvod 

V dnešní době se žádná úspěšná společnost neobejde bez marketingového řízení. 

Je to dáno vysokou dynamikou současného trhu a neustále se měnícími podmínkami 

v konkurenčním boji o přízeň spotřebitele. Zde je hlavním úkolem marketingu 

nabídnout vhodný produkt, správnému zákazníkovi, za přijatelnou cenu, vhodnou 

distribuční cestou, s pomocí správně zvolené propagace. Nástroje marketingové 

komunikace nejsou nástrojem pouze velkých a úspěšných společností, ale jsou to také 

velmi účinné nástroje pro malé firmy. Marketingový mix představuje a konkretizuje 

jednotlivé kroky, které organizace dělá, aby vzbudila zájem po daném produktu. Tyto 

postupy zahrnují čtyři proměnné: výrobek či službu; cenu, za kterou se výrobek 

prodává; místo, kde a jak bude výrobek prodáván, propagace, která udává, jak se 

spotřebitelé o produktu nebo službě dozvědí. Účinný marketingový mix vhodně 

kombinuje všechny proměnné tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota 

a splněny firemní marketingové cíle. Je to soubor osvědčených nástrojů k realizaci 

firemní strategie. 

 

Zvolené téma optimalizace marketingové komunikace bude prováděno na vybrané 

společnosti. Firma byla založena v roce 2012 a vyrábí kalhotkové látkové pleny pro 

děti. Společnost sídlí v Brně, kde se datují prvopočátky vzniku moderních látkových 

plenek. Podnikání v tomto oboru není nikterak jednoduché. Jen v okolí Brna lze najít 

několik firem, které se touto činností zabývají. Přesto si společnost vybudovala 

v  průběhu posledních let velmi dobré postavení na trhu. Za tímto úspěchem je nejen 

vstřícný postoj k zákazníkům, ale především vysoká kvalita a zpracování všech 

výrobků. 

 

Cílem bakalářské práce je na základě zhodnocení stávajících marketingových 

nástrojů společnosti Bamboolik s.r.o. vytvoření návrhu doporučeného marketingového 

mixu, který povede ke zvýšení povědomí o značce a oslovení cílové skupiny. 

 

Teoretická část pojednává o jednotlivých koncepcích marketingu a popisuje 

jednotlivé marketingové nástroje s následnou implementací plánu marketingové 

komunikace. Literární rešerše je zpracována metodou komparace a kompilace poznatků 

z literatury a ostatních citovaných zdrojů.  

 

V analytické části bude představena vybraná společnost ve dvou časových 

horizontech, od založení společnosti a její postupný vývoj do současnosti. Následující 

část detailně popisuje aktuální marketingovou podporu společnosti, produktové 

portfolio a také její distribuční síť. Podklady analytické části práce čerpají z řízeného 
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rozhovoru s majitelkou společnosti, ale také z veřejně dostupných informací 

a  internetových stránek firmy. Druhá část bude rozdělena na dvě analytické části. První 

část průzkumu bude zaměřena na zmapování konkurence, a to zejména přímé 

(látkových plen), ale i nepřímé konkurence (ekologických jednorázových plen). Na 

základě těchto údajů budou formou SWOT analýzy definovány silné a slabé stránky 

společnosti. Druhá část bude zaměřena na analýzu cílové skupiny formou 

dotazníkového šetření, jejího nákupního chování a rozhodujících faktorů vedoucích 

k  používání látkových plen. Výstupy z dotazníkového šetření budou vyhodnoceny na 

základě podkladových dat a následně budou zapracovány do návrhu marketingové 

komunikace. 
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Teoretická část 

1 Marketing 

 

Pod pojmem marketing si dnes mnoho lidí představí reklamu a prodej výrobků či 

služeb. Jedná se však o dvě odlišné marketingové funkce, které jsou považovány za 

důležité, nejsou však hlavními nástroji. V dnešní době je třeba marketing chápat 

v novém významu [1 str. 38] uspokojování potřeb zákazníka. Podstatou marketingu je 

tedy znalost zákazníka a jeho potřeb tak dobře, aby výrobek či služba odpovídala jeho 

požadavkům a prodávala se sama. Marketing lze tedy chápat jako komplexní proces, 

který se prolíná všemi oblastmi firmy. Reklama a prodej jsou pouze nástroje 

marketingového mixu, které společně pracují na ovlivnění trhu. 

 

Kotler  [1 str. 40] definuje marketing následovně: ,,Marketing je společenský 

a  manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby 

a  přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“ 

 

Rydvalová  [2 str. 65] definuje marketing takto: ,,Řízení marketingu je 

vnitropodnikovým procesem zaměřeným na vyhledávání trhů, výrobků, které by měly být 

nabízeny a  způsob jejich nabízení za účelem uspokojování potřeby spotřebitelů 

a  budoucího rozvoje podniku, a to tak, aby to podnikatelům přineslo ,,očekávaný, 

přijatelný“ zisk“ 

 

1.1 Marketing na počátku 21. Století 

 

V tomto období dochází v marketingovém světě k dramatickým změnám, politici 

a ekonomové mluví o nové ekonomice. Včerejší úspěšné marketingové strategie mohou 

být díky těmto změnám dnes zastaralé. Rychlé tempo změn ověří schopnosti firem 

a  jejich včasná reakce na tyto změny se stane konkurenční výhodou.  

 

Vědecký pokrok však neustále postupuje, ovládá technologický rozvoj, který má 

vliv na zvyšování životní úrovně a udržuje ekonomický růst. Znatelný nárůst lze 

zaznamenat u internetových uživatelů. Na konci minulého desetiletí měly Spojené státy 

pětkrát vyšší počet domácností s přístupem na internet než je počet domácností 

v Evropské unii. V Evropské unii lze v současné době zaznamenat nárůst počtu 

domácností s přístupen na internet a dochází k postupnému snižování rozdílu mobilních 

domácností. Dle zdroje [1 str. 55], v bezdrátových technologiích Evropská unie již 

předběhla Spojené státy. Lze tedy očekávat rozkvět mobilního obchodování tzv. m-

commerce, a to díky vysokému využití mobilních telefonů, které budou nejvyužívanější 



 

14 

formou připojení k internetu. Globalizace umožnila společnostem komunikaci se svými 

klienty 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

 

,,Neustále se měnící trhy nejsou hrozbou, ale naopak životodárnou tekutinou 

marketingu. Vytvářejí příležitosti k oživení existujících značek, možnosti pro nové 

produkty, nové způsoby komunikace a zcela nové trhy.“ [1 stránky 57-58] 

 

1.2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix, který je znázorněn na obrázku 1, je soubor marketingových 

nástrojů, které dělíme do čtyř kategorií a dle kterých společnost přizpůsobuje nabídku, 

která vychází z potřeb cílového trhu. Soubor těchto marketingových nástrojů se nazývá 

4P a lze definovat jako produkt (product), cena (price), distribuce (place) 

a  propagace (promotion). [1 str. 70] Každý z těchto nástrojů jasně definuje kroky, 

které společnost dělá pro dosažení co největšího zájmu o daný produkt.  

 

 

Obrázek 1: Marketingový mix 

 

Pod pojmem produkt lze do nástrojů zařadit kvalitu, značku, design výrobku atd. 

Pod cenu se řadí cenová strategie, akční cena, platební podmínky a další. Do nástrojů 

distribuce spadá logistika, doprava, dostupnost. Pod pojmem propagace je myšlena 

marketingová komunikace, která se dělí na reklamu, public relations, on-line podporu, 

sponzoring, přímý marketing, výstavy a veletrhy.  

 

MARKETINGOVÝ MIX 

PRODUKT 
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DISTRIBUCE 

PROPAGACE 

REKLAMA 

OSOBNÍ PRODEJ 

PODPORA 
PRODEJE 
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POVĚDO
MÍ 

ZNALOST SYMPATIE 
PREFEREN

CE 
PŘESVĚDČE

NÍ 
KOUPĚ 

,,Účinný marketingový program spojuje prvky marketingového mixu do 

koordinovaného programu, který je nastaven tak, aby dosahoval stanovených cílů 

společnosti.“ [1 str. 71] 

 

Detaily marketingové komunikace budou rozebrány v další části práce. 

 

1.3 Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace je složena z několika komunikačních nástrojů přímého 

marketingu. [1 stránky 809-811] Hlavním úkolem je podpora a stimulace prodeje 

výrobků v souladu s ostatními nástroji marketingového mixu. Cílem marketingové 

komunikace je přesvědčit zákazníky o dané službě či výrobku a vytvářet dlouhodobé 

vztahy se zákazníky.  

 

Dělí se na dvě základní formy osobní a neosobní komunikaci. Osobní komunikace 

se uskutečňuje mezi dvěma anebo více osobami, dochází zde k fyzickému kontaktu 

komunikujících stran. Lze je provádět přímo s dotazujícím, telefonicky anebo přes 

internet. [1 str. 829] Takto zvolená komunikace vyvolává v příjemci větší důvěru 

spolupracovat. Neosobní komunikaci lze charakterizovat jako masovou. Pro tuto formu 

komunikace se využívá komunikace v časopisech, televizi, radiu, on-line mediích a na 

outdoorových  nosičích. Výhodou této komunikace je oslovení velkého počtu zákazníků 

v ten samý okamžik. Vynaložená výše prostředků, jak zmiňuje Kotler [1 str. 830] je 

ovšem v tomto případě značně vysoká. Nevýhodou je, že tato forma komunikace není 

zaměřená na konkrétního zákazníka a je bez zpětné vazby. 

 

1.3.1 Cíle marketingové komunikace 

 

K definici komunikačních cílů je nutné vědět, čeho chceme kampaní dosáhnout. 

Cílem většiny kampaní je nákup výrobku, který je již výsledkem rozhodnutí 

spotřebitele. Rozhodnutí však předcházejí různé fáze [1 stránky 822-823] připravenosti 

k nákupu. Patří sem povědomí o značce, znalost produktu, sympatie, preference, 

přesvědčení a poslední fází je přesvědčit zákazníka k nákupu. 

 

Obrázek 2: Fáze připravenosti k nákupu   
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1.4 Komunikační mix 

 

Nástroje marketingové komunikace se nazývají komunikační mix. Jak již bylo 

řečeno, do těchto nástrojů patří nejen reklama, ale i podpora prodeje, osobní prodej, 

public relation a přímý marketing. [1 str. 809] Tyto formy komunikačního mixu lze 

rozdělit do dvou základních skupin, dělíme je na osobní a neosobní komunikaci. 

Charakter neosobní komunikace mají reklama, public relation, podpora prodeje a přímý 

marketing. Přenos informací [1 str. 830] v těchto mediích je bez osobního kontaktu se 

zákazníkem a jeho zpětné vazby. 

Do osobní komunikace je řazen osobní prodej, který zahrnuje výměnu informací 

o  výrobku mezi cílovou skupinou a jejich známými. Šíření informace touto cestou je 

nazýváno ,,word-of-mouth“, vychází z vlastních zkušeností lidí s daným produktem.  

 

,,Osobní komunikace zahrnující výměnu informací o produktu mezi cílovými 

zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy.“ [1 str. 829] 

 

Osobním sdělením můžeme kupujícího oslovit také nezávislými odborníky nebo 

názorovými lídry, kteří šíří informace o výrobcích ve svých komunitách. Této formě 

komunikace se říká ,,buzz marketing“ – předávání informací o výrobku či službě přes 

různé členy komunity. 

 

,,Podpora názorových lídrů a jejich přesvědčování, aby šířili informace o výrobku 

či službě mezi ostatními ve své komunitě.“ [1 str. 830] 

 

1.4.1 Výběr zdroje sdělení 

 

V obou případech osobní či neosobní komunikace je volba zdroje komunikace 

velmi důležitá. Výběr správného zdroje či celebrity má významný dopad na image 

značky. [1 str. 831] Celkové sdělení na cílovou skupinu je ovlivněno především tím, jak 

je komunikátor vnímán publikem. Proto například farmaceutické společnosti preferují 

komunikaci přes odbornou veřejnost, která je vnímána jako důvěryhodný zdroj 

s  vysokou kredibilitou.  

 

1.4.2 Reklama 

 

,,Jakákoliv placená forma neosobní prezentace a komunikace myšlenek, zboží 

nebo služeb identifikovaného sponzora.“ [1 str. 809] 

 

Reklama pokrývá mnoho forem komunikace, nelze tedy jednoduše definovat její 

benefity. Televizní reklamou dokážeme zasáhnout velké množství lidí po celém světě. 
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Tento typ masivní reklamy vypovídá o úspěšnosti a popularitě prodejce. Nespornou 

výhodou je opakované sdělení, které vytváří povědomí o značce. Lze ji využít v mnoha 

formách a k různým účelům, například k budování image výrobku, nebo k informaci 

o  promoční aktivitě. Takto cílená forma reklamy může spustit okamžitý růst tržeb. 

Díky veřejnému charakteru reklamy, mají spotřebitelé tendenci vnímat propagované 

produkty jako standardní a legitimní. Na druhou stranu má i své stinné stránky, ačkoliv 

se dokáže rychle dostat k velkému počtu osob, má stále neosobní charakter. Jedná se 

o  jednostrannou komunikaci s publikem, které nemá potřebu ji vnímat nebo reagovat. 

Dle zdroje [1 str. 835] náklady vynaložené na některé formy reklamy, jako je televizní 

kampaň, jsou stále značně vysoké. Výjimkou může být inzerce v časopisech a také 

rádiová reklama, kde lze realizovat kampaň i s malým rozpočtem. V dnešní době 

nestačí jen vzbudit zájem, [2 str. 66] ale cílem je udržet si přízeň stávajících zákazníků 

a  získat nové klienty. Ukázat benefity výrobků, zvýraznit svou image ve srovnání 

s  konkurenčními výrobky. 

 

1.4.3 Podpora prodeje 

 

 Podstatou podpory prodeje je nabídnout výrobek nebo službu za výhodnější cenu. 

Nástroji mohou být kupóny, spotřebitelské soutěže, slevy, dárek k nákupu nebo zboží 

zdarma. [1 str. 836] Jedná se však o marketingový nástroj, jehož účinky jsou obvykle 

krátkodobé a pro získání dlouhodobé preference značky nemá tento nástroj takový 

efekt, jako v případě reklamy a osobního prodeje. 

 

,,Krátkodobé stimuly, které mají povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby.“ 

[1 str. 810] 

 

1.4.4 Osobní prodej 

 

Výhodami osobního prodeje je vliv a možnosti zacílení. Pokud si prodejce získá 

pozornost, může své sdělení přizpůsobit typu zákazníka. Nespornou výhodu je 

interaktivita, tedy komunikace tváří v tvář a možnost budování dlouhodobého vztahu se 

zákazníkem. [1 str. 836] Důležitou roli zde hraje prodejce nebo také prodejní tým, který 

zajišťuje spolupráci s velkoobchody i maloobchody, reprezentuje společnost, hledá 

nové zákazníky, zajišťuje servis, ale i získává cenné informace z trhu. [1 stránky 907-

908] Kromě získávání nových klientů pomáhá společnosti vytvářet dlouhodobé ziskové 

vztahy se zákazníky. 

 

,,Osobní prezentace prováděná prodejci společnosti za účelem prodeje 

a  budování vztahů se zákazníky.“ [1 str. 810]  
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1.4.5 Public Relations (PR) 

 

Charakteristickými funkcemi PR je autentická reklama produktů či služeb, která 

je společností komunikována cílovému publiku a za kterou přímo neplatí. Jedná se 

o  novinové články ve formě sponzoringu, které se liší od běžné reklamy. Zákazník 

dostává tyto informace ve zprávě, jejíž sdělení není orientované na přímý prodej. Ve 

spojení s dalšími prvky komunikačního mixu je tato forma propagace účinná a pro 

společnosti ekonomicky výhodnou variantou. 

 

,,Budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami získáváním příznivé 

publicity, budování dobrého ,,image firmy“ a odvrácením či vyvrácením fám, informací 

a  událostí, které staví společnost do nepříznivého světla. Mezi hlavní nástroje PR patří 

tisková prohlášení, publicita produktů, firemní sdělení, lobování a poradenství.“ [1 str. 

810] 

 

PR nástroje 

 

Významným nástrojem jsou tiskové zprávy. Oddělení PR vytváří pozitivní 

informace, které se týkají výrobků a rovněž společnosti samotné. [1 stránky 890-891] 

Tyto zprávy lze komunikovat také na akcích formou workshopů, tiskových konferencí, 

které společnost pořádá přímo pro novináře. Mezi další PR nástroje patří písemné 

materiály ve formě výročních zpráv, brožur a firemních článků. Lze sem zařadit také 

veškeré materiály posilující firemní identitu, jako jsou loga, brožury, uniformy a další. 

Zvýšení obecného povědomí společnosti je možné získat díky službám veřejnosti, 

nebo formou sponzoringu. Sponzorování je oblíbeným nástrojem marketérů, jehož 

pomocí lze posílit image značky nebo představit novou produktovou řadu výrobků či 

služeb. Důležitým prvkem jsou také webové stránky společnosti, kde spotřebitelé 

získávají informace o nových produktech a veřejným reakcím organizace. 

 

1.4.6 Přímý marketing 

 

Prudký rozvoj databázových technologií a marketingových medií formou 

internetu je příčinou dramatické změny přímého marketingu. Lze ho požadovat za typ 

přímé distribuce, jelikož jako jeden z prvků komunikačního mixu slouží k přímé 

komunikaci se zákazníky. 

 

Kotler definuje přímý marketing takto: ,,Přímá komunikace s pečlivě vybranými 

individuálními zákazníky, s cílem získat okamžitou odezvu.“ [1 str. 928]  
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Jak uvádí zdroj [1 str. 929], mnoho firem stále využívá přímý marketing 

a  internet jako doplňující nástroj ke své komunikaci. Dnešní společnosti začínají 

využívat přímý marketing jako jediný způsob komunikace, který představuje nový 

komplexní model obchodování tzv. ,,internetového prodeje.“ Tato přímá forma 

marketingu přináší značný úspěch mnoha společnostem. Model prodeje po internetu 

rychle mění způsob přemýšlení firem a budování vztahu se zákazníky. Přímý marketing 

má nesporné výhody. Za jeden z těchto benefitů lze považovat ekonomickou stránku 

prodeje a to nejen z pohledu zákazníka, ale i z pohledu společnosti. Koncovému 

zákazníkovi nabízí nejen nákup z pohodlí domova, ale i širší nabídku zboží. Díky těmto 

výhodám, se přímý marketing stává nejrychleji rostoucí formou marketingu. Lze ho 

právem považovat za nový marketingový model pro příští tisíciletí.  

 

1.5 Moderní trendy marketingové komunikace 

 

Mobilní marketing, e-mail a web, jak uvádí zdroj, jsou stále efektivnější. Celkový 

obrat těchto médií se přibližuje tradičním mediím. Velký podíl marketingových 

rozpočtů dle zdroje, [3 str. 8] kolem 47 % společnosti utrácejí za nová media, kterým je 

web, e-mail a mobilní marketing. Jak uvádí zdroj [3 str. 5] media na obrázku 3, jsou 

stále efektivnější lze tedy předpokládat, že marketing půjde cestou těchto nových trendů 

komunikace. 

 

 

Obrázek 3: Nové trendy v marketingové komunikaci a jejich definice  [3 str. 5] 

 

1.5.1 E-business, e-commerce a e-marketing 

 

Společnosti využívají e-bussines k realizaci podnikání ve formách tzv. 

elektronických platforem. Jedná se o komunikační platformy [1 str. 181] ve formě 
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intranetu, extranetu a internetu. Umožňují efektivně a rychle sdílet informace s hlavními 

dodavateli, distributory, ale také se zaměstnanci dané společnosti.  

 

Oproti tomu e-commerce znamená pro společnosti internetové obchodování 

realizované primárně přes internet. [1 str. 182] Prodejci využívají tento nástroj 

k nabídce výrobků a služeb online. E-commerce, také zahrnuje e-marketing a e-

purchasing. E-marketing představuje marketingovou stránku e-businessu. Představuje 

propagaci a prodej výrobků a služeb po internetu. Oproti tomu e-purchasing využívají 

firmy k nákupu zboží a služeb od on-line dodavatelů. Nákup přes internet přináší 

zákazníkům mnoho výhod. Internet nabízí velký výběr sortimentu, okamžitý nákup, 

srovnání parametrů výrobků a konkurence. Pro společnosti představuje vynikající 

nástroj pro budování vztahů se zákazníky, nízké náklady, vyšší rychlost a efektivitu. 

 

1.5.2 Webové stránky 

 

Webové stránky společnosti mohou mít nejrůznější obsah a účel. Na první pohled 

by měly návštěvníka zaujmout. Lze je rozdělit na dva druhy firemní a marketingové 

stránky. [1 str. 194] Firemní stránky rozvíjejí vztahy se zákazníky a zajišťují pozitivní 

publicitu společnosti. Komunikace je v tomto případě iniciovaná zákazníkem. Oproti 

tomu marketingově zaměřené stránky motivují zákazníka k nákupu výrobků 

a  interaktivní komunikace vychází ze strany společnosti. Na těchto stránkách jsou 

dostupné materiály formou katalogů, soutěží a dalších propagačních prvků. Propagace 

těchto stránek je pomocí off-line reklamy, tištěné, televizní a rádiové.  

 

1.5.3 Virální marketing 

 

Virální marketing tvoří marketingová nebo e-mailová komunikace, která je 

natolik zajímavá, že se o ni přímo zákazník chce podělit se svými nejbližšími přáteli. 

Zákazníci tak formou ,,word-of-mouth“, vytvářejí marketing za společnost.  

 

,,Internetová verze marketingu z doslechu, word-of-mouth – e-mailové zprávy 

nebo jiné marketingové akce, které jsou tak nakažlivé, že se o ně chce zákazník podělit 

se svými přáteli.“ [1 str. 199] 

 

1.5.4 Customer Relationship Management (CRM) 

 

CRM data, znamenají v překladu řízení vztahů se zákazníky. Jedná se 

o  marketingový nástroj, který umožňuje lepší pochopení zákazníka a jeho potřeb. Tyto 

informace získávají společnosti všude tam, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem. 

Jedná se o cenné informace, každé společnosti, které se nacházejí v různých databázích 
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a  systémech. Což může vést ke značné časové náročnosti při zpracování těchto dat. 

V dnešní době tento problém společnosti řeší zavedením CRM databází, které sbírají 

informace z různých zdrojů a následně také data analyzují. [1 str. 555]  Poskytují tak 

ucelený přehled informací, které firmy využívají pro definování hodnoty zákazníka, 

k identifikaci cílové skupiny a customizaci výrobků dle požadavku zákazníka.  

 

1.5.5 Product placement (Distribuce) 

 

Umístění produktu neboli budování distribuce je nejdůležitějším článkem 

marketingového mixu. Zahrnuje veškeré prováděné úkony společnosti, tak aby se stal 

produkt dostupný zákazníkům. [1 str. 71] K výrobě produktu a jeho následné nabídnutí 

koncovému spotřebiteli je důležité mít dobré vztahy nejen se zákazníky, ale distributory 

a  dodavateli. Vhodné zvolení distribučního systému, ovlivňuje všechny následné 

marketingové rozhodnutí. Výrobci často využívají tzv. marketingovou cestu - jedná se 

o  distribuční proces, jehož cílem je udělat výrobek nebo službu dostupnou obchodním 

partnerům i zákazníkům. Společnost získává ve spolupráci s prostředníky cenné 

kontakty, specializaci a zkušenosti, kterých by těžko dosáhla osamoceně. [1 str. 1003] 

Tvorba distribučních cest závisí na vyhodnocení potřeb zákazníků, cílů a také na 

omezení, které klade firma na distribuční systém. Na základě toho firma identifikuje 

vhodné alternativy prostředníků, jakými jsou velkoobchody a maloobchody. 

Velkoobchod poskytuje prodej zboží a služeb osobám, které nakupují za účelem 

dalšího prodeje. Dělí se na tři formy: tradiční, makléře a zprostředkovatele a prodejní 

pobočky s kanceláří výrobce. Oproti tomu maloobchod se zabývá činností prodeje 

zboží přímo konečnému spotřebiteli. Obecně je rozdělen na skladový a neskladový. Lze 

ho rozlišit také dle typu nabízeného sortimentu, počtu nabízených služeb, smluvních 

maloobchodních organizací a dle ceny formou zlevněných maloobchodů. Efektivní 

řízení distribučních cest vyžaduje pravidelné hodnocení vynaložených prostředků, tak 

aby došlo ke splnění očekávaných požadavků výrobce i distribučních partnerů. Dle 

zdroje [1 str. 1004] se stále více společností zabývá marketingovou logistikou, která 

koordinuje veškeré aktivity celého dodavatelského systému – distribuce výrobku 

směrem ven, dovnitř a zpětné distribuce.  

 

1.5.6 Guerilla marketing (GM) 

 

Tento moderní marketingový nástroj vznikl v důsledku tvrdého boje s konkurencí. 

První náznaky vznikaly již v 60. letech, kde byl Guerilla marketing určen k poškození 

konkurence. Pro tuto formu komunikace jsou charakteristické nízké náklady 

a  především velmi úzká hranice mezi legálností a nelegálností. [3 str. 34] Cílem 

guerillové komunikace je udeřit na nejméně očekávaném místě. Jedná se například 

o  distribuční místa anebo prostor kde se vyskytují konkrétní typy zákazníků. 
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Výsledkem této akce mohou být fotografie, které se následně rozesílají mezi 

spotřebitele. [3 str. 29] Efekt guerillové akce lze umocnit propojením s již zmíněným 

virálním marketingem.  

 

Levinson [3 str. 34] definuje GM takto: ,,Nekonvenční marketingová kampaň, 

jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“ 

 

1.6 Marketingový výzkum 

 

Správnému a efektivnímu řízení podniku předchází marketingový výzkum. Je to 

prostředek, který spojuje veřejnost s firmou a vede k definování příležitostí a hrozeb 

daného trhu. [4 str. 12] Zároveň poskytuje společnosti informace, které jí pomáhají 

pružně reagovat na aktuální tržní situaci a úspěšně uspokojovat požadavky spotřebitele. 

K tomu je nutné znát cílového zákazníka, konkurenci a prostředí, ve kterém se podnik 

pohybuje. [4 str. 16] Výzkum zahrnuje sběr a analýzu dat, která jsou podkladem pro 

rozhodování marketingového řízení podniku jako celku. [4 str. 13]  

 

Simová [4 str. 14] definuje úlohu marketingového výzkumu takto: ,,Jeho úlohou 

je sbírat a  analyzovat informace týkajících se podmínek trhu a chování zákazníka s 

cílem určit kdo, proč, kdy a za jakých okolností daný produkt kupuje. Tyto informace 

tvoří základ pro vypracování marketingových strategií a vytyčení cílů podniku.“  

 

Kotler [1 str. 406] popisuje proces marketingového výzkumu ve čtyřech krocích: 

,,definování problému a stanovení cílů výzkumu, vytvoření plánu výzkumu, 

implementace plánu, interpretace a sdělení zjištění.“  

 

Marketingový výzkum lze členit na kvantitativní a kvalitativní výzkum. Jednou 

z metod kvalitativního výzkumu jsou hloubkové a skupinové rozhovory. Mezi hlavní 

metody výzkumu kvantitativního lze zařadit dotazování a také pozorování. [4 stránky 

40-41] Detaily dotazovací metody budou rozebrány v následující části práce. 

 

1.6.1 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

 

Pro dobrá rozhodnutí potřebuje společnost získat kvalitní informace z trhu. 

Některé informace lze najít v evidenci podniku, jedná se o data, která zachycují průběh 

tržního chování. Z těchto dat lze získat informace o prodejích, ale nelze z nich 

rozpoznat detaily nákupního chování spotřebitele. Jedná se informace, kterými lze 

získat údaje o spotřebiteli a okolností za jakých kupuje daný výrobek. [1 str. 409] Pro 

získání tohoto typu informací slouží kvantitativní výzkum, kterým lze získat 

požadované statistické údaje.   
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,,Kvantitativní výzkum je výzkum, jehož předmětem je zjištění četností určitého 

stavu nebo jevu. Účelem je získat číselné údaje.“ [4 str. 39] Otázky a odpovědi musí být 

u tohoto typu výzkumu jednoznačné, což lze získat formou uzavřených otázek. Data 

tohoto charakteru jsou sledovány v naturálních či peněžních jednotkách. Statisticky 

spolehlivých výsledků lze dosáhnout pouze za předpokladu velkého počtu respondentů. 

[4 str. 40] Z tohoto důvodu jsou tyto výzkumy časově i finančně náročné.  

 

Oproti tomu kvalitativní výzkum lze definovat ,,Kvalitativní výzkum spočívá ve 

zjišťování hlubších příčin, proč se něco stalo nebo děje. Cílem je zjistit příčiny, názory, 

postoje, mínění a motivy dotazovaných, které vyvolávají nebo mají za následek vznik 

určitého stavu nebo jevu, analyzovat vztahy, závislosti a příčiny za účelem jejich 

zobecnění.“ [4 str. 40] Získané informace jsou zaměřené na kvalitu a není kladen důraz 

na jejich množství. Tato forma výzkumu je využívána v případě získání těžko 

měřitelných a počitatelných informací. Lze do ní zahrnout informace, znalost a postoje 

ke značce či výrobku, image firmy, cenovou citlivost spotřebitelů a jiné. Kvalitativní 

výzkum vyžaduje náročnou přípravu výběru skupiny dotazovaných. [4 str. 41] Tento 

výzkum lze realizovat ve velmi krátkém časovém období s malými finančními náklady. 

 

1.6.2 Metoda dotazování 

 

Dotazování [4 str. 40] je pravděpodobně nejčastěji používanou metodou, která se 

využívá k výzkumu trhu. Tato metoda je prováděna různými technikami a odpovědi lze 

různými způsoby zaznamenávat a následně analyticky zpracovávat.  

 

Za běžně používané metody kvantitativního výzkumu lze zařadit ústní rozhovor, 

písemné dotazování formou dotazníku, telefonický hovor nebo elektronický dotazník. [4 

str. 45] V případě osobního kontaktu tazatel ovlivňuje svým chováním a vystupováním 

respondenta a tím i jeho ochotu odpovídat na dotazy. Je zde nezbytné přesné pořadí 

a  formulace otázek.  

 

Požívanými metodami kvalitativního výzkumu jsou například skupinové 

rozhovory, hloubkové individuální rozhovory a další psychologické techniky. [4 str. 45] 

Cílem je odhalit hluboké příčiny určitého chování nebo zjistit názory a zkušenosti 

spotřebitele. Kontakt je v této formě výzkumu intenzivní. Tazatel zasahuje do 

jednotlivých hovorů a přizpůsobuje následné dotazy aktuální situaci. 
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Typologie otázek v dotazníku 

 

Otázky v dotazníku mají různou podobu a funkci. Obecně je lze rozdělit do dvou 

základních skupin na otázky otevřené a uzavřené. Otevřené otázky nenabízejí 

respondentovi přesně danou variantu odpovědi. Dotazovaný na tento druh otázek 

odpovídá vlastními slovy tzv. volnou odpovědí. Vyhodnocení a zpracování těchto 

odpovědí je časově náročné. [4 str. 88] Oproti tomu uzavřené otázky předkládají 

respondentovi předem stanovené varianty odpovědí. [4 str. 89] Lze je rozdělit na otázky 

dichotomické, vícenásobného výběru a poměrové škály. 

 

Dichotomické otázky nabízejí pouze odpovědi ,,ano“ či ,,ne“. V případě 

vícenásobného výběru např. ,,ano“, ,,ne“, ,,nevím“ se tyto otázky nazývají 

trichotomické. Otázky vícenásobného výběru lze charakterizovat dle vícenásobného 

výběru odpovědí, kde poslední možnou variantou odpovědi je uvedena varianta ,, jiné“ 

nebo ,,ostatní, prosím specifikujte“. Hodnocení pomocí stupnice (poměrové škály) 

hodnotitel zaznamenává svůj vztah na stupnici např. číselně, graficky a také verbálně. [4 

stránky 90-91]  

 

Všechny formy otázek by měly být formulovány jednoznačně, jasně 

a  srozumitelně. V některých případech lze k otázkám doplnit vysvětlení, tak aby 

nedocházelo k záměně jejich chápání.  
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Praktická část 

 

2 Představení společnosti 

Společnost Bamboolik s.r.o., jak uvádí majitelka [5], je významný evropský 

výrobce dětských látkových plen, vyráběných z bambusové viskózy. Zakládá si nejen 

na prvotřídní kvalitě zpracování materiálů, ale také na vysoké odolnosti a trvanlivosti 

svých výrobků. Díky kvalitním materiálům, variabilním sadám, které lze vzájemně 

kombinovat a především maximálnímu pohodlí jsou produkty stále žádané nejen na 

tuzemském, ale i na zahraničním trhu. Část materiálu se stále vyrábí přímo v České 

Republice, většina však v Evropské Unii. Následná produkce probíhá v několika 

chráněných dílnách a jedné profesionální. Společnost zaměstnává zprostředkovaně 

celkem třicet lidí z chráněných dílen a deset stálých zaměstnanců. Vedení společnosti 

preferuje výrobu v těchto dílnách z důvodu společenské odpovědnosti. V současnosti 

téměř padesát procent výrobků je vyrobeno lidmi, kteří jsou na běžném trhu 

znevýhodněni. Mezi kmenovými zaměstnanci firmy lze najít znevýhodněné skupiny, 

jakými jsou absolventi škol a ženy na rodičovské dovolené. Společnost se přizpůsobila 

potřebám koncového zákazníka a během šesti let svého působení si vybudovala silné 

postavení na lokálním trhu. Produkty této společnosti jsou k dostání téměř všude, díky 

vlastnímu e-shopu a specializovaným kamenným obchodům. Výrobky lze je najít též 

v  nabídce významných internetových prodejců na tuzemském a  zahraničním trhu. 

 

2.1 Historie společnosti 

Firma zahájila svoji činnost v únoru 2012 v Brně. [6] Zakladatelkou společnosti je 

paní Zuzana Hloušková a Radka Martinková. Paní Hloušková na základě svých potřeb 

vymyslela celý koncept kalhotkových látkových plenek. Spoluzakladatelka paní 

Martínková přispěla svými předchozími zkušenostmi z obchodu. 

 

První kontakt společnosti se široku veřejností byl navázán v dubnu téhož roku, 

kdy na Pardubickém veletrhu firma představila první řadu látkových plen pod názvem 

,,All in two“ – zkratka ,,AI2“. Tato řada byla určená pro kojence od 3-15 kg. Sada 

obsahovala – svrchní kalhotky, krátkou, batolecí a noční vkládací plenu. Dále 

příslušenství - tašku, podložku a sáček na plenku. Již v té době firma nabízela látkové 

pleny formou ucelených sad. Sada obsahovala přesný počet plen, který je potřebný na 

celý přebalovací věk kojence. Nesporným benefitem těchto plenek byl funkční materiál, 

ekonomická úspora, ale také samotná výroba, která byla pouze v Čechách. Látkové 

pleny zde měly velký úspěch a firma se zaměřila na vývoj nabízeného portfolia. [6] 
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Téhož roku v červnu byla uvedena na trh první  ,,Noční plena“ a na podzim 

,,Vícevrstvá plena“, která byla tak zvanou cenově dostupnou variantou ve srovnání 

s  řadou ,,AI2“. V září 2012 získala řada ,,AI2“ čestné uznaní ,,Grand Prix“ na veletrhu 

For Babies. Toto ocenění získala společnost ještě v říjnu 2013 za ,,Tréninkové 

kalhotky“. [6] 

 

V lednu 2013 se firma změnila na společnost Bamboolik s.r.o. a uvedla na trh 

zatím poslední řadu ,,All in one“ – zkratka (AIO). Tato řada splňovala požadavky 

rychlého přebalení, a tak se stala společně se systémem ,,AI2“ hlavním produktem 

společnosti. V průběhu roku 2013 do stávajícího portfolia přibyla nová sada pro 

novorozence o velikosti od 2-6 kg. Společnost ji uvedla pod názvem ,,MiniMimi“, 

pokryla tak velikostní potřeby plenkových kalhotek pro novorozence a nedonošené děti. 

[6] 

 

V letech 2014, 2015 a 2016 získala společnost Bamboolik vítězství ve 

3  kategoriích programu ,,Plena roku“ a zároveň se stala jeho celkovým vítězem. V roce 

2014 začala společnost vyrábět z bambusové viskózy dětské oblečení. Tímto krokem si 

společnost chtěla udržet stávající zákazníky. [6] Následně v roce 2015 po získání 

bronzového certifikátu ,,TOP malá firma“ se společnost podílela na otevření chráněné 

šicí dílny v Brně. Spolupráce s poslední čtvrtou chráněnou dílnou nastala roku 2016. 

Nyní společnost využívá čtyři chráněné šicí dílny a jednu profesionální.  

 

V první polovině roku 2017 společnost ukončila výrobu a prodej dětských oděvů. 

Důvodem pro ukončení této řady byly vysoké logistické náklady, nároky na variabilitu 

oděvů a také rozhodnutí managemantu. Úspěšný růst tržeb společnosti je zachycen na 

obrázku 4. 

 

      
Obrázek: 4 Vývoj tržeb 

       Zdroj: Interní zdroje společnosti.  
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2.2 Nástroje marketingového mixu společnosti 

 

Následující kapitoly budou pojednávat o nástrojích marketingového mixu, které 

společnost aktuálně využívá. Na základě řízeného rozhovoru je pro firmu důležité 

správné nastavení marketingové komunikace, kterou lze oslovit nové i stávající 

zákazníky. Firma do současnosti marketingovou komunikaci využívala minimálně. 

Bude tedy nutné zvolit správnou a účinnou komunikaci, která nebude velkou finanční 

zátěží pro společnost. 

 

2.2.1 Produktové portfolio 

 

Na základě předchozích zkušeností se společnost v současnosti soustředí pouze na 

výrobu a prodej látkových plen z bambusové viskózy. Společnost dodává na trh 

3  varianty látkových plen. Plenky typu ,,AI2“, které umožňují variabilní přebalování. 

Spojují výhodu snadného používání s ekonomickou výhodností spočívající 

v opakovatelně použitelné svrchní vrstvě. Pleny ,,AIO“ představují nejpohodlnější 

řešení. Jejich použití je velmi podobné jako v případě jednorázových plen. 

Nepromokavé svrchní kalhotky jsou součástí savého jádra a proto je nutné je prát po 

každém použití. Všechny zmíněné typy látkových plen jsou vyráběny v jedné velikosti 

a  lze je za pomocí patentů umístěných na přední straně kalhotek velikostně upravit dle 

hmotnosti dítěte od 4-15 kg. Pro novorozence od 2 kg společnost nabízí sadu 

,,MiniMimi“. Tato speciální sada představuje komfort látkových plen i pro nejmenší 

kojence. [7]  

 

Zmíněné varianty plen jsou nabízeny v ucelených sadách, v různých kombinacích. 

Mezi základní sady se řadí ,,Denní testovací sada“, která nabízí možnost pěti přebalení. 

Tato sada je určená spotřebitelům, kteří chtějí látkové pleny vyzkoušet. ,,Standardní 

sada“ obsahuje polovinu plné látkové výbavy.  Je určena na deset až dvanáct přebalení 

a  je ideální pro ty, kteří budou používat látkové pleny v kombinaci s jednorázovými 

plenami. ,,Velká sada“ obsahuje plenky až na dvacet čtyři přebalení a je kompletní 

výbavou na celý přebalovací věk dítěte. Mimo jiné firma vyrábí příslušenství 

k látkovým plenám a řadu textilních doplňků pro kojence. [8] 

 

Výrobu a zpracování pleteniny si firma zajišťuje v lokální pletárně. Podílí se též 

na vývoji ostatních materiálů a dohlíží na jejich kvalitu. Každoročně firma připravuje 

nové moderní vzory, kterými se snaží zaujmout pozornost zákazníka. Pestrobarevné 

varianty vzorů jsou aplikovány na svrchní kalhotky a plenky typu ,,AIO“, jsou hlavním 

lákadlem při uvedení nové kolekce. Příprava těchto vzorů probíhá ve spolupráci se 

studenty středních grafických škol. Implementace finálního potisku materiálu probíhá 

v  kooperaci s firemním dodavatelem. [5]  
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Historie látkových plen 

 

První zmínky o  látkových plenách se datují v druhé polovině devatenáctého 

století. V počátcích nebyly běžně dostupné a preferované ze zdravotního hlediska. 

Obecně byly děti baleny napevno a setrvávaly takto zabalené několik dní. Na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století se hygienické návyky mění k lepšímu. Ve čtyřicátých 

letech minulého století byly objeveny první jednorázové plenky, které se skládaly 

z  látkových plen potažených igelitem. Tyto pleny byly nahrazeny v druhé polovině 

devadesátých let jednorázovými plenami, které se postupně staly běžnou výbavou všech 

žen. [9]  

Návrat moderních látkových plen na Český trh se datuje kolem roku 2007. V této 

době vznikají první obchody a e-shopy s tímto sortimentem. Začínají se objevovat 

odborné diskuze na téma, látkové versus jednorázové pleny. V době největší 

ekonomické krize byly tyto diskuze zaměřené na výhody látkových plen 

z  ekonomického a zdravotního hlediska, následně byl přidáván ekologický aspekt. Svůj 

význam zde sehrála, také citlivá pokožka kojenců. Nyní se doba mění a důležitým 

rozhodujícím faktorem je ekologický pohled, se kterým se pojí snížená produkce 

odpadu. [10] 

 

Přestože se povědomí o látkových plenách neustále zvyšuje, mnoho rodičů nemá 

stále dostatečné množství informací o tom, že existují rozumnější alternativy 

jednorázových plen. 

 

Látkové pleny  

   

Do kategorie moderních plen lze zařadit látkové pleny, které jsou časově méně 

náročné než klasické čtvercové pleny. Vkládají se do kalhotek a lze je používat 

i  samostatně. Na trhu jsou v současnosti dostupné různé typy. Některé varianty mohou 

být složitější na manipulaci. Do této kategorie lze zařadit vícevrstvé a klasické 

čtvercové pleny. Vícevrstvé pleny se skládají z většího počtu vrstev, mají obdélníkový 

tvar a dobře sají. Obdobně jako v případě klasických plen vyžadují skládání 

a  nepropustné svrchní kalhotky. Inovací látkových plen jsou kalhotkové pleny. 

Vzhledově připomínají jednorázové pleny. Zapínají je na suchý zip a okolo nožiček 

mají všité gumičky. Uvnitř plenky je savé jádro, které lze vyjmout. Tento typ 

kalhotkových plen se vyrábí v jedné velikosti. Požadované velikosti lze docílit pomocí 

cvočků umístěných na vnitřní pleně a přední straně svrchních kalhotek. Svrchní 

kalhotky jsou ochrannou vrstvou všech výše uvedených plenek, zabraňují prostupování 

vlhkosti. Běžně používané jsou kalhotky vyrobené z polyesteru s polyuretanovým 

zátěrem, z čisté ovčí vlny nebo vysokogramážního flísu. Všechny tyto materiály 

nepropouští vlhkost a jsou prodyšné. [11]   
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Obrázek 5: Látková plena Bamboolik ,,AIO" 

Zdroj: Interní zdroje společnosti. 

 

Bambusová viskóza  

 

Současné látkové pleny se vyrábějí z mnoha materiálů. Nejběžnějším materiálem 

je bavlna a bambusová viskóza. Bambusová vlákna jsou celulózová vlákna, vyrábějí se 

dvěma způsoby – mechanicky a chemicky. Nejběžněji se bambusová viskóza vyrábí 

chemickým způsobem za pomocí sulfidu uhlíku. Kdy je do látky drceného bambusu, 

určité vlhkosti přidán chemický roztok disulfidu uhlíku. Tento krok mění roztok 

bambusové celulózy na gel, ten je následně zředěn hydroxidem sodným. Výchozí 

produkt je viskózní roztok, který prochází tryskami a následně se nechá vytvrdit. [12] 

 

Bambusová viskóza je na omak měkká a jemná. Vyznačuje se vysokou absorpcí, 

rychle schne, lze prát v pračce a je prodyšná. Oproti bavlně jsou vlákna mnohem 

odolnější proti množení bakterií a dobře pohlcují zápach. [12] 

 

2.2.2 Cenová politika 

 

Společnost určuje ceny látkových plen dle složení a typu jednotlivých sad. Denní 

testovací sady jsou nabízeny s variantou plenek ,,AIO“, ,,AI2“ a také ,,MiniMimi“. 

Ceny těchto sad se pohybuji od dvou do tří tisíc korun. Sady ,,Standard“ je možné 

pořídit od pěti tisíc do šesti tisíc korun. Velké sady se pohybují okolo jedenácti tisíc 

korun. Přestože je společnost výrobcem, nemá možnost díky vysokým výrobním 

nákladům výrazně snižovat prodejní cenu výrobků. Slevy společnost využívá převážně 

formou výprodejových cen, které jsou zaměřeny na starší kolekce. [5]  
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Společnost si je vědoma výše investice, kterou je nutné zainvestovat v případě 

pořízení sady látkových plen, a proto umožňuje zákazníkům nákup na splátky. Využít 

lze zejména při nákupu ucelených sad plenek, kde celková částka přesahuje šest tisíc 

korun (včetně DPH). Výši splátek si zákazník určuje sám. Doporučená délka splácení je 

deset měsíců. V případě této varianty splácí zákazník pouze částku, která byla 

poskytnuta bez dalšího navýšení. Firma nabízí prvorodičkám rezervaci a uskladnění 

zboží při složení zálohy v době před porodem. Zákazníci mají také možnost využít 

půjčovnu [13] a látkové pleny si předem vyzkoušet. Celková cena se odvíjí od délky 

zapůjčení a typu sady látkových plen. [5] Maximální doba zapůjčení je tři měsíce.  

 

Z dlouhodobého hlediska je náklad na pořízení sady látkových plen mnohem 

méně ekonomicky náročný než celkové náklady v případě používání jednorázových 

plen. Detailní porovnání nákladů je vyobrazeno v příloze 1. [14] Celkové náklady 

jednorázových plen jsou v tomto srovnání počítány s průměrnou cenou za jednu 

jednorázovou plenu, která se pohybuje kolem čtyř korun sedmdesáti haléřů. Výpočet 

zahrnuje odhadovanou průměrnou spotřebu jednorázových plen na celé přebalovací 

období, což činní čtyři tisíce osm set kusů plen. Oproti tomu náklady látkových plen 

zahrnují průměrnou spotřebu vody a elektřiny, která je nutná na jejich údržbu. [15] 

 

2.2.3 Distribuční politika 

 

Na základě interních výsledků společnosti je vývoj tržeb za posledních pět let 

velmi dobrý. Dle majitelky [5] společnost svou obchodní činnost soustředí na tuzemské 

odběratele a zároveň rozvíjí obchodní kontakty v zahraničí. K distribuci výrobků na 

lokální trh společnost využívá svůj vlastí e-shop, specializované a velké internetové 

obchody (Alza, Mall, Feedo, Amazon). Látkové pleny jsou dostupné také na vybraných 

kamenných prodejnách s dětským sortimentem. Jak již bylo zmíněno, společnost se 

snaží všechny své výrobky dodávat na zahraniční trh. V současné době jsou látkové 

pleny Bamboolik dostupné v Německu, Slovensku, Italii a v zemích Beneluxu. 

Částečně jsou výrobky dodávány do Francie, Švýcarska, Rakouska a Polska. [5] 

 

Druhým strategickým nástrojem, který společnost využívá k prodeji a především 

osvětě látkových plen, je odborně vyškolený prodejní tým. Výhodou je individuální 

přístup k zákazníkům, kterým vychází vstříc dle jejich potřeb. [5] Prodejní tým bude 

rozebírán v další části práce. 

 

2.3 Analýza nástrojů marketingové komunikace společnosti 

 

Následující kapitoly budou popisovat marketingové nástroje na podporu prodeje, 

které společnost aktuálně využívá.  
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2.3.1 Podpora prodeje 

 

Společnost se každoročně účastní veletrhů zaměřených na dětský sortiment. 

Podzimní účast firmy na veletrhu For Babies v Praze je zachycena na obrázku v příloze 

2. Formou této aktivity se firma snaží získat nové zákazníky. 

 

Nespornou výhodou těchto specificky zaměřených akcí je přímý kontakt s cílovou 

skupinou. Personál s odbornými znalostmi a mnohaletými zkušenostmi poskytuje 

odborné poradenství a názorně předvádí manipulaci s látkovými plenami návštěvníkům. 

Spotřebitel má jedinečnou možnost se zde dostat do přímého kontaktu s  výrobcem 

a  získat tak potřebné informace, které mohou mít vliv na jeho rozhodnutí. V průběhu 

těchto akcí pořádá firma semináře, které jsou zaměřené na představení a  použití 

látkových plen. Firma také nabízí po celou dobu veletrhu své výrobky za výhodnějších 

podmínek. Stánek společnosti Bamboolik v příloze 2 má vizuálně simulovat dojem 

bambusového dřeva, které je základní surovinou pro výrobu plen. Stánek by měl být 

vizitkou firmy a upoutat na první pohled zákazníka, tato forma však nepůsobí ve 

srovnání s konkurenčním stánkem v příloze 3, reprezentativním dojmem.  

 

2.3.2 Přímý marketing 

 

Jako nástroj přímého marketingu firma využívá svůj vlastní e-shop, který je 

součástí webových stránek. Stránky jednoduše a názorně popisují, jakým způsobem lze 

provést nákup jednotlivých výrobků či ucelených sad. Spotřebitel má možnost výběru 

jednotlivých látkových plen, které se liší dle typu a váhy kojence. Následující kategorií 

je nabídka doplňků. Do této kategorie se řadí přebalovací podložky, deky, bryndáčky 

a  další příslušenství. V kategorii nová kolekce je dostupná aktuální nabídka látkových 

plen pro daný rok. V sekci výprodej lze zakoupit staré kolekce látkových plen za 

výhodnou cenu. Součástí e-shopu je, také sekce půjčovna. Zde si lze až na tři měsíce 

látkové pleny zapůjčit. 

 

2.3.3 Osobní prodej 

 

Společnost využívá k osobnímu prodeji obchodní tým tzv. ,,látkových poradkyň“ 

(dále jen LP), který nyní má padesát členů. ,,LP“ [16] jsou převážně bývalé nebo 

stávající klientky, které mají vlastní zkušenost s látkovými plenami. Členky obchodního 

týmu tzv. ,,LP“ jsou odborně vyškolené a pravidelně přednášejí například na 

seminářích, v  mateřských centrech a porodnicích. Výhodou je osobní kontakt a úzká 

spolupráce se zákazníky. ,,LP“ poskytují individuální poradenství a servis dle potřeb 

každého klienta. 
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2.3.4 Public Relations 

 

Z interních zdrojů společnosti, jsou PR aktivity využívány pouze sporadicky. 

Přestože lze tímto marketingovým nástrojem pozitivně ovlivnit veřejné podvědomí, 

společnost ho nevyužívá z důvodu nedostatku financí a pracovní kapacity. 

 

2.3.5 Webové stránky společnosti 

 

V dnešní době, kdy internet je běžnou součástí všech domácností, zvolila 

společnost za svůj hlavní komunikační nástroj webové stránky. Spotřebitel zde nalezne 

dostupné informace o výrobcích, materiálech a jeho zpracování, rady a tipy, které jsou 

důležité při výběru látkových plen. Informace na stránkách mají být jednoduše 

dohledatelné a to navzdory tomu, že hlavní funkcí těchto stránek je e-shop firmy. 

Informace o společnosti, kontaktech, výrobě, ale také všeobecné podmínky jsou zde 

obtížně dohledatelné. Výhodou stránek je mobilní verze, která bez problémů umožňuje 

zobrazení obsahu na mobilních telefonech. Webové stránky také obsahují odkazy na 

firemní sociální sítě Facebook a Instagram. 

 

2.3.6 Facebookové stránky společnosti 

 

Společnost tento komunikační kanál využívá k přímé komunikaci se zákazníky 

a  propagaci. Sdílí zde informace o akčních nabídkách a zároveň zde umisťuje pozvánky 

na výstavy a workshopy. Zákazník zde nalezne základní produktové informace 

o  výrobcích. Profil stránky byl založen roku 2012 a čítá do současnosti 4 500 členů. 

Přestože má tento komunikační nástroj velkou oblibu po celém světě, stránky firmy 

nejsou plně využity. Vývoj sociálních sítí je velmi rychlý, je tedy nutné neustále 

inovovat formu komunikace a získávat tak pozornost většího počtu fanoušků. 
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3 Popis trhu - konkurence 

 

Dle výrobců se v České republice tržní podíl látkových plen odhaduje na deset 

procent. Snahou mnoha firem je získání alespoň malé části ze zbývajících devadesáti 

procent tržního podílu. Mezi největší výrobce látkových plen na českém trhu patří 

společnost Bamboolik s.r.o., Anavy a Petit Lulu s.r.o. Na základě rychlého vývoje se 

v  současné době látkové plenky vyrábí z mnoha materiálů a střihů, které se liší 

specifickými vlastnostmi. Jednotlivé vlastnosti poskytují finálnímu produktu kvalitu 

a  komfort. Výrobci kladou vysoký důraz na střih, který ovlivňuje celkovou funkčnost 

výrobku. V neposlední řadě se snaží zákazníka oslovit širokou nabídkou barev 

a  designů. [17]  

 

Přestože se povědomí o látkových plenách neustále zvyšuje, hlavní konkurencí 

jsou stále jednorázové pleny. Cena jedné běžné pleny se pohybuje kolem pěti korun. Do 

kategorie jednorázových papírových plen patří tak zvané ekologické pleny. Jedná se o 

alternativu klasických jednorázových plen. Ekologické pleny neobsahují chlór, aktivní 

bělidla a zbytečné parfémy. Lze je pomocí mikroorganizmů a plísní biologicky rozložit 

zhruba ze 70% a jejich následná recyklace je proto k životnímu prostředí šetrnější než u 

běžných jednorázových plen. [10] Na našem trhu jsou tyto plenky dostupné například 

pod značkou Naty, Moltex a další. Cena jedné pleny se pohybuje kolem deseti korun. 

Bio rozložitelné plenky jsou na vybraných řetězcích dostupné také pod privátními 

značkami. Například v drogistickém řetězci DM jsou nabízeny pod značkou DM 

Nature, kde průměrná cena za jednu plenku je sedm korun. Tyto typy plen jsou 

oblíbenou alternativou, kterou spotřebitelé nahrazují běžné jednorázové pleny. Důvody 

tohoto výběru mohou být různé, jedním z nich je ekologický přístup k  životnímu 

prostředí. Druhým rozhodujícím faktorem je absence chlóru a dalších chemických látek. 

Jsou tak šetrnější variantou pro kojence s citlivou pokožkou než konvenční jednorázové 

pleny. [18] 

 

3.1 SWOT analýza vybrané společnosti 

 

Kritický pohled na společnost lze hodnotit metodou SWOT analýzy. Je nutná 

k  identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jejího okolí. 

 

Silné stránky 

 

Mezi silné stránky společnosti patří vlastní výroba, která umožňuje dohled na 

kvalitu všech výrobků. Precizní zpracování a unikátní střih jsou důležitými faktory, 

kvůli kterým jsou látkové plenky Bamboolik stále žádané. Dobré dostupnosti všech 
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výrobků je dosaženo díky úzké spolupráci s místními prodejci a internetovými obchody. 

Značný vliv na rozvoj podniku má též zahraniční prodej. 

 

Slabé stránky 

 

Přestože jsou látkové pleny šetrnou variantou z ekonomického a ekologického 

hlediska, jsou stále preferovány především alternativní skupinou matek. Slabou 

stránkou jsou nízké investice společnosti do propagace výrobků. Je zde nutná 

marketingová komunikace, která by pomohla zvýšit znalost značky a výrobků. 

 

Příležitosti 

 

Oslovení nových zákazníků lze docílit nejen vhodným výběrem marketingové 

komunikace, ale především navázání spolupráce s organizacemi, které jsou v kontaktu 

s ženami v období těhotenství. Zvýšit povědomí o látkových plenách lze také ve 

spolupráci s pediatry a porodnicemi. Získání nových zahraničních trhů je velkou 

příležitostí, s jejíž pomocí lze dosáhnout rozvoje firmy.  

 

Hrozby 

 

Za hrozbu lze považovat ztráta kontaktu s novými zákazníky. Dále vysoká 

popularita jednorázových plen s  agresivní marketingovou podporou. Důležitou roli zde 

mohou hrát též noví konkurenti v segmentu dětských látkových plen a také dovoz 

látkových plen z Asie. Zvýšení nákladů společnosti na získání nových trhů.  

 

 

Shrnutí analýzy společnosti 

 

K rozvoji a udržení konkurence schopnosti je nutná investice do marketingové 

podpory, která povede k osvětě látkových plen. Hrozbou pro společnost jsou levné 

výrobky nižší kvality dovážené z Asie a jednorázové pleny. Společnost by se měla 

zaměřit na komunikaci hlavních benefitů, kterými jsou kvalita, zdraví dítěte 

a  ekonomická úspora. Zároveň společnost musí hledat nové zákazníky, které lze získat 

v kooperaci s organizacemi zajišťující služby ženám v období těhotenství. Důležitým 

faktorem, kterým lze dosáhnout expanze společnosti je hledání příležitostí, které 

umožní získání nových trhů. V případě navýšení výrobní kapacity je ovšem nutná 

investice do automatické linky, která není v současné době k dispozici.  
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3.2 Dotazníkové šetřeni 

 

Cílem dotazníku bylo provedení průzkumu trhu dětských látkových plen. Zjištění 

cílové skupiny a jejího nákupního chování. Ukázka dotazníku je součástí přílohy 4. 

Data z dotazníkového šetření jsou v elektronické podobě na DVD a součástí přílohy 5. 

 

3.2.1 Metodika dotazníku 

 

Dotazníkové šetření bylo prováděno formou kvantitativního šetření. Dotazování 

proběhlo ve dvou fázích. První fáze tzv. pilotního projektu probíhala v průběhu jednoho 

měsíce. Pro tento účel byl vytvořen dotazník ve formě Word. Pilotní dotazník obsahoval 

patnáct otázek, které byly zaměřené na dětské pleny. Tímto dotazníkem bylo osloveno 

celkem devět uživatelek dětských plen. Na základě poznatků a připomínek byla forma 

otázek upravena. V druhé fázi byl dotazník upraven do elektronické formy ve službě 

Google Formuláře. Následně byl zveřejněn pomocí sociální sítě Facebook a na 

tematicky zaměřených stránkách pro rodiče. Celkem bylo získáno 423 dotazníků. 

Vzhledem ke způsobu zveřejnění dotazníku nelze spolehlivě určit jeho návratnost. 

 

3.2.2 Charakteristika dotazníku 

 

Dotazník se skládá ze dvaceti otázek uzavřeného charakteru a jsou rozděleny do 

čtyř sekcí. První sekce rozděluje respondenty dle toho, zda používají látkové pleny či 

nikoliv. Dle tohoto výběru je následně respondent přesměrován do jednotlivých sekcí, 

kde mu jsou nabídnuty okruhy otázek, které se týkají zvolené varianty. V případě, že 

uživatel používá dětské látkové pleny, je mu nabídnut okruh otázek z druhé sekce, které 

jsou zaměřené na látkové pleny. Pokud respondent nepoužívá látkové pleny, jsou mu 

nabídnuty otázky ze třetí sekce. V případě, že respondent používá látkové pleny 

v kombinaci s jednorázovými, je přesměrován k otázkám ze čtvrté sekce. Pouze v této 

čtvrté sekci, uživatel vyplňuje všech dvacet otázek dotazníku. 

 

Druhá sekce otázek je zaměřena pouze na uživatele dětských látkových plenek. 

Obsahuje otázky, které se týkají znalosti značek látkových plen, preference výběru, 

místa nákupu apod. Cílem otázek bylo zjistit, výhody plynoucí z používání látkových 

plen a motivaci k nákupu. 

 

Otázky třetí sekce jsou zaměřeny na důvody a preferenci jednorázových plen. 

Cílem je zjištění důvodu, proč tato skupina uživatelů nepoužívá dětské látkové pleny. 

Výběr preference značek se týká pouze prémiových značek jednorázových plen a tzv. 

ekologických plen. Privátní značky nebyly do této formy dotazníku zahrnuty. 
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Čtvrtá sekce obsahuje otázky týkající se látkových i jednorázových plen. Tyto 

otázky jsou zacíleny na respondenty, kteří používají kombinaci látkových 

a  jednorázových plen. Cílem otázek bylo zjistit, důvody této preference. 

 

Součástí všech sekcí jsou také segmentační otázky, určující věk, pohlaví, 

dosažené vzdělání a místo bydliště. 

 

3.2.3 Charakteristika respondentů 

 

Dotazník vyplnilo 423 respondentů, z toho 99% byly ženy a 1% muži. Z obrázku 

6 vyplývá, že dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 43% respondentů ve věku od 

36 a více let. Skupinou s 26% byli lidé ve věkovém rozmezí od 31 - 35 let a u 22% 

dotazovaných se věková hranice pohybovala od 26 - 30 let. Nejméně početnou skupinu 

tvořili respondenti ve věku 20 – 25 let, a to 9%.  

 

 
Obrázek 6: Věk respondentů 

Na otázku týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání, jak vyplývá z obrázku 7, 

uvedlo 66% respondentů vysokoškolské a 32% středoškolské vzdělání. Nejnižší 

kategorii tvořili lidé s nižším středním odborným vzděláním, a to s pouhými 2%. 

 

 
Obrázek 7: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Průzkumu se zúčastnilo 37% respondentů žijících ve městech nad 100 000 

obyvatel a 18% z měst od 20 000 do 100 000 obyvatel. Kolem 21% tvořila skupina 

respondentů pocházející z malých obcí. Dle obrázku 8, nejméně početnou skupinou byla 

kategorie respondentů, kteří pocházejí z měst od 2 000 do 20 000 obyvatel. 

 

 
Obrázek 8: Počet obyvatel města / obce respondentů 

  

3.2.4 Vyhodnocení dotazníku 

 

Dle obrázku 9 se dotazníkového šetření zúčastnilo 40% (174) lidí, kteří používají 

pouze látkové pleny, 50% (208) lidí používají kombinaci látkových a jednorázových 

plen, 10% (41) lidí používá jednorázové pleny. Tato čísla mohou být zkreslená 

z  důvodu většího zájmu rodičů používající látkové pleny. 

 

 
Obrázek 9: Preference látkových a jednorázových plen 

  

Následující otázky se týkají pouze respondentů, kteří látkové pleny používají. 
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Z odpovědí na otázku preference značky látkových plenek z obrázku 10 vyplývá, 

že 37% uživatelů upřednostňuje jiné značky, 23% dává přednost značce Bamboolik 

a  21% látkovým plenám značky Anavy, 19% používá látkové pleny Petit Lulu. Na 

otázku zdali jsou spokojeni s vybranou značkou plenek, reagovalo 99% respondentů 

pozitivně. Pouhé 1% není spokojeno s výběrem značky látkových plen. 

 

 

Obrázek 10: Jakou značku látkových plenek používáte? 

 

Na otázku týkající se preference vlastností látkových plen z obrázku 11 vyplývá, 

že nejčastější odpověď zvolilo 20% respondentů střih a 19% materiál. 16% uživatelů 

ocenilo savost, která je ovlivněna především volbou materiálu. Zbylé preferované 

vlastnosti, mezi které patří zpracování, údržba, kvalita a stálost materiálu zvolilo od 

12% až 16% uživatelů. Pouhé 3% uživatelů preferují jiné vlastnosti, které zvyšují 

komfort používání látkových plen. 

 

 

Obrázek 11: Preference vlastností látkových plen 

 

Oproti tomu na otázku co je na látkových plenkách nevyhovující, uvedlo 42% 

respondentů jinou vlastnost, 20% údržbu a čas který je nutný vynaložit na praní a sušení 

látkových plen. Z obrázku 12  vyplývá, že 17% uživatelů by upřednostnilo lepší savost. 

23% 
21% 

19% 

37% 

Látkové plenky

Bamboolik

Látkové plenky

Anavy

Látkové plenky

Petit Lulu

Látkové plenky

jiné značky

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Střih

Materiál

Savost

Zpracování

Kvalita a stálost materiálu

Údržba

Jiná vlastnost



 

39 

10% respondentům, vadí na stávajících plenách kvalita zpracování a 7% špatný střih 

látkových plen. Nejmenší skupinu tvořili respondenti, kteří zvolili odpověď týkající se 

kvality a materiálu.  

 

 

Obrázek 12: Nevyhovující vlastnosti látkových plen 

 

 

Na otázku týkající se preference materiálu dle obrázku 13, dává přednost 

bambusové viskóze 42% uživatelů a 33% preferuje bavlnu. Nejnižší počet získala 

skupina upřednostňující konopí a také polyester, 15% spotřebitelů nemá preferenci.  

 

 

Obrázek 13: Preference materiálu látkových plen 

 

 

Jak vyplývá z obrázku 14, nejčastějším důvodem, který vedl spotřebitele k výběru 

látkových plen, byl z 29% ekologický aspekt. Následující kategorii 26% bylo zdravotní 

hledisko a 21% lidí používá látkové pleny z důvodu finanční úspory. Malou skupinu 7% 

tvoří skupina lidí, kteří látkové pleny používají z důvodu funkčnosti, 4% respondentů 

preferuje variabilitu sad. Pouze 2% respondentů zvolilo časovou úsporu, snadnou 

dostupnost a jiné důvody.  
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Obrázek 14: Rozhodující faktory pro výběr látkových plen 

 

Dle výzkumu, 53% respondentů jak vyplývá z obrázku 15, získalo informace 

o  látkových plenách prostřednictvím internetu. Skupinu 24% tvoří lidé, kteří se 

dozvěděli o látkových plenách od známé a 11% od látkové poradkyně. Zbylou skupinu 

12% tvoří lidé, kteří získali informace na veletrzích, z časopisu nebo jinou cestou. 

 

 

Obrázek 15: Informační zdroj o látkových plenách 

 

Nejčastějším místem nákupu dle obrázku 16, jsou webové stránky výrobce, 

uvedlo to 62% dotazovaných, 13% nákupu se odehrává v kamenných prodejnách 

s dětským sortimentem a 17% na jiných místech. Pouze 8% respondentů potvrdilo 

nákup na internetových obchodech (Alza, Mall, Feedo). 
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Obrázek 16: Místo nákupu 

 

Na otázku, jaká byla pořizovací cena výbavy látkových plen, 38% dotazovaných 

uvedlo částku od 5 001 – 10 000 Kč, obrázek 17. U skupiny 33% respondentů se částka 

za sadu látkových plen pohybovala od 2 001 – 5 000 Kč. Skupinu, kde náklady byly nad 

10 000 Kč, tvořilo celkem 23% dotazovaných. Nejmenší skupinu tvořili respondenti 

s náklady do 2 000 Kč. 

 

 

Obrázek 17: Pořizovací cena výbavy 

 

Z výzkumu lze konstatovat, že hlavním motivátorem nákupu látkových plen je 

ekologický přístup a zdravotní hledisko. Nečastějším zdrojem informací o látkových 

plenách je internet. Lze ho tedy využít pro marketingovou komunikaci a osvětě 

látkových plen. Zároveň je nutné posílit spolupráci s odbornou veřejností, která by 

mohla vést k lepší znalosti značky. Za barieru nákupu látkových plen lze považovat 

časovou náročnost, kterou je nutné věnovat jejich údržbě. Hlavní důvod však nelze 

z této formy dotazníku určit, jelikož většina respondentů uvedla jiný důvod, který je 

vede k nespokojenosti s látkovými plenami. Předsudky lze vyvrátit vhodnou 

marketingovou komunikací. Nejběžnějším místem nákupu jsou internetové obchody, 

které umožňují snadný a rychlý nákup. Více než 60% respondentů potvrdilo, že stejně 

jako v případě jednorázových plen je pro zákazníka motivační akční cena.  
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Následující otázky se týkají pouze respondentů, kteří používají jednorázové papírové 

pleny. 

 

 Dle odpovědí respondentů na otázku preference značky, znázorněných na 

obrázku 18, dává 48% přednost jednorázových plenám jiných značek, 28% preferuje 

značku Pampers, 21% dotazovaných používá ekologické pleny značky DM Nature. 

Celkem 94% respondentů potvrdilo spokojenost se zvoleným výběrem své značky. 

 

 
Obrázek 18: Preference značky jednorázových plen 

 

Výsledky šetření dle obrázku 19 poukazují na hlavní důvod výběru jednorázových 

plen. Skupina 48% dotazovaných oceňuje na jednorázových plenách snadné použití, 

19% vyhledává jednorázové pleny na základě funkčnosti a pro 18% dotazovaných je 

důležitým faktorem časová úspora, kterou nemusejí vynakládat na údržbu jako je tomu 

v případě látkových plen. 

 

 
Obrázek 19: Preference výběru jednorázových plen 

 

Nejčastějším místem nákupu jednorázových plen dle 75% dotazovaných jsou 

kamenné obchody, 21% respondentů tento druh zboží nakupuje v internetových 

obchodech. Pouze 4% zákazníků dle obrázku 20 realizuje nákup na jiných místech. Dle 

odpovědí znázorněných na obrázku 21 vyplývá, že 76% zákazníků realizuje své nákupy 

dle potřeby, 22% jednou měsíčně a pouze 2% účastníků nakupuje jednou týdně. 
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Obrázek 20: Místo nákupu jednorázových plen 

 

 

Obrázek 21: Frekvence nákupu 

 

 

Z výzkumu jednorázových plen vyplývá, že hlavním motivátorem nákupu je 

především cena a snadná manipulace. Obecně lze konstatovat, že místem nákupu jsou 

především kamenné prodejny. Zde má zákazník větší možnost zakoupit běžné pleny za 

akční ceny od prémiových výrobců i privátních značek jednotlivých obchodních 

řetězců. Nasvědčuje tomu fakt, že 76% dotazovaných realizuje nákup plen jednou 

měsíčně a jak již bylo zmíněno výše, motivátorem je především akční cena. 
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4 Zhodnocení výsledků a doporučení 

 

Cílem návrhu marketingové komunikace je oslovení nových a stávajících 

zákazníků společnosti Bamboolik, které povede k celkovému zvýšení povědomí této 

značky. Formy vybrané komunikace jsou navrhnuty na základě výsledků dotazníkového 

šetření pro cílovou skupinu žen, věku třiceti let a více, které mají vyšší nebo střední 

vzdělání. Tuto skupinu tvoří dva segmenty, ženy vyznávající alternativní způsob života 

a moderní ženy, které dávají přednost zdravému životnímu stylu a nebrání se inovacím. 

Veškeré navrhnuté nástroje zároveň přihlížejí k finančním prostředkům společnosti. 

Hlavním zdrojem informací a místem nákupu je dle výzkumu internet, návrhy jsou tedy 

zaměřené především na on-line komunikaci. Zároveň z výsledků dotazníkového šetření 

vyplývá, že nevýhodou látkových plenek je časová náročnost, kterou je nutné věnovat 

jejich údržbě. Tyto předsudky lze odbourat správným nastavením PR komunikace, která 

je v současnosti nejslabším článkem marketingového mixu společnosti Bamboolik. 

Doporučená komunikace bude zaměřena právě na rozvoj PR, které povede ke stimulaci 

poptávky a zlepší pověst společnosti. 

 

4.1 Návrhy komunikačního mixu 

 

V následující části této práce budou na základě výsledků z realizovaných 

výzkumů navrhnuty jednotlivé formy komunikačního mixu. 

 

4.1.1 Oblast online komunikace a podpory prodeje 

 

Z hlediska celkového zvýšení povědomí o značce Bamboolik by se společnost 

měla zaměřit na komunikaci čtyř hlavních pilířů – ekologii, kvalitu, zdraví, 

ekonomickou úsporu. Hlavním kanálem, takto zvolené komunikace by měly být 

sociální stránky, kde formou emotivně laděných spotů či fotografií lze pozitivně 

ovlivnit veřejné podvědomí. Společnost vlastní, ale prozatím plně nevyužívá své 

Facebookové stránky a Instagram. Pro zvýšení návštěvnosti těchto stránek, je nutné 

aktivně zveřejňovat příspěvky a to minimálně třikrát týdně.  

 

Vhodným formátem pro Facebookové stránky jsou videa a fotografie. Optimální 

délka videa by se měla pohybovat v rozmezí od 60 - 90 sekund. Nejkratší délka videa, 

která zaujme pozornost návštěvníka je 31 sekund. Tyto videa by měla stimulovat 

pozitivní emoce spojené s mateřstvím a dětmi. Pro zvýšení návštěvnosti stránek lze 

doporučit společnosti využití soutěží, kterými lze přilákat nové návštěvníky. Emočními, 

produktovými fotografiemi, viz ilustrační obrázek 22 lze upoutat pozornost fanoušků 

Instagramu. Výrobní náklady za 24 ks fotografií a 6 ks video spotů vhodných pro 
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sociální sítě je 30 000 Kč bez DPH. Sociální sítě jsou též vhodným nástrojem pro 

interaktivní komunikaci se zákazníky.  

 

  
Obrázek 22: Ilustrační obrázek k návrhu [19] 

 

Oproti tomu webové stránky společnosti mají informovat zákazníka o firmě, 

produktovém portfoliu a jeho benefitech. Všechny potřebné informace by měly být 

jednoduše dohledatelné. V případě látkových plen jsou užitečná produktová videa, která 

návštěvníka rychle seznámí s výrobkem, jeho použitím a také s manipulací. 

 

Přímý kontakt se zákazníkem má společnost prostřednictvím veletrhů, které se 

pořádají dvakrát do roka. Firma zde formou stánkového prodeje představuje a nabízí své 

výrobky. Stávající stánek společnosti však nepůsobí reprezentativním dojmem, jak již 

bylo zmíněno v kapitole, která pojednávala o přímém prodeji. Stánek by měl na první 

pohled zákazníka zaujmout. S ohledem na ekologický přístup společnosti by měl být 

stánek zhotoven z přírodních materiálů a především splňovat požadavky firmy. 

 

4.1.2 Oblast public relations 

 

Zvýšení důvěryhodnosti značky lze docílit komunikací přes odbornou veřejnost. 

Společnost by měla navázat spolupráci s odborníkem, se kterým by spolupracovala na 

odborných článcích věnovaných výhodám tohoto typu plen a celkově tak stimulovat 

jejich osvětu. Honorář pro odborníka se v tomto případě pohybuje od 10 000 do 15 000 

Kč bez DPH, a to dle rozsahu spolupráce.  

 

V případě, že společnost nemá pracovníka, který by zajišťoval PR komunikaci lze 

využít agentury, které se tímto segmentem zabývají. Paušální částka za jeden měsíc se 

pohybuje okolo 47 000 Kč bez DPH. V  tomto případě agentura garantuje minimální 

hodnotu mediální plochy, která je trojnásobkem tohoto měsíčního poplatku.  

 

Další možnou variantou je navázání barterové spolupráce s bloggerkami, které se 

zaměřují na zdravý životní styl a jsou též matkami. Třetí možnou variantou je 
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spolupráce s ambasadorkou značky, která bude aktivní členkou komunity portálu 

zaměřeného na matky. Tato žena se zde může věnovat tématu, které souvisí se značkou, 

informovat o produktech, moderovat skupiny fanoušků, komunikovat přímo se zástupci 

značky, testovat produkty a sdílet své zkušenosti. 

 

4.1.3 Nové projekty a spolupráce 

 

Stejně jako mnoho dalších konkurenčních firem by se společnost měla zaměřit na 

přísun nových zákazníků. Nové klientky lze získat nejen vhodně zvolenou 

marketingovou komunikací, ale také ve spolupráci s veřejnými portály, které se ve 

svých diskuzích zaměřují na zdravý přístup k dětem a mateřství. Na komunitním webu 

ProMaminky.cz lze čerpat informace z tematicky laděných článků, účastnit se diskuzí 

na vybrané téma, poradit se s odborníky. Správným sdělením přes tyto komunitní centra 

lze pozitivně ovlivnit rozhodnutí zákazníků při výběru plen. 
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Závěr 

 

Cílem práce bylo na základě zhodnocení stávajících marketingových nástrojů 

navrhnout optimální marketingovou komunikaci vybrané společnosti. K návrhům 

doporučení předcházely stanovené dílčí cíle, které se týkaly teoretických východisek, 

charakteristiky a analýzy společnosti, stávajících marketingových nástrojů, analýzy 

konkurenčního prostředí, definice silných a slabých stránek společnosti formou SWOT 

analýzy a marketingového průzkumu, který vedl k definování cílové skupiny. 

 

Společnost Bamboolik stejně jako mnohé další společnosti se snaží uspět 

v  současném konkurenčním boji, ve kterém lze vyhrát pouze s dobře zvolenou strategií. 

Správně zvolené marketingové nástroje jsou jednou z cest, které mohou vést k úspěchu. 

Společnost by měla aktivně využívat základní formy marketingového mixu, kterými lze 

ovlivnit povědomí lidí a dosáhnout tak mnohem většího úspěchu. Výsledky SWOT 

analýzy poukazují nejen na silné a slabé stránky společnosti, ale zároveň na příležitosti 

a hrozby, které mohou mít vliv na budoucí rozvoj firmy. Na základě dotazníkového 

šetření byly zjištěny informace, které se týkají cílové skupiny a jejího nákupního 

chování. Doporučením pro společnost může být realizace detailnějšího průzkumu 

zaměřeného na nevyhovující vlastnosti látkových plen, které z této formy šetření nebylo 

možné jednoznačně určit. Tyto cenné informace by vedly k hlubšímu pochopení dané 

problematiky a také cílové skupiny. Všechny informace, které vycházejí z jednotlivých 

výzkumů, je nutné zohlednit při plánování dlouhodobé strategie v oblasti marketingové 

komunikace. Zvýšení povědomí a  odbourání předsudků látkových plen lze efektivním 

využitím Public Relation. Správně zvolená PR komunikace může mít značný dopad na 

veřejnost s mnohem menšími náklady než je tomu v případě reklamy. S ohledem na 

nízkou znalost látkových plen by společnost měla navázat spolupráci s odbornou 

veřejností nebo ambasadory komunikující témata spojené se značkou. Osvětu látkových 

plen lze šířit přes sociální media, diskuzní fóra nebo komunity, které se zaměřují na 

matky, mateřství a děti.  

 

I v marketingové oblasti je nutné jít s dobou a  hledat nové příležitosti, které mohou 

mít pozitivní vliv na rozvoj celé firmy.  

 

Všechny marketingové nástroje byly navrženy s ohledem na finanční prostředky 

společnosti, tak aby podpořily zejména komunikaci v oblasti Public Relation, na 

sociálních mediích a webové stránce společnosti. Tyto nástroje vycházejí ze současných 

trendů marketingové komunikace tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení celkových 

prostředků společnosti.  
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Příloha 1: Ekonomické srovnání úspor látkových plen a jednorázových plen 
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Příloha 2: Stánek společnosti Bamboolik na Veletrhu For Baby 

 

 

  



 

52 

Příloha 3: Stánek společnosti Petit Lulu na Veletrhu For Baby 

 

 

 

Zdroj: Facebookové stránky společnosti Petit Lulu  



 

53 

Příloha 4: Dotazník k Bakalářské práci 
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