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Anotace
Tématem diplomové práce je marketingová komunikace prostřednictvím internetu. Tato
forma komunikace se neustále rozvíjí a v elektronickém prostředí jsou k dispozici stále
nové inovace. Teoretická část práce charakterizuje jednotlivé druhy marketingové
komunikace na internetu, jako jsou internetové stránky, bannery, sociální sítě nebo
emailový marketing.

Získané poznatky jsou prakticky uplatněny na příkladu restaurace ene bene a rozboru její
komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Důležitou součástí práce je i analýza a
porovnání s konkurencí v komunikaci se zákazníky.

Marketingový výzkum zákazníků restaurace ene bene poskytuje informace o postojích a
názorech zákazníků na dané téma. Na základě všech výše uvedených faktorů jsou
zpracována doporučení pro zlepšení marketingové komunikace prostřednictvím internetu,
která budou poskytnuta vedení restaurace.

Klíčová slova
Marketingová komunikace, internet, webové stránky, marketingový výzkum, eMarketing,
sociální sítě, restaurace, ene bene, konkurence, zákazník, dotazník.
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Annotation
Marketing communication through the internet is the theme of the thesis. This form of
communication is still in progress and in the electronic world are availaible new
inovations. Theoretical part of the work characterize each kind of marketing
communication on the internet like web sites, banners, social nets or e-mail marketing.

Recieved experiences are practically aplicated on the example – the restaurant ene bene
and the analysis of the communication with customers through the internet. The analysis
and comparison of the competition is very important part of the work.

Marketing research of the costumers of the restaurant ene bene offers informations about
attitutes and opinions of this theme. The recommendations for improving the marketing
communication through the internet are prosseded on the previous factors and will be
afforded to the management of the restaurant ene bene.

Key words
Marketing communication, internet, web sites, marketing research, eMarketing, social nets,
restaurant, ene bene, competition, customer, questionnaire.
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Úvod
Diplomová práce se zabývá moderní formou marketingové komunikace firem se zákazníky
prostřednictvím internetu. Tento způsob komunikace i v době ekonomické krize zažívá
kontinuální růst a dá se očekávat, že investice do tohoto média stále porostou. Cílem práce
je analýza druhů marketingové komunikace prostřednictvím internetu, praktická aplikace
na příklad restaurace ene bene a doporučení na zlepšení stávající situace. Práce je členěna
do pěti hlavních kapitol, které jsou dále rozděleny na podkapitoly.

V teoretické části práce jsou charakterizovány základní formy marketingové komunikace
prostřednictvím internetu. Jsou zde uvedeny tradiční formy jako např. bannerová reklama,
internetové stránky a emailový marketing, ale zároveň nejnovější trendy oblasti – sociální
sítě, blogy a virální marketing. Důležitou součástí je také analýza SEM a SEO.

Analytická část práce začíná charakteristikou restaurace ene bene, která figuruje jako
praktický příklad aplikace teoretických poznatků. Je zde podrobně rozebrána aktivní
komunikace restaurace prostřednictvím internetu. Zároveň je ze stejného hlediska
analyzována konkurence restaurace a na základě těchto informací je zpracována SWOT
analýza restaurace.

Marketingovým výzkumem zákazníků restaurace se zabývají další dvě kapitoly. Výzkum
byl proveden na více než dvou stovkách zákazníků restaurace a poskytuje důležité
informace o názorech, postojích a způsobech chování návštěvníků restaurace.

Závěrečnou částí práce jsou doporučení na zlepšení v oblasti marketingové komunikace.
Návrhy jsou aplikací zjištěných skutečností ze všech předchozích kapitol práce a poskytují
mnoho možností, co může vedení dané restaurace změnit, aby s nimi zákazníci byli
v lepším kontaktu.

Věřím, že práce jako celek bude mít smysl pro majitele restaurace, který tímto způsobem
může zvýšit návštěvnost restaurace. Internetové prostředí je stále více využívané ve všech
oblastech lidské činnosti, proto je velmi důležité komunikovat se zákazníky
prostřednictvím tohoto média.
12

1 Marketingová komunikace a internet
Následující kapitola se zabývá hlavní teoretickou částí diplomové práce. V prvních
kapitolách je zaměřena na možnosti spojení internetu a marketingové komunikace, jsou
zde představeny nástroje marketingové komunikace na internetu a jejich potenciální
využití. Dále řeší určitá specifika marketingu pohostinství a služeb, jelikož praktická část
práce se zabývá právě marketingovou studií restaurace ene bene a jejích možností
komunikace prostřednictvím internetu.

1.1 Marketingová komunikace a její formy
„Marketingová komunikace je jedním ze čtyř hlavních prvků marketingového mixu firmy.
Podstatou je vytváření trvalého vzájemného vztahu podniku s veřejností. Firma musí
komunikovat se svými současnými i potenciálními zákazníky.“ [ 2, str. 145 ]

Marketingová komunikace se skládá z několika základních forem, které budou nyní
představeny. Podrobněji se jimi zabývají další kapitoly, kde jsou jejich formy uvedeny
přímo ve spojitosti s využitím internetu. Jejich přesné zařazení do forem marketingové
komunikace je ale často obtížné, protože se od tradičního marketingu velmi liší.

Základními formami marketingové komunikace jsou reklama, public relations, osobní
prodej, podpora prodeje a přímý marketing.

První formou komunikace je Reklama. Reklama je neosobní forma placené komunikace,
která propaguje nebo představuje výrobek či službu. Většinou se tak děje prostřednictvím
reklamní agentury. Odborníci mají s reklamním trhem mnohem větší zkušenosti, než
zadavatelé, tedy zákazníci. Reklama má tři základní funkce. Přesvědčovací reklama má za
úkol přilákat zákazníka k firmě a upřednostnit jí před konkurencí. Informační reklama
většinou propaguje nový výrobek nebo službu a představuje ho trhu. Připomínací reklama
opakuje vhodnost výrobku a používá se v pozdějším životním cyklu výrobku.

Public relations (vztahy s veřejností) se zabývá komunikací společnosti s veřejností.
Veřejností se rozumí stávající i potenciální zákazníci, ale i dodavatelé, odběratelé,
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obchodní partneři a v neposlední řadě i vlastní zaměstnanci. Hlavním cílem je vytvoření
příznivého klimatu pro plnění firemních cílů.

Osobní prodej je přímá komunikace dvou a více osob, hlavním cílem je prodej výrobku
nebo služeb a tvorba dobrých obchodních vztahů. V této komunikaci je velmi důležitá
osoba prodejce, který musí dobře působit na zákazníka a vytvářet tak správný image firmy.

Podpora prodeje je další formou komunikace. Patří sem různé stimuly a motivy, které
povzbuzují zákazníka nakoupit. Základními nástroji jsou slevové kupony, prémie, soutěže,
vzorky zdarma, více kusů výrobku se slevou a podobně. Mezi důležitou podporu patří i
veletrhy, výstavy a dárky pro věrné a významné zákazníky.

Poslední formou komunikace je Přímý marketing. Jedná se o přímou komunikaci,
prostřednictvím médií se adresně komunikuje se zákazníky s cílem uskutečnění obchodu.
Do této formy komunikace patří zásilkové prodeje, telemarketing, katalogový prodej a
poslední dobou stále více rostoucí on-line nakupování a on-line marketing.

Takto jsou definovány nástroje marketingové komunikace v tradičním marketingovém
prostředí. Internet se ale od tradičních médií a kanálů odlišuje v mnoha parametrech, které
budou analyzovány dále. Stejně tak marketing pohostinství a služeb má určitá specifika,
která jsou náplní další kapitoly.

1.2 Specifika marketingu pohostinství a služeb
Základní definice marketingu podle P. Kotlera zní takto:

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co
potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků
s ostatními.“

Posláním marketingu by mělo být plnění zákazníkových přání, správně s ním
komunikovat, vyrábět produkty, které žádá za danou cenu, a v neposlední řadě zajistit
14

spokojenost vlastních zaměstnanců, partnerů a majitelů společnosti. V odvětví pohostinství
má marketing zvláštní postavení a zároveň několik odlišností. Zde jsou základní specifika
marketingu pohostinství a služeb.

Nehmotný charakter služeb znamená, že pokud si v restauraci zákazník objedná jídlo,
dopředu přesně neví, jak bude vypadat, jak bude chutnat nebo jestli bude porce dostatečně
velká. Na rozdíl od nákupu spotřebních věcí, které může snadno vyzkoušet, v restauraci se
musí spolehnout pouze na doporučení číšníka, případně kuchaře, že jím vybraný pokrm je
opravdu ten správný.

Charakter výroby je dalším specifikem. Po dodání surovin do kuchyně restaurace začíná
specifický proces výroby a prodeje. Na rozdíl od výroby v továrnách, kde stroje vyrábí
stále přesně stejné díly, v restauraci záleží na kuchaři, jak stejné jídlo uvaří dvakrát co
nejvíce podobně. Zákazník si koupí produkt a přímo na místě ho spotřebovává. Oproti
běžnému spotřebnímu zboží, které v obchodě nakoupí a spotřebuje až doma. Proto je velmi
důležitým faktorem proměnlivost úrovně služeb. Úroveň musí být velmi vysoká a zároveň
proměnlivost co nejmenší, aby byl zákazník vždy spokojen.

Pomíjivost v pohostinství lze charakterizovat jako nemožnost skladovat již vytvořené
produkty v čase. Jen těžko mohou být použity nadbytečné porce poledního menu, prázdný
nepronajatý salonek restaurace už bude navždy ztracen. Na rozdíl od zboží, které lze
vyrobit, skladovat a prodat až za určitý časový interval, služby lze prodat pouze v ten daný
den a prostor pro jejich skladování je velmi omezen.

Zásadní odlišností pohostinství jsou distribuční cesty. Řetězec od výrobce k zákazníkovi
prakticky neexistuje. Až na výjimky zde úplně chybí článek zprostředkovatele, který běžně
zajišťuje přesun zboží od výrobce k zákazníkovi. Výroba, distribuce a místo spotřeby jsou
totožné – restaurace. Pokrmy se vyrobí v kuchyni, zákazník si je nakoupí a spotřebuje stále
na jednom místě.

Podmíněnost nákladů je další specifikum. Objemy výroby v továrnách nebo dílnách
bývají většinou dopředu dojednány podle smlouvy nebo velikosti odbytu. V odvětví
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pohostinství lze však jen stěží dopředu naplánovat, kolik hostů přijde zrovna dnes na oběd,
kolik jich přijde na večeři. Výkyvy se dají samozřejmě dlouhodobě sledovat a je možné je
omezit nebo se na ně připravit, ale pořád zde, hlavně pro nákladovou stránku hospodaření,
existuje velká proměnlivost.

Posledním specifikem je vztah poskytovaných služeb a provozovatele. Opět zde existuje
analogie se spotřebním zbožím. Pokud se zákazník v obchodě rozhoduje o koupi potravin,
příliš ho nezajímá, jaká konkrétní osoba tento produkt vyrobila. Restaurační byznys na tom
ale může být postaven. Pokud je restaurace vyhlášená výborným kuchařem nebo do ní
chodí pravidelně veřejně známá osobnost, protože zde dobře vaří, je to obrovská reklama a
nástroj pro ovlivnění potenciálních zákazníků. [14, str. 38 – 42]

1.2.1 Marketingový mix „6P“
„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma v optimální skladbě
používá k dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ [6, str. 13] V oblasti
služeb se používá rozšířený tradiční komunikační mix 4P o další dva faktory, kterými jsou
Lidé (People) a Technologie (Process). Zde je uveden rozbor jednotlivých složek.

Produkt (Product) je to, co slouží k uspokojení lidské potřeby. V tomto případě se bude
jednat o restaurační služby, to znamená uspokojení potřeby nasytit se.

Distribuce (Place) jsou činnosti, které dostávají produkt k zákazníkovi. V tomto případě
bylo již v předchozí kapitole konstatováno, že zprostředkovatelský článek v řetězci vůbec
není, proto tato část příliš rozebírána nebude.

Cena (Price) je v penězích vyjádřená hodnota produktu. Tato diplomová práce ale
cenovou politiku neřeší, proto se jí příliš zabývat nebude. V cenové politice je nutné
přihlédnout ke kvalitě nabízených služeb, ke konkurenci, kupní síle zákazníků a k dalším
faktorům.
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Naopak marketingová komunikace (Promotion) je pro práci zcela zásadní. Je používána
k informování, přesvědčování a ovlivňování zákazníků stávajících i potenciálních. Vytváří
pozitivní image, poskytuje odlišnost od konkurence a případně reaguje na nepříznivé
události v souvislosti s podnikem. Marketingová komunikace je hlavním předmětem této
diplomové práce, proto se jí a hlavně její aplikací v prostředí internetu bude podrobně
věnovat.

Jak již bylo uvedeno na začátku, k tradičním složkám marketingového mixu se přidávají
další dvě specifika.

Prvním z nich jsou Lidé (People). Kvalita a realizace nabízených služeb velmi závisí na
člověku, který je přímo zprostředkovává. V tomto případě je to zejména číšník, který
zákazníkovi nejvíce prodává image restaurace a její celkový koncept. Samozřejmě velmi
důležitou roli hraje také kuchař, zvláště pokud hostům osobně doporučí určitý pokrm.

Druhým faktorem ovlivňujícím kvalitu služby je Technologie (Process). Veškeré postupy,
jednotlivé fáze přípravy mají na celkovém úspěchu velký podíl. Při zaměření na
restaurační prostředí se jedná o výrobní postup pokrmů, vybavení kuchyně a jednotlivé
fáze přípravy pokrmů. Tyto faktory hrají velkou roli, pokud má být pokrm opravdu
kvalitní, čerstvý a pro zákazníka přitažlivý.

1.2.2 Moderní trendy v marketingu restauračních zařízení
Tato podkapitola se věnuje moderním trendům v oblasti marketingu restauračních zařízení.
I do České republiky se dostávají novinky z oblasti gastronomie z celého světa. V době
nepříznivé hospodářské situace, kdy výdaje lidí na stravování v restauracích rapidně
klesají, je úspěšná marketingová komunikace se zákazníky velmi důležitá.

Podle Pavla Maurera platí, že „Nejlepší marketing se dělá v samotné restauraci“. [3, str. 9]
Velmi důležitým prvkem je, jak restaurace působí prvním dojmem při příchodu zákazníka.
Jaká je barva interiéru, jak kvalitně působí nábytek, jestli jsou na stole čerstvé nebo umělé
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květiny, jak je stylizován jídelní lístek. Příliš obsáhlé menu je náznakem mražených
surovin místo čerstvých a nižší kvalitou na úkor kvantity.

Ovšem hlavním marketingovým pracovníkem restaurace je číšník. Velmi záleží na jeho
komunikačních schopnostech a znalostech pokrmů a nápojů. Zkušený číšník umí bez
problémů vyřešit i případné problémy či stížnosti. Rozhodně se tak vyplatí investovat do
vzdělání a schopností zaměstnanců restaurace. Kvalitní a čerstvé jídlo je pro úspěch
restaurace samozřejmostí.

Velmi důležitá je péče o stálé zákazníky. Těmto hostům je potřeba věnovat větší
pozornost. Občasný rozhovor s majitelem restaurace nebo dárek ve formě dezertu nebo
kávy zdarma určitě udrží stálého a spokojeného zákazníka. Nový trendem je také
pojmenovávání pokrmů a převzetí receptů právě od stálých zákazníků. Pro hosta je velmi
potěšující, pokud pokrm například poledního menu nese jeho jméno. Stejně tak
zveřejňování názorů na webových stránkách restaurace může být velmi přínosné.
Samozřejmě se zde ale musí ponechat i kritické připomínky, protože nic není dokonalé.
Další možností je umožnění sestavit si vlastní chod. Zákazník se bude cítit velmi vážený,
pokud mu kuchař bude schopný uvařit pokrm přesně podle jeho představ.

Nových trendů je v gastronomii spoustu a každá restaurace zkouší svůj vlastní recept na
spokojené a stálé zákazníky. Všechny tyto stimuly mají ale společný zájem. Spokojenost
stávajících zákazníků znamená, že právě tuto restauraci doporučí svým známým.

Ústní reklama je v oblasti gastronomie nejlépe fungující způsob propagace restaurace.
Působí ovšem oběma směry. Negativní reklama funguje mnohem spolehlivěji, než
pozitivní doporučení. Proto je velmi důležité, aby hosté z restaurace odcházeli vždy
uspokojeni po všech stránkách a své dobré zážitky šířili mezi své známé a tím dělali
výbornou a levnou reklamu.
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1.3 eMarketing
Tato forma marketingu a potažmo marketingové komunikace prošla v posledních dvou
desetiletích obrovským rozmachem. S postupným rozšiřováním počítačů a posléze
internetu do domácností se úspěšné společnosti musely naučit novou formu marketingové
komunikace elektronickou podobou. V dnešní době je již mnoho společností, které svůj
podnikatelský záměr realizují výhradně přes internet. V mnoha publikacích se uvádí, že
„stará“ pravidla tradičního marketingu už neplatí, a společnosti se budou muset naučit
nová a efektivnější pravidla, která lze uplatnit v prostředí internetu. Některá z nich jsou
uvedena v následující kapitole.

1.3.1 „Nová“ pravidla eMarketingu
Internet nabízí oproti běžným kanálům mnohem více možností a hlavně dokáže přesně
zacílit marketingovou komunikaci na zákazníka, který danou službu vyhledává.
•

Marketing na internetu nemusí zasáhnout masy lidí. Na rozdíl od televizní,
tiskové či billboardové reklamní kampaně je možné na internetu mnohem
přesněji zacílit na koncového zákazníka a ušetřit tak obrovské finanční částky.

•

Tradiční marketingová komunikace je zaměřená na směr: společnost – zákazník
v pořadí, jak je zde napsáno. Internetová komunikace dokáže fungovat
oboustranně a co je ještě lepší, ve směru zákazník – společnost. Uživatelé na
internetu většinou vyhledávají informace nebo e-shopy, proto jednoduchá
možnost nalezení dané firmy přivede zákazníky do společnosti, aniž by musela
použít masivní reklamu. Lidé se chtějí účastnit, nepotřebují pouze propagaci.

•

Správný marketing dokáže přinést informace právě v ten moment, když je
zákazník potřebuje. Opět eMarketing je schopen informovat zákazníka ve
chvíli, kdy to potřebuje.
(Jednoduchý příklad: Do poštovní schránky dostane potenciální zákazník leták
o nabídce automobilů. Ale zrovna si vozidlo nechce pořizovat. Ve chvíli, kdy
má peníze a potřebu nového auta, leták pravděpodobně nenajde. Ale bude
hledat na internetu, kde ve vyhledávači najde vozidla ke koupi a má k dispozici
informace, které nyní potřebuje. Pokud má společnost dobře ošetřenou
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vyhledatelnost, její internetová komunikace bude mnohem úspěšnější, než
letáková. A finanční nákladnost obou metod je zřejmá.)
•

Myšlení tvůrců komunikace se musí „přepnout“ z představy zasáhnout co
největší masu na myšlenku zasáhnout menší skupinu, která ovšem má o
informace zájem a vyhledává je.

•

Komunikace se zákazníkem přes internet je osobnější, dovoluje přímou
komunikaci s ním prostřednictvím emailu, blogu nebo sociální

sítě.

Zákazníkovi tak může poskytnout mnohem lepší servis a péči.

1.3.2 Nástroje marketingové komunikace na internetu
Marketingová komunikace prostřednictvím internetu, tzv. elektronizace marketingu má
několik základních podob, které se stále vyvíjí a očekává se, že nové druhy budou stále
přibývat. Mezi již tradiční formy patří prezentace společnosti na vlastních webových
stránkách, bannerová reklama nejen na stránkách internetových vyhledávačů, používání
emailu a webcastingu. Novějšími formami komunikace na internetu je online reklama a
v posledních několika letech rozrůstající se webová společenství a sociální sítě.

Obecně lze však říci, že marketingová komunikace prostřednictvím internetu nemá tak
pevné hranice vymezení jako tradiční, PR a podpora prodeje se často prolínají, přímý
marketing a reklama mají mnoho podobných možností. Proto v dalších částech nebudou
nástroje marketingové komunikace definovány podle tradičního dělení, ale podle umístění,
případně významu nástroje na internetu. Další kapitoly detailně analyzují webové stránky,
bannerovou reklamu, e-mailový marketing, on-line reklamu a v neposlední řadě webová
společenství.

1.3.3 Statistika využívání internetu v ČR
Na obrázku č. 1 je znázorněn graf počtů uživatelů internetu za rok 2008 a 2009. Modrý
sloupec zobrazuje počet uživatelů za rok 2009 a žlutý sloupec rok 2008. Z grafu je patrný
stejný trend nižšího počtu uživatelů během letních měsíců, ale jinak je zde jednoznačně
znázorněno, jak obrovský nárůst proběhnul během jednoho. Internet se v České republice
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začíná stávat velmi mocným médiem. Další nárůst uživatelů se dá očekávat, jelikož
v dnešní době nejméně používají internet starší lidé, hlavně v důchodovém věku. Nové
generace však vnímají internet jako běžnou součást života.
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Obr. 1: Graf srovnání vývoje počtu reálných uživatelů v ČR 2008 a 2009
Zdroj: NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius, 2008/2009

Další průzkum provedla společnost SPIR a zabývá se nejčastějšími aktivitami na internetu
– viz Obr. 2. Zobrazuje čtyři fáze, které korespondují s pololetími roku. Průzkum byl
prováděn v letech 2008 a 2009 na vzorku respondentů, kteří reprezentují skladbu uživatelů
internetu v ČR. Pro internetový marketing z výzkumu plynou zajímavé informace.

Obr. 2 – Graf pravidelné aktivity na internetu
Zdroj: http://www.spir.cz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemid=38
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I když je e-mail nejpoužívanější službou webu, jeho podíl neustále roste. 89% všech
uživatelů internetu používá emailovou schránku. Velký růst byl zaznamenán v oblasti
multimediálních aktivit. Stahování a posílání fotografií, videí a hudby neustále roste.
Stejně tak komunikace přes Skype a podobné aplikace. U těchto oblastí se dá i nadále
očekávat růst, protože ve velké míře jsou schopny nahradit stávající, a často i placené,
služby mimo internet.

V této souvislosti si lze všimnout trendu růstu reklamy na serverech pro stahování filmů,
hudby a dalších aplikací. Vznikají video-archivy veřejnoprávních i komerčních televizí,
kde se před každým přehráním zobrazí minimálně jedna reklama. Emailový marketing se
snaží o lepší zacílení skupin odběratelů. Hlasová komunikace ušetří velké finanční
prostředky za telefonní linky a mnoho společností ji využívá jako levný způsob
zprostředkování hovorů mezi svými zaměstnanci.

Závěrem lze konstatovat, že marketingová komunikace prostřednictvím internetu zažívá, a
zřejmě ještě dlouho zažívat bude, kontinuální růst oproti jiným komunikačním kanálům,
které díky ekonomické krizi musí omezovat své rozpočty. Stále více firem zlepšuje své
prezentace na internetu, snaží se dostat ke svým klientům touto cestou, zlepšuje internetové
stránky apod.

1.4 Webové stránky
V následující kapitole jsou uvedeny zásady úspěšných a efektivních webových stránek.
Webové stránky jsou nejdůležitější a nejvíce viditelnou prezentací společnosti na internetu.
Podle klasického dělení nástrojů marketingové komunikace v sobě obsahují PR, určitě
reklamu, osobní prodej, pokud je realizován za pomoci on-line asistenta. Záleží na poslání
a zaměření jednotlivých stránek.
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1.4.1 Podstata internetových stránek
Podstatou internetových stránek je prezentace společnosti ve webovém prostředí. Každý
zákazník, který vstoupí na firemní stránky, by se měl okamžitě zorientovat, co od těchto
stránek může očekávat. Jestli se jedná o informační server, elektronický obchod, nebo
firemní web. Princip je stejný jako u vstupu do kamenného obchodu. Okamžitě by měl
vědět, na co je obchod zaměřen. K tomuto účelu slouží ve webovém prostředí několik
nástrojů, které jsou uvedeny následně.

Umístění loga firmy a sloganu by mělo být na zřetelném místě. Pokud logo s názvem firmy
vystihuje předmět činnosti, slogan není nutný. Pokud název nic nevypovídá, je nutné
vybrat takový slogan, který předně charakterizuje hlavní činnost společnosti. Logo by mělo
být umístěno vlevo nahoře, slogan buď vpravo od něj, nebo pod ním. Slogan musí
vyjadřovat také jedinečnost webu a odlišnost od konkurence.

Stránky musí být pro uživatele srozumitelné. Proto se jejich tvůrce musí vžít do role
uživatele, který je navštíví poprvé. Jednotlivé možnosti, které web nabízí, musí být logicky
seřazeny, aby si mohl uživatel vybrat funkci, kterou přesně potřebuje.

Domovská stránka by měla být odlišná od ostatních částí webu. Pokud uživatel klikne na
tlačítko „domů“, případně „home“, měl by mít jistotu a okamžitě poznat, že je zpět na
domovské stránce webu. Tato stránka pro něj musí být zřetelná a hned při prvním
prohlížení stránek si jí musí zapamatovat.

Poslední důležitou podstatou stránek je jejich odlišnost od konkurence. Majitelé stránek by
měli sledovat vývoj webů svých konkurentů, aby mohli své stránky odlišit. Pokud uživatel
vstoupí na daný web, nesmí si jej splést s konkurencí. Okamžitě si podle loga, sloganu a
vzhledu stránek musí uvědomit, na stránkách které společnosti se právě nachází. Pro image
a zapamatovatelnost značky je odlišnost velmi důležitá.
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1.4.2 Obsah internetových stránek
Při tvorbě obsahu je opět nutné se na problematiku dívat z hlediska uživatele. Názvy
jednotlivých položek obsahu a terminologie musí být jednoznačně srozumitelné. Složitým
a příliš odborným názvům běžný návštěvník nebude rozumět. Stejně tak je potřeba věnovat
pozornost vhodně použitým sloganům v cizích jazycích. Na jednu stranu tyto působí
seriózně a vytváří dojem silné společnosti, ale ne všichni návštěvníci stránek jim musí
rozumět. Opět je nutné vzít v potaz cílovou skupinu návštěvníků, jestli jsou zdatní v cizím
jazyce.

Dalším úskalím mnoha stránek je snaha vytvářet složité slogany, které ve skutečnosti
uživateli vůbec nic neřeknou. Nejenže uživatel nepochopí, co slogan znamená, ale zároveň
není schopen nápis přiřadit k činnosti společnosti. V literatuře typickým příkladem, který
se v této souvislosti uvádí, je společnost Ford, která měla na svých stránkách dlouhou dobu
motto „Snažíme se, aby byl svět lepším místem.“ Tento slogan vůbec nekoresponduje
s činností společnosti, spíše evokuje pocit, že se uživatel ocitnul na stránkách ekologické
organizace nebo nadačního fondu pro pomoc dětem.

Styl písma, velikost prvních nebo všech písmen a celková úprava textu jsou velmi důležité.
Při rozdílných stylech písma může návštěvník webu nabýt dojmu, že jsou stránky
neprofesionální a tím ztratit důvěru. Kombinace velkých a malých písmen je nejlépe
čitelná. Proto se nedoporučuje používat pouze velká písmena, která nejsou tak dobře
zřejmá. Stejně tak pouze malá písmena návštěvník nebude dobře vnímat. Velký pozor si
musí tvůrci stránek dávat při používání diakritických znamének. Vykřičníky nepůsobí
dobrým dojmem.

1.4.3 Odkazy a navigace
Odkazy zvláště na hlavní stránce jsou klíčové. Uživatel se musí okamžitě zorientovat ve
struktuře stránek, co mu mohou nabídnout a co nejdříve by měl zjistit, kde najde hledanou
informaci. Základní obsah by tak měl být jednoduchý, názvy odkazů musí být srozumitelné
a nejlépe skládající se jen z jednoho slova. Základní menu by nemělo obsahovat více než 5
až 6 položek pro přehlednost. Menu na dalších stránkách může být obsáhlejší, protože
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uživatel si ho už bude prohlížet pozorněji, jelikož se dostává k informacím a datům, které
hledá.

Pro odkazy z textu nebo stránky by neměly být používány obecné pokyny, např. „Více“,
„Klikněte zde“, „Pro více informací“ a podobně. Místo těchto je lepší umístit jednoduchý
hypertextový odkaz nesoucí v názvu přímo téma, které uživatel hledá. Navštívené odkazy
by měly být odlišeny jinou barvou, aby bylo pro uživatele hned zřejmé, které již navštívil.
Jinak odlišeny by měly být odkazy, které uživatele přesměrují na PDF soubory, obrázky a
hlavně videa. Jelikož tyto soubory mohou být paměťově obsáhlé, jejich načítání může být
zdlouhavé. Uživatele s pomalejším připojením k internetu tento odkaz odradí od dalšího
prohlížení stránek. Proto se doporučuje uvádět specifické ikony pro obsáhlejší soubory,
které je nutno načíst zvlášť.

Navigace stránek zajišťuje logické umístění a návaznost jednotlivých odkazů. Lišta
navigace by měla být umístěna na přehledné místo. V žádném případě nesmí být umístěna
nad reklamou na začátku stránky. Mnoho uživatelů totiž tuto část úplně přehlíží. Tento fakt
způsobuje tzv. bannerová slepota. Uživatelé reklamy přehlíží, a pokud by navigace byla
umístěna v tomto prostoru, mohla by být přehlédnuta. Slova v navigaci musí být zřejmá a
je lepší se vyhnout ikonám. Písmo působí lépe a přehledněji.

1.4.4 Grafika a design webových stránek
Grafika webových stránek je pro jejich celkový úspěch klíčová. Stránky se špatnou a
nevkusnou grafikou mohou být stejně neúspěšné, jako ty s přehnanou grafikou, velkým
množstvím animací a videí. Je nutné zvolit správný kompromis mezi obojím. Při vytváření
internetových stránek se musí dodržovat pravidlo, že grafika musí být použita k zobrazení
obsahu a podstaty internetových stránek, ne pouze k jejich výzdobě.

Pokud už na daných stránkách chce mít jejich vlastník animace, musí hned na začátku dát
návštěvníkovi na výběr, jestli chce navštívit stránky s animacemi nebo bez nich. Pomalé
připojení k internetu a velký objem animací totiž téměř znemožní prohlížení stránek.
Animace v podstatě nejsou na stránkách vůbec nutné, protože pouze odtahují pozornost od
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důležitých informací. Jsou naopak účinné při procedurách, které je nutné zobrazit a je
jednodušší je animovat, než popisovat. Obecně zde však platí, že čím méně animací, tím
lépe. Fotografie jsou sice méně náročné na rychlost internetu, ovšem stejně zpomalují
načítání stránky. Pokud nejsou fotografie na pohled jasně identifikovatelné, měly by být
doplněny popiskem, co zobrazují.

Celkový grafický design stránek by měl podtrhnout smysl a podstatu stránek. Měl by být
poutavý, měl by upozornit na nejdůležitější části webu, nalákat uživatele k dalšímu
prohlížení. Celkový design je to poslední, co by se na stránkách mělo tvořit. Hlavní jsou
informace, navigace, správné umístění odkazů a grafický design by měl všechno spojovat,
dotvářet, ale neměl by být hlavním obsahem stránek.

Písmo by mělo být jednoduché. Jakákoli ozdobná a barevná písma v uživateli vytváří
dojem reklamy a přehlíží je. Loga musí být použita s rozvahou, protože okamžitě vytváří
dojem reklamy. Poté jsou návštěvníky stránek jednoduše přehlédnuty. Posledním
důležitým pravidlem je umístění nejdůležitějších dat na zobrazené části stránky, aby
uživatel nemusel „rolovat“ do spodní části, která není na obrazovce vidět. Případně zde
musí být vytvořen jasný most, že stránka pokračuje dále, a i tam jsou umístěny zajímavé
informace. [15, str. 16 – 31]

1.5 Bannerová reklama
Tento druh reklamy byl v internetovém prostředí jedním z průkopníků. Bannery jsou
ohraničené pásy reklamy, které mohou být umístěny kdekoli na internetové stránce.
Tradičním umístěním je horní lišta webové stránky, dalším častým místem jsou postranní
plochy a občas se s bannerem lze setkat i uprostřed textu. Většinou bývají animované, aby
upoutaly pozornost uživatelů, a používají se pro ně výrazné barvy, opět kvůli poutavosti.
Tento druh internetové reklamy, jako jeden z mála, má standardní ceníky, které se odvíjí
od dohody mezi poskytovatelem a pronajímatelem. Odvíjí se od plochy, která zabírá
stránku, může se vypočítávat podle kliknutí na banner nebo podle dalších alternativ.
Bannery se dají zařadit do nástroje reklamy, případně podpory prodeje, pokud obsahují
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speciální nabídky na zboží a služby. Jednotlivé druhy bannerů a jejich velikosti jsou
uvedeny v příloze č. 1.

Výhodou banneru je snadná měřitelnost jeho reklamní schopnosti pomocí „response rate“,
což je počet kliknutí na banner. Velmi záleží na tom, aby následující stránka byla pro
uživatele stále atraktivní a nově otevřené okno okamžitě nezavřel. Flexibilita banneru je
velmi vysoká, motivy se mohou měnit velmi rychle a tak je tento způsob internetové
reklamy rychle a jednoduše přizpůsobivý.

Výzkumy ukázaly velmi zajímavou statistiku ohledně umístění banneru na stránce. Mnoho
uživatelů předpokládá, že umístění banneru v horní části stránky je nejvíce lukrativní a
umístění na spodní části stránky je zbytečné a nerentabilní. Tento názor však neplatí.
„Klikatelnost“ horních bannerů je větší, ale v porovnání se spodními bannery je poměr 2:1.
Horní bannery totiž často uživatelé přehlíží a po přečtení obsahu stránky je může zaujmout
až banner ve spodní části za textem. Cena umístění bannerů odpovídá zhruba poměru 2:1,
bannery ve spodní části stránek jsou levnější.

Mezi poutavější reklamní pásy patří tzv. „Rich media“ bannery. Jedná se o reklamní pásy,
které jsou schopné přímé interakce s uživatelem. V prostoru banneru si uživatel může
zahrát hru, spočítat si svojí ideální váhu nebo zadat údaje pro vyhledávání dovolené. Tyto
pásy jsou schopné také filmové animace a dalších speciálních efektů. Jejich nevýhodou je
dražší výroba a hlavně delší čas, který potřebují pro načtení na stránce. Při pomalejším
připojení nebo špatném softwarovém vybavení počítače se tyto bannery vůbec nemusí
zobrazit.

Zásadní nevýhodou bannerů je tzv. „bannerová slepota“. Jelikož se bannery v internetovém
prostředí vyskytují už dlouhou dobu a stránky, na které byl po kliknutí uživatel
přesměrován, často neodpovídaly obsahu banneru, lidé přestávají věnovat reklamním
proužkům pozornost. Poslední výzkumy ukazují, že bannery zasáhnou pouze jedno až dvě
procenta návštěvníků stránek. I výrazné, nápadité a často velmi vtipné bannery už dnešní
uživatele jen málo osloví. „Klikatelnost“ úspěšných bannerů se pohybuje mezi 1 – 2
procenty. To znamená, že jeden až dva uživatelé ze sta kliknou na banner. To ovšem ještě
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naznamená, že jeden nebo dva uživatelé si stránku, na kterou banner odkazuje, prohlédnou.
Pouze ji otevřou. Prohlížení stránky je už jen velmi těžko měřitelné. Nejnovější výzkumy
v oblasti internetového marketingu dokazují, že mladí uživatelé pod 18 let bannery přehlíží
úplně a nevěnují jim žádnou pozornost.

I přesto ale tento způsob stále patří mezi velmi oblíbené formy prezentace a určitě se ještě
dlouho dobu budeme setkávat s blikajícími pásy na všech webových stránkách a portálech.

1.6 Emailový marketing
Nejvyužívanější službou na internetu mající nejvíce uživatelů, je emailová schránka. Snad
už každý člověk má v dnešní době alespoň jednu emailovou adresu. Služba je bezplatná a v
době moderních komunikací je prakticky nezbytná.

Právě této výhody využívá i marketingová komunikace. Emailový marketing je tak
obrovsky rozšířený a ve velké míře bohužel i zneužívaný. Základní dělení tohoto nástroje
je na vyžádanou poštu a nevyžádanou poštu. Nevyžádaná pošta (označovaná jako spam) je
sdělení, které si uživatel neobjednal, nikde se k odebírání zpráv nezaregistroval a
jednoduše si jí nepřeje dostávat.

Vyžádaná, neboli autorizovaná pošta, je naopak efektivní způsob komunikace. Pokud si
uživatel přeje dostávat zprávy z určité oblasti a zaregistruje se k pravidelnému odebírání
těchto sdělení, je zde velká pravděpodobnost, že si příchozí zprávu přečte a může na něj
mít určitý dopad. Jedná se tedy o cílené rozesílání reklamních sdělení, informací o
novinkách a firemních akcích klientům, kteří si tuto poštu vyžádali.

Další způsob emailového marketingu, který se však v dnešní době už příliš nepoužívá, je
umístění reklamního proužku do emailu. Pokud například firma odesílá pravidelné zprávy
svým klientům, může do spodní části emailu vložit reklamní sdělení svojí společnosti,
případně svého partnera.
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Cílené autorizované emaily mají vysokou míru odpovědí a patří k nejefektivnějším
nástrojům marketingové komunikace prostřednictvím internetu. Naopak proti spamům se
neustále vyvíjí nové programy, které automatiky třídí poštu, a podezřelé emaily se do
schránky vůbec nedostanou.

1.7 Virální marketing
Virální marketing se označuje také spojením buzzmarketing. Oba významy volně
přeložené znamenají, že uživatelé se o produktu nebo službě baví, diskutují o ní na
internetových serverech, posílají si e-maily o daném tématu a podobně. Tento druh
marketingu je velmi levný, nestojí prakticky nic. Na druhou stranu nelze dopředu stanovit,
jaký dopad tato kampaň bude mít. Mezi uživateli se mohou šířit kladné reference, ale
naopak se mohou šířit pomluvy a negativní zkušenosti, které nemusí být založeny na
pravdivých informacích. Tato komunikace se tedy šíří jako virus, koneční „uživatelé“
vůbec nemusí znát původce zprávy a přitom se zprávou „nakazí“. Proto označení virální
marketing.

Zásadní odlišností od emailového marketingu, který byl analyzován v předchozí kapitole,
je ta, že uživatelé si zprávy a sdělení přeposílají sami mezi sebou. Nejde o cílenou kampaň
firmy, která posílá sdělení klientům v emailové databázi. Nepopírá to ovšem fakt, že
původní zpráva může pocházet od společnosti.

Aby byl virální marketing úspěšný, musí být sdělení vtipné, aktuální a uživatelé v něm
musí vidět dobrý nápad. Jinak totiž nebudou považovat za důležité toto sdělení poslat svým
známým, kolegům a rodině. Nebezpečnost komunikace spočívá v tom, že mezi lidmi se
nemusí čířit pouze kladné reference, ale i záporné a často i smyšlené pomluvy. Další
nevýhodou je, že společnost má velmi malé možnosti nápravy informací, protože jen těžko
může dohledat, ke komu se informace dostaly. Proto je lepší tomuto předcházet a aktivně si
vytvářet na internetu dobré jméno prostřednictvím jiných způsobů komunikace.
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1.8 Webová společenství
Webová společenství jsou jednou z posledních novinek možností internetového
marketingu. Stále častější komunikace prostřednictvím internetových aplikací přímo vybízí
k tomu, aby se tvůrci marketingových kampaní více zaměřili na moderní komunikační
prostředí, která internet nabízí. Postupně budou rozebrány marketingové možnosti využití
blogů, sociálních sítí a úplné novinky – „Second life“ – virtuálního života na internetu. Dle
tradičního členění komunikačních nástrojů společenství nejvíce spadají do oblasti PR, ale
vyskytuje se zde i reklama a částečně přímý prodej.

1.8.1 Blogy
Na začátek je třeba si přesně definovat, co znamená slovo „blog“. „Blog je webová
stránka. Je to ale speciální druh stránky, kam člověk píše, pokud má na něco silný názor a
má potřebu toto sdělit světu z jeho úhlu pohledu. Blog je většinou psán jedním člověkem,
ale existují i skupinové blogy, které se zabývají společným tématem, nebo jsou to blogy
firem. Ale nejpopulárnější formou jsou soukromé blogy.“ [4, str. 46]

Software pro vytvoření blogu je velmi jednoduchý, aby byl kdokoli schopný sestavit svoje
webové stránky bez velké znalosti HTML. Většina blogů umožňuje jejich návštěvníkům
zanechat komentáře. Správci mají samozřejmě právo příspěvek smazat, ale kontroverzní a
nesouhlasné reakce většinou

vyvolávají

zajímavou

diskuzi.

Zároveň

podporují

důvěryhodnost blogu, protože poskytují více úhlů pohledu na věc.

Dále jsou uvedeny tři možnosti použití blogů pro marketing, jak je uvádí SCOTT. [18]

1. Jednoduché monitorování, co si lidé o vás myslí, co o vás říkají, jaké mají názory
na trh, kde obchodujete, co si myslí o vaší společnosti a vašich produktech.
Tento způsob je čistě pasivní. Uživatel si pouze prohlíží blogy jiných lidí a na základě
jejich myšlenek může přizpůsobovat svoje činnosti nebo nacházet nové inspirace. Sám se
však blogu aktivně neúčastní. Nepíše svoje vlastní názory, nereaguje na myšlenky jiných
uživatelů.
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2. Účast v diskuzích, které se přímo týkají dané společnosti na cizím blogu.
Z pasivního prohlížení uživatel přechází k aktivnímu psaní názorů, případně vyvracení a
uvádění na pravou míru informací, které uživatelé píší přímo do blogu nebo do jeho
komentářů. Účast v diskuzích může být efektivní, ale často vyzní spíše jako zoufalý pokus
o přesvědčení uživatelů argumenty. Proto je nejlepší třetí způsob.

3. Začít a účastnit se diskuze pomocí vytvoření vlastního blogu a jeho pravidelné
aktualizace.
Blogy samozřejmě nejsou pro každého. Založení vlastního blogu je ale velmi účinné,
pokud se o společnosti hodně „mluví“ na jiném blogu. Nebo pokud jich je více a převládá
mezi nimi negativní atmosféra, kterou potřebuje společnost změnit.

Jako dobrý příklad této komunikace lze uvést společnost McDonalds´. V Americe už roky
panuje názor, že společnost McDonalds´ je jedním z hlavních viníků rozšíření obezity mezi
obyvateli Spojených států. Proto se společnost rozhodla založit firemní blog, kde má
možnost s uživateli diskutovat o tomto problému. Je to přesná aplikace použití třetího
způsobu marketingu prostřednictvím blogu. Společnost pouze nekomentovala nesmyslná
tvrzení na jiných blozích, ale aktivně založila svůj blog, který pravidelně aktualizuje a
vysvětluje zde, že výběr pokrmů je výhradně na lidech a firma jako taková za obezitu
nemůže. Vnímání alespoň některých uživatelů se podle průzkumu zásadně změnilo.

Závěrem o této možnosti lze napsat, že blogy jsou velmi levnou možností marketingu na
internetu spadající do nástroje PR. Určitě existuje pouze omezený okruh veřejnosti, který
se blogů aktivně účastní a vytváří si podle toho svoje názory, ale jejich obliba podle
statistik roste a proto je určitě lepší mít připraven svůj blog, kde si lidé mohou přečíst
názory a pravdivá tvrzení dříve, než poté reagovat na negativa a zkreslené informace na
populárním blogu konkurence nebo nespokojeného zákazníka.

1.8.2 Sociální sítě
V dnešní době už najdeme asi málo uživatelů internetu, kteří by nevěděli, co je to
Facebook, MySpace, Spolužáci.cz, Líbímseti.cz a podobné sociální sítě. Na první pohled
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by se mohlo zdát, že sociální sítě jsou pouze pro teenagery, aby zde mohli nacházet nové
vztahy, sdělovat si zážitky z různých akcí, přidávat fotografie na prohlédnutí atd. Jejich
význam je však mnohem větší a poslední dobou neustále roste.

Sociální sítě poskytují mnoho marketingových možností s minimálními náklady. Je sice
pravdou, že nejpočetnější skupinou uživatelů jsou lidé do 25 let věku, ale nezanedbatelnou
skupinou jsou i věkově starší uživatelé. Navíc obrovskou výhodou pro marketing může
být, že až generace dnešních teenagerů doroste do produktivního věku a bude ekonomicky
aktivní, pravděpodobně sociální sítě nepřestanou používat. Proto marketingová
komunikace zaměřená na tuto cílovou skupinu může být prostřednictvím sociální sítě
velmi efektivní.

SCOTT uvádí několik marketingových výhod sociálních sítí:
• Zacílení na specifickou skupinu uživatelů – Vytvoření stránky nebo profilu pro
specifickou skupinu potenciálních klientů, která může zasáhnout přesně uživatele,
kteří potřebují službu dané firmy. Skupina nemusí být příliš velká, ale je přesně
zacílená.
• Být myšlenkový leader – Poskytování pravdivých a potřebných informací je to, co
lidé na internetu hledají. Je mnohem lepší ukázat odbornost a zkušenosti s tématem,
než pouze chválit daný výrobek. Zkušenosti a přehled o věci dokáže přilákat více
zákazníků.
• Být pravdivý a transparentní – Poskytovat pouze pravdivé a skutečně ověřitelné
informace. Pokud by byly použity falešné či zkreslené informace, vrhne to na
danou společnost negativní reference, které se v prostředí sociálních sítí šíří velmi
rychle.
• Vytváření velkého množství odkazů – Obrovská výhoda sociálních sítí je, že lze
přesměrovat uživatele na stránky, kam je správce chce dostat. Prostřednictvím
odkazu na firemní stránky, blogy nebo jiné odkazy je možné uživatelům poskytnout
lepší informace a zároveň získat zákazníky, kteří si danou firmu sami najdou.
• Účastnit se – Je dobré vytvořit diskusní skupiny a aktivně se účastnit jejich debat.
Uživatelé se tak mohou naučit získávat kvalitní informace díky pravidelné účasti ve
společném diskusním fóru. [18]
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Na závěr k sociálním sítím lze konstatovat, že je to velmi jednoduchý, efektivní a zároveň
nízkonákladový nástroj PR. Poslední dobou lze sledovat zapojování např. Facebooku do
vysílání veřejnoprávní televize. Diváci mohou prostřednictvím domovské stránky zasílat
dotazy do různých diskusních pořadů a tak se diskuze přenáší až do živého vysílání. Před
pěti lety by tomu asi jen málokdo věřil. Proto je možné pouze odhadovat, kam až bude vliv
sociálních sítí zasahovat v budoucnu.

1.8.3 Second life – 3D webový svět
Second life (v překladu Druhý život) je úplnou novinkou v elektronickém světě. Jedná se o
virtuální svět, kde uživatelé vystupují pod jinými jmény a žijí druhý – virtuální život. Svět
zde vypadá velmi podobně jako ten skutečný. Lidé žijí v domech, nakupují, seznamují se,
pracují a provozují další běžné činnosti. Pouze je všechno založeno na bázi fikce. Uživatel
se připojí k internetu, tím oživí své „druhé já“ ve virtuálním světě a žije druhý život. Zdá
se to být na první pohled obyčejná počítačová hra, ale Second life se začíná stávat
marketingovým prostředím.

Reklamy na různé druhy zboží jsou už běžnou praxí, marketingové kampaně ve virtuálním
světě jsou pro mnohé firmy běžným nástrojem komunikačního mixu. Jenom pro představu,
mnoho butiků otevřelo své obchody v Second life, počítačové společnosti mají kanceláře,
kde pracují

virtuální

lidé,

agentura Reuters

oficiálně poskytuje zpravodajství

prostřednictvím virtuálního reportéra, dokonce známá zpěvačka Suzanne Vega měla živý
koncert v prostředí Second life a mnozí méně známí umělci jí následují.

V České republice se tento virtuální svět začíná teprve rozšiřovat, ale určitě přijde čas, kdy
mnoho uživatelů začne žít „druhým životem“. Tento projekt má samozřejmě své výhody i
nevýhody. Závislost a ztráta kontaktu s realitou mohou být velkým negativem. Naopak
útěk z reality a odreagování v podobě žití vysněného života může být pro spoustu lidí
velmi prospěšné.
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Až budoucnost ukáže, jak je efektivní a účelné vynakládat finanční prostředky na
marketingové aktivity ve virtuálním světě. Ale podle oblíbenosti ve Spojených státech
amerických lze očekávat zajímavá překvapení.

1.9 Vyhledávání a klíčová slova
Když internet začínal plnit komerční funkci, společnosti se okamžitě zaměřily na možnosti
placené reklamy. Začaly se objevovat reklamní bannery na vyhledávačích a stránkách.
S postupem času se však začala projevovat bannerová slepota a tak bylo nutné najít jiné
řešení pro viditelnost společností na internetu. Být vidět je na internetu otázka „života a
smrti“ fungování byznysu. Možností, jak být efektivně vidět, je několik.

Odvětvím se zabývá SEM – Search Engine marketing, volně přeloženo vyhledávací
marketing. Tato technika se dělí na placenou a neplacenou část. Placená spočívá v tom, že
se internetovému vyhledávači zaplatí za to, že firma bude umístěna na předních místech při
vyhledávání klíčových slov. Jelikož je ale vyhledávačů příliš mnoho a firma by tak musela
platit každému zvlášť, nabízí se ještě druhé řešení.

Jmenuje se SEO – Search Engine Optimalization, volně přeloženo optimalizace
vyhledávání. Většinou je spojena také s poplatkem, ale nyní neplatíme serveru
s vyhledávačem, ale osobě, která provede optimalizaci. Ta spočívá v nalezení správných
klíčových slov, případně vytvoření domény, která bude snadně k nalezení. Pokud totiž
uživatel do vyhledávače zadá výraz, který hledá, a daná klíčová slova, případně název
domény, přesně odpovídají tomuto zadání, zobrazí se stránky společnosti automaticky na
předním místě. Proto je důležité správně volit název domény a přiřadit k nim kvalitních 5 –
7 klíčových slov, která dostanou dané stránky na přední místa vyhledávačů. Tento systém
je samozřejmě mnohem levnější a zároveň velmi efektivní.

34

2 Restaurace ene bene
Následující kapitola se věnuje seznámení se s restaurací ene bene. Zaměřuje se na
organizaci práce, specifické vlastnosti, stávající marketingovou komunikaci. Na tomto
praktickém příkladu lze aplikovat teoretické poznatky o vlastnostech internetových
stránek. Bude zhodnocen jejich vzhled, funkčnost, rychlost a pomocí vyhledávačů bude
ověřeno, jak je jednoduché stránky najít. V kapitole je dále analyzována konkurence
restaurace z pohledu kvality jídla a prostředí, ale i internetových stránek.

2.1 Charakteristika restaurace ene bene
Restaurace ene bene je relativně nová možnost kvalitního stravování v centru města
Liberce. Adresa restaurace je Husova 25, Liberec. Ze Šaldova náměstí je restaurace
umístěna cca 30 metrů chůze směrem k liberecké nemocnici. Takže je situována přímo ve
frekventovaném centru města.

Interiér restaurace je laděn do pastelových barev. Nábytek je tmavě hnědý, čalounění světle
béžové, vliesové tapety na zdech jsou lehce nazelenalé. Salonek restaurace je koncipován
pro nekuřáky a vévodí mu dvě velká zrcadla, která prostor opticky zvětšují a prosvětlují.
Salonek působí intimnější atmosférou a je vhodný pro soukromé oslavy nebo slavnostní
obědy či večeře. Zákazníci chodí po velmi kvalitní dubové podlaze a celý interiér doplňují
obrazové koláže z talířů s logem restaurace. Na dvou plazmových televizích běží pro
doplnění atmosféry většinou hudební kanály.

Zázemí restaurace tvoří kuchyně přímo za barem a sklady na potraviny ve sklepu budovy.
Toalety jsou umístěny na chodbě vedle vchodu do restaurace.
Otevírací doba restaurace je každý den od 11:00 do 23:00 kromě neděle.

2.2 Organizační struktura restaurace
Majitelem restaurace je František Baňata, který je zároveň šéfkuchařem. Je členem velmi
prestižního klubu šéfkuchařů „Le club de chefe des chefes“ a patří k nejlepším kuchařům
v celé České republice. V kuchyni dále pracuje kuchař, pomocný kuchař a jedna pomocná
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síla na přípravné práce a mytí nádobí. O servis se stará manželka majitele spolu s dalšími
dvěma číšnicemi a jedním číšníkem. Tito se na směnách střídají – ve všední den po dvou a
o víkendu v jednom člověku. Stejně tak v kuchyni je o víkendu pouze kuchař a pomocná
síla. O účetnictví se stará externí pracovnice, stejně tak internetové stránky spravuje najatá
firma.

2.3 Stávající marketingová komunikace restaurace
Marketingová komunikace je součástí marketingového mixu „6P“, který se používá
v oblasti služeb. Zbylé prvky jsou tyto: Produkt (Product), Distribuce (Place), Cena (Price),
Lidé (People) a Technologie (Process). Marketingová komunikace je realizována nástroji
marketingového mixu, kterými jsou: Osobní prodej, Reklama, Podpora prodeje, Vztahy
s veřejností a Přímý marketing. Restaurace zdaleka nevyužívá všech možností, proto zde
jsou analyzovány pouze ty, které aplikuje.

Osobní prodej je přímou formou komunikace. „Přímý prodej spotřebních předmětů
odehrávající se přede dveřmi, v bytě zákazníka nebo v restauraci se označuje jako Direct
Selling (Přímý prodej).“ [6, str. 48]
Tento druh komunikace se v restauracích obecně používá a pro prodej je obzvláště
důležitý. Personál restaurace je dokonale seznámen se složením jídel, je výborně
informován o vinném lístku. Tento prvek je nezbytný pro úspěšný prodej doplňkových
pokrmů, jako jsou deserty, saláty a podobně. Číšníci a servírky vytvářejí velmi dobrou
image restauraci, proto je na jejich vzhled i chování kladen velký důraz.

Reklama patří mezi neosobní způsoby komunikace a je zaměřena především na masové
sdělovací prostředky. Tento druh komunikace restaurace prakticky nevyužívá. V oblasti
reklamy se restaurace spoléhá na vzájemná doporučení mezi zákazníky, která minimálně
na polední menu fungují velmi dobře.

Podporou prodeje se rozumí stimuly zákazníků ke koupi produktů. V daném případě to
jsou cenová zvýhodnění - nápoje zdarma při objednání polévky a hlavního jídla během
obědů. Pro věrné zákazníky jsou připraveny slevové kupony, které jsou rozdávány přímo
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majitelem restaurace. Mezi další nepravidelné prodejní činnosti patří zpestření jídelního
lístku speciální akcí, např. „Zabijačkové hody“ nebo „Zvěřinový týden“.

Vztahy s veřejností restaurace udržuje na dobré úrovni. Pokud se týče dodavatelů, snaží
se restaurace nezaostávat s platbami závazků. Interní vztahy se zaměstnanci jsou také
dobře vyřešeny. Na jednotlivé činnosti uvnitř podniku jsou zpracovány manuály a
příručky, takže každý zaměstnanec přesně ví, co má dělat. Co se týče vztahů se zákazníky,
velmi pozitivní image vytváří doporučení jídla kuchařem přímo u stolu zákazníka, které je
velmi oblíbené. Jinak celková image je pro zákazníka velmi dobře rozpoznatelná a
identifikovatelná. Jídelní lístek, vizitky, oblečení personálu a dekorace restaurace jsou
sladěny a vytváří tak celistvé image restaurace.

Přímý marketing je neosobní komunikace a v případě restaurace probíhá prostřednictvím
rozesílání poledního menu na e-maily zákazníků, kteří se sami přihlásí do databáze. Jiná
informační sdělení nebo novinky nejsou zákazníkům sdělovány jinak, než na webových
stránkách.

2.4 eMarketing restaurace ene bene
V této kapitole jsou uplatněny poznatky z kapitoly 1.3, která detailně charakterizovala
správnou strukturou a vzhledem internetových stránek. Podrobně budou analyzovány
nástroje a možnosti, které restaurace využívá v internetovém prostředí. Hlavní pozornost
bude soustředěna na internetové stránky a jejich vlastnosti, dále bude řešena možnost, jak
lze restauraci nelézt pomocí vyhledávačů a klíčových slov.

2.4.1 Podstata a obsah internetových stránek restaurace
Na obrázku 3 si lze prohlédnout stávající hlavní stránku webu restaurace.
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Obr. 3 – Hlavní stránka webových stránek www.enebene.cz
Zdroj: http://www.enebene.cz/

Na první pohled vypadají stránky velmi seriózně. Obrázek kuchaře v levém horním rohu
jednoznačně poukazuje, že v restauraci se vaří velmi dobré jídlo. Logo restaurace je
umístěno v pravém horním rohu. Slogan pod logem „premium quality foods“ však
vyžaduje znalost anglického jazyka, aby byl návštěvník schopen přeložit si jeho význam.
Nicméně logo působí elegantně a vyvolává v uživateli stránky pocit luxusu.

Stránky by měly splňovat požadavky, které od nich návštěvník očekává. V tomto případě
se určitě bude chtít podívat na jídelní a nápojový lístek, otevírací dobu restaurace, kontakt
pro případ rezervace stolu a adresu restaurace. Všechny tyto atributy lze jednoduše najít
v přehledném menu umístěném pod logem restaurace. Pokud návštěvník klikne na jakýkoli
odkaz v menu, zobrazí se vybraná stránka. Bohužel však není vůbec odlišná od domovské
stránky a navíc je z nově otevřené stránky vidět jen velmi malá část. Další stránky výběru
by měly být od domovské rozeznatelné.
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Obr. 4 – Hlavní stránka webových stránek www.enebene.cz
Zdroj: http://www.enebene.cz/

V bočních částech hlavní stránky jsou umístěny doplňkové aplikace, jak je vidět na
obrázku 4. Vlevo přehled novinek a anketa, které však nejsou příliš často aktualizovány.
Vpravo může návštěvník vyplnit svůj e-mail a tím se přihlásit k odebírání nabídky
poledního menu. Pod kolonkou e-mailu jsou umístěny tabulky s datem, časem, počasím
pro Liberec a kalendář. Tyto doplňkové aplikace asi pro návštěvníka webu restaurace
nejsou příliš přínosné a přispívají tak spíše k nepřehlednosti stránek.

Jinak lze konstatovat, že obsahově jsou stránky v pořádku. Uživatel hledající restaurace
v Liberci na stránkách najde dostatek informací o ene bene. Doporučení zlepšení
internetových stránek je obsahem poslední kapitoly práce.

2.4.2 Navigace a rychlost stránek
Hlavní lišta nabídky je umístěna horizontálně. Položek je celkem šest. První strana
upoutává na úvod, jehož první odstavec se však přímo nevztahuje k restauraci, spíše
k lásce k jídlu obecně. Navíc neobsahuje klíčová slova, která jsou nutná pro zviditelnění na
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vyhledávačích. Až v dalším odstavci se návštěvník dozví informace o restauraci. Pokud
uživatel klikne na kolonku „Polední menu“, zobrazí se mu aktuální denní nabídka, která je
přehledná a dobře čitelná. Hned vedle nalezneme položku „Jídelní lístek“. Stránka je po
otevření zřetelná a jednoduchá.

Další možností výběru je aktuální nabídka restaurace, pokud se týká speciální nabídky. V
případě zobrazeném na obrázku č. 3 se jednalo o speciální velikonoční menu, které bylo na
stránkách inzerováno několik týdnů před Velikonocemi. Nápojový lístek je ve stejném
stylu jako Jídelní lístek, takže velmi jednoduchý a výborně přehledný. Poslední kolonka je
„Kontakt“, kde lze najít adresu, telefon a e-mail restaurace.

Jednotlivé stránky, na které se uživatel dostane kliknutím na odkazy, však nejsou graficky
odlišeny. Načítáním pásu s fotografiemi se zobrazení každé stránky velmi zpomaluje. Je
fakt, že stránky nejsou obsahově náročné, proto nejspíše není třeba graficky odlišovat
jednotlivé odkazy, ale rychlost je velmi omezena. Takže závěrem, navigace stránek je
jednoduchá a přehledná. Kvůli aplikacím po stranách a načítání fotografického pásu jsou
stránky poměrně pomalé a pro uživatele s pomalým připojením k internetu náročné na
paměť.

2.3.3 Vzhled a grafický design stránek
Design stránek by měl dotvářet obsah a podstatu celých stránek. Neměl by být hlavním
cílem zaujetí návštěvníka. V tomto případě lze konstatovat, že tento cíl je splněn. Grafika
není příliš výrazná, vytváří v uživateli pocit luxusu a příjemné pastelové barvy
korespondují s interiérem restaurace. Základními barvami jsou béžová, červená a šedá.
Grafický design stránek je v pořádku, pozadí není pro oči uživatele agresivní a písmo je
dobře čitelné.

Na první pohled upoutá návštěvníka stránek panel s měnícími se fotografiemi z interiéru i
exteriéru restaurace. Tato aplikace má však závažný nedostatek. Aby se pás zobrazil, musí
být připojení uživatele k internetu velmi rychlé. Jinak se nezobrazí vůbec nebo načítání
stránek velmi brzdí. Dalším možným dopadem je efekt bannerové slepoty. Barevný měnící
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se pás fotografií podvědomě v návštěvníkovi může vyvolávat pocit, že se jedná o reklamu.
Navíc se fotografie načítají při otevření jakéhokoli odkazu v menu, což stránky opět
zpomaluje. Pod pásem je umístěn text s fotografiemi, které s touto konkrétní restaurací
nemají nic společného. Nicméně souvisí s gastronomií, i když úplně ideální nejsou.

Lze však konstatovat, že grafika stránek působí příjemně. Na vzhled stránek negativně
působí paměťově náročný pás fotografií, aplikace po stranách stránek, které nemají
s obsahem nic společného a vytváří dojem internetového vyhledávače, kde jsou tyto služby
běžně zobrazovány.

2.3.4 SEM – vyhledávání a klíčová slova restaurace
Základním pravidlem pro internetový marketing je „být viděn“. K efektivní reklamě je
proto nutné, aby stránky uživatel jednoduše nalezl. Konkrétně bude analyzována možnost
nalezení stránek www.enebene.cz. Uživatelé většinou vyhledávají restaurace v okolí na
vyhledávačích. Vezmeme v úvahu dva nejpoužívanější vyhledávače – Seznam.cz a
Google.com.

Uživatelé obecně nebudou hledat konkrétní restauraci, ale zadají do vyhledávače nejspíše
spojení: „restaurace Liberec“. Toto spojení má na portálu Seznam.cz statistiku zobrazenou
v tabulce 1.

Tab. 1 – Statistika vyhledávání spojení „restaurace Liberec“
Za den
Minimální 58
Maximální 266
Průměrná 121

Za týden
638
1 262
850

Zdroj: http://search.seznam.cz/stats?collocation=restaurace+liberec

Toto spojení je za den hledané průměrně 121 krát. Dalším důležitým faktorem je, na
kolikátém místě je zobrazená restaurace ene bene ve vyhledávači. Na první stránce po
vyhledání restaurace uvedena není. Zobrazené stránky mají v prvních odstavcích textu
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slova restaurace a Liberec. Stránky restaurace ene bene však mají v prvním odstavci, ze
kterých vyhledávače zaznamenávají klíčová slova, citát od G. B. Shawa: „Jediná
opravdová láska je láska k jídlu“. Restauraci nalezneme až na druhé straně vyhledávače.

Na vyhledávači Google.com se restaurace při zadání stejného klíčového spojení opět
zobrazí až v polovině druhé stránky. Pokud uživatel zadá spojení „oběd Liberec“,
restaurace se nezobrazí na žádné stránce vyhledávače Seznam.cz, ani Google.com. Při
zadání klíčového spojení „večeře Liberec“ se restaurace opět nedopátrá. V nabídce však
má několik jiných restaurací, které tato klíčová slova na úvodu hlavní stránky mají.

Po zadání klíčového spojení „polední menu“ se ve vyhledávači Google.com zobrazí
restaurace již na osmém místě, protože toto klíčové spojení je hned v hlavním menu
stránky. Proto ho vyhledávač nejde. Pokud zadáme stejné klíčové spojení do vyhledávače
Seznam.cz, zobrazí se nám restaurace ene bene dokonce na druhém místě.

Tyto jednoduché příklady ukazují, že dobře zvolená klíčová slova na úvodu internetových
stránek jsou velmi důležitá a pro usnadnění vyhledání pomocí vyhledávačů jsou naprosto
zásadní. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.8, klíčová slova mohou ušetřit spoustu peněz
v oblasti internetové reklamy, pokud jsou dobře použita. Zlepšení a doporučení jsou
uvedena v závěrečné části práce.

2.3.5 Diskuze o ene bene na blozích a sociálních sítích
V dnešní době hledá spousta hlavně mladších lidí doporučení na blozích a sociálních sítí.
A jelikož v gastronomii se spoléhá nejvíce na reklamu doporučením, spojení obou faktů
dává velký smysl. Následující ukázky jsou staženy z internetových diskusí.

První příspěvek je z blogu www.cuketka.cz, který je zaměřen na návštěvníky restaurací a
milovníky jídla. Zkrácený úryvek z tohoto blogu:

„Musím se podělit o jednu velice milou zkušenost s touto restaurací. Za poslední roky jsem
v LBC nenarazil na kvalitní restauraci. Restaurace je moderně zařízená a působí trochu
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"luxusnějším" dojmem. Přes poledne je možné si vybrat pouze z obědového menu, ale je
až překvapivě obsáhlé. Lepší bramboračku, než tady, jsem snad nikde neměl!
Hlavní jídlo jsem ochutnal grilovaného lososa s rozpečenou bramborou a moravského
vrabce. Trochu nezvykle z naložené a grilované krkovice. Oboje perfektní!!!!!!! Oboje po
89Kč. Káva velice nadprůměrná. Nečekal jsem, že se tak dobře najím. Poměr cena - výkon
naprosto nepřekonatelný. Budu zase brzo muset do LBC a ochutnat něco z jídelního lístku,
pokud to bude ve stejné kvalitě, je opravdu na co se těšit!!! Tato restaurace mě donutí jet
zase brzo do LBC!“ (Zdroj: http://www.cuketka.cz/forum/topic.php?id=742)

Další diskuzi o ene bene je možné najít na sociální síti Facebook.com, kde je založena
diskusní skupina „Gastropolicie Liberec“. Je zde několik příspěvků, které se přímo týkají
zkušeností hostů z restaurace. Pro ilustraci jsou vybrány pouze dva z nich:

„Byla jsem tam na obědě i večeři už párkrát a nikdy jsem nebyla zklamaná, spíš naopak.
Pěkné prostředí příjemná obsluha a jídlo super. Zaujme kombinace surovin vždy čerstvé,
všem doporučuji momentálně nejlepší v Liberci pro mne.“
(Zdroj: http://www.facebook.com/group.php?gid=305635047263#!/topic.php?uid635047263&topic=18993)

„Kvalita pokrmu luxusní. Nevím, jestli je jinde v Liberci restaurace, která toto nabízí. Snad
kromě Domova, kde jsme ovšem cenově ještě výše, navíc už jsem tam dlouho nebyla,
takže nemám aktuální informace. A vzhledem ke krizi asi ani mít nebudu :-D“
(Zdroj: http://www.facebook.com/group.php?gid=305635047263#!/topic.php?uid635047263&topic=18993)

Jistě by bylo možné najít další webové stránky, blogy a diskusní skupiny a sociálních
sítích, kde se o restauraci ene bene diskutuje. Příjemnou zprávou je, že ohlasy jsou
v naprosté většině případů velmi pozitivní a uživatelé se navzájem podporují k návštěvě
této restaurace.

2.4 Konkurence restaurace ene bene
Analýza konkurence je jednou z klíčových oblastí marketingu. Hned v úvodu je
konkurence rozdělena na dvě skupiny. První skupinou bude konkurence v okolí restaurace
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a druhou skupinou bude konkurence stejných typů restaurací v širším okolí. Tyto
restaurace budou posléze podrobněji analyzovány z několika hledisek.

2.4.1 Konkurence v blízkém okolí
Tímto druhem konkurenčních provozoven se rozumí restaurace, které jsou v tak blízkém
okolí restaurace, že se k nim bez obtíží a velkých časových prodlev dá dojít pěšky. V okolí
restaurace je několik takových stravovacích zařízení.

Hned v těsné blízkosti se nachází restaurace Radost, která nabízí polední menu v ceně cca
80,- Kč. Cena je sice nižší, ale prostředí a vzhled restaurace zdaleka nedosahuje kvalit ene
bene. Kvalita pokrmů je mnohem horší, stejně tak obsluha. Další blízkou konkurencí je
turecká restaurace FIS-FIS Kebap, která však působí dojmem fast-foodu. Nabízí tradiční
pokrmy turecké kuchyně, ale typově je velice odlišná, proto jí nelze brát jako přímou
konkurenci. Kvůli dalším konkurenčním restauracím se již bude muset zákazník vypravit
dále. Na Nerudově náměstí se nachází restaurace Neptun, která je velmi navštěvovaná přes
obědy i večeře. Cenová nabídka je přes obědy podobná, večerní menu je levnější. Nicméně
hosté opět narazí na horší kvalitu pokrmů a malou nápaditost jídel. V ulici 5. května je
k dispozici čínské bistro. Tento případ je podobný, jako turecký Kebap. Opět se nejedná o
tradiční restaurační zařízení.

V nákupní galerii Plaza lze navštívit novou restauraci ve stylu japonsko-čínském. Tato
restaurace nabízí velmi kvalitní pokrmy za rozumné ceny. Poslední bezprostřední
konkurencí je restaurace Radnice na Náměstí Dr. Edvarda Beneše. Tato restaurace nabízí
velmi kvalitní pokrmy, výbornou obsluhu, ale k polednímu menu je ve srovnání s ene bene
na výběr mnohem méně jídel.

2.4.2 Konkurence stejných typů restaurací
Nejdůležitější konkurencí jsou však restaurace podobného typu, kterých je v Liberci hned
několik. Pokud chce zákazník dostat kvalitní pokrm v příjemné restauraci, musí se vzdálit
z centra města. Návštěva restaurací na polední menu je velmi ovlivněna místem pracoviště
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zákazníků. Na večeře jsou však lidé ochotni jet i delší vzdálenost, aby byli opravdu
spokojeni. Jako konkurence tedy budou brány restaurace, které vaří podobný styl kuchyně,
jako ene bene. Analyzovány nebudou pizzerie nebo čínské restaurace, hlavní zájem bude o
restaurace nabízející typicky českou kuchyni. Pro tuto analýzu byly vybrány restaurace U
Poláků, Ambiente, Domov, Radnice a Rybářská bašta.

2.4.2.1 Kritéria pro hodnocení restaurací
Každá restaurace bude analyzována stejnými kritérii. Všechna kritéria hodnocení mají
škálu od 1 do 5 bodů, přičemž 1 je nejhorší, 5 je nejlepší. Tyto jsou rozděleny do dvou
kategorií. Prvním z nich je více subjektivní pohled na fungování restaurace. Tato kritéria
byla vyhodnocena na základě návštěvy restaurace.
• Dopravní dostupnost (parkování, vzdálenost od centra města, dostupnost MHD)
• Kvalita pokrmů (vzhled jídel, velikost porce, použité suroviny)
• Cenová relace (porovnání kvality a ceny)
• Interiér (vybavení restaurace, stylové sladění doplňků, čistota, atmosféra)
• Obsluha (vstřícnost, profesionalita, znalost pokrmů, ochota, vzhled)
Druhá skupina kritérií hodnotí marketingovou komunikaci restaurace prostřednictvím
internetu. Tato část je více objektivní, jelikož vychází z teoretických předpokladů. Jsou to
tato kritéria:
• Vyhledatelnost stránek (místo ve vyhledávači po zadání klíčových slov)
• Obsah stránek (množství a kvalita informací)
• Grafika a design stránek (barvy, animace, pozadí, použité fotografie)
• Rychlost a navigace stránek (řazení odkazů, rychlost stránek, logická struktura)
• Aktuálnost stránek (novinky, ankety, aktuality, speciální akce)
• Možnost zapojení zákazníků (diskuse, zasílání poledního menu, zasílání aktualit)
Součet všech kritérií určuje celkovou hodnotu pro restauraci. Čím vyšší hodnocení
restaurace bude mít, tím lepší bude její umístění.
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2.5.2.2 Analýza restaurací a hodnocení dle kritérií

Restaurace „U Poláků“
První z hodnocených restaurací je nově otevřená restaurace „U Poláků“ na sídlišti
Kunratická. Restaurace nabízí velmi dobré jídlo, moderní a čistý interiér a cenově
podobnou nabídku, jako ene bene. Obsluha je příjemná, do restaurace se lze dobře dostat
autobusem MHD, ale parkování je omezeno a přímo na silnici. Domovská stránka je
zobrazena na obrázku č. 5.

Obr. 5 – Hlavní stránka webových stránek restaurace „U Poláků“
Zdroj: http://www.fca.cz/?page=intro

Množství informací je dostatečné, ale struktura stránek je velmi nepřehledná. Mnoho
informací je velmi špatně čitelných. Jídelní lístek je nepřehledný. Grafika není příliš
nápaditá a stránky působí amatérsky. Celkové hodnocení je uvedeno v tabulce č. 2.
Tab. 2 - Hodnocení restaurace "U Poláků"
Internetové stránky
Vyhledatelnost
Obsah
Grafika a design
Rychlost a navigace
Aktuálnost
Zapojení zákazníků

Vlastnosti restaurace
Dopravní dostupnost
Kvalita pokrmů
Cenová relace
Interiér
Obsluha
CELKEM

1
2
2
3
3
2

Zdroj: Vlastní
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4
5
4
4
4
34

Restaurace Rybářská bašta
Tato restaurace se nachází u liberecké Zoo. Specializuje se na rybí pokrmy. Interiér
restaurace je příjemný, obsluha nepůsobí příliš profesionálním dojmem. Dostupnost je
výborná jak z MHD, tak autem. Ovšem webové stránky restaurace jsou velmi
nedostatečné. K nahlédnutí jsou na obrázku č. 6.

Obr. 6 – Hlavní stránka webových stránek restaurace „Rybářská bašta“
Zdroj: http://www.basta.fs.cz/index.htm

Příliš málo informací, absence jídelního lístku, příliš obyčejné pozadí a velmi špatně
napsaný text. To jsou některé nedostatky těchto stránek. Stránky jsou sice přehledné, ale
obsah informací je minimální.
Tab. 3 - Hodnocení restaurace "Rybářská bašta"
Internetové stránky
Vyhledatelnost
1

Vlastnosti restaurace
Dopravní dostupnost
5

Obsah

1

Kvalita pokrmů

4

Grafika a design

1

Cenová relace

4

Rychlost a navigace

3

Interiér

4

Aktuálnost

2

Obsluha

3

Zapojení zákazníků

1

CELKEM

29

Zdroj: Vlastní
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Restaurace Ambiente
Tato provozovna je jednou z nejvyhlášenějších v Liberci. Vaří velmi luxusní pokrmy,
obsluha je výborná, interiér velmi stylový. Za tento přepych si však zákazníci musí
připlatit. Dopravní dostupnost je vynikající, v centru města s možností parkování. Webové
stránky mají tuto domovskou stánku – obrázek č. 7.

Obr. 7 – Hlavní stránka webových stránek restaurace „Ambiente“
Zdroj: http://www.ambi.cz/ambi_livingb_kontakt.php

Stránky jsou velmi střídmé, elegantní, ale nevýrazné. Menu je složité a i po výběru jedné
z restaurací je vzhled stále stejný. Písmo je špatně čitelné a malé. Je zde však možnost
ankety a stažení loga. K dispozici je několik receptů pro návštěvníky stránek.
Tab. 4 - Hodnocení restaurace "Ambiente"
Internetové stránky
Vyhledatelnost
1

Vlastnosti restaurace
Dopravní dostupnost
5

Obsah

3

Kvalita pokrmů

5

Grafika a design

3

Cenová relace

3

Rychlost a navigace

3

Interiér

5

Aktuálnost

4

Obsluha

4

Zapojení zákazníků

3

CELKEM

39

Zdroj: Vlastní
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Restaurace Domov
Toto zařízení se nachází u konečné tramvaje v Horním Hanychově. Je to jedna
z nejdražších restaurací v Liberci. Nabídka jídel je velmi pestrá, ovšem cenová relace
velmi vysoká. Obsluha je výborná a zkušená. Jídla jsou připravována z čerstvých surovin
té nejvyšší kvality. Webové stránky jsou na obrázku č. 8.

Obr. 8 – Hlavní stránka webových stránek restaurace „Domov“
Zdroj: http://www.hospoda-domov.cz/

Stránky působí příjemným dojmem, jejich struktura je přehledná a návštěvník zde může
najít všechny potřebné informace. Stránky jsou dobře vyhledatelné. Menu je jasné, nejsou
použity přebytečné obrázky. Jídelní lístek je na stránkách kompletní, stejně tak nápojový.
Na úvodní stránce jsou však trochu nepřehledné a informace, které celkově nejsou výrazné.
Tab. 5 - Hodnocení restaurace "Domov"
Internetové stránky
Vyhledatelnost
3

Vlastnosti restaurace
Dopravní dostupnost
4

Obsah

4

Kvalita pokrmů

5

Grafika a design

4

Cenová relace

3

Rychlost a navigace

4

Interiér

5

Aktuálnost

3

Obsluha

4

Zapojení zákazníků

2

CELKEM

41

Zdroj: Vlastní
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Restaurace Radnice
Toto restaurační zařízení je svojí nabídkou pokrmů nejvíce podobné ene bene. Nachází se
přímo na hlavním libereckém náměstí. Restaurace je vkusně zařízená, obsluha je velmi
příjemná, jídlo velice kvalitní. Dostupnost autem je poměrně špatná, parkovací místa
prakticky nejsou. Webové stránky mají vzhled dle obrázku č. 9.

Obr. 9 – Hlavní stránka webových stránek restaurace „Radnice“
Zdroj: http://www.hotelradnice.cz/restaurant.htm

Stránky jsou společné pro celý komplex hotelu, baru a restaurace. Množství informací je
velmi omezené, prakticky je na stránkách zobrazen pouze jídelní lístek. Není zde uvedeno
polední menu, ani telefonní číslo do restaurace. Design není příliš nápaditý, písmo na
stránkách je poměrně malé.
Tab. 6 - Hodnocení restaurace "Radnice"
Internetové stránky
Vyhledatelnost
2

Vlastnosti restaurace
Dopravní dostupnost
3

Obsah

2

Kvalita pokrmů

4

Grafika a design

2

Cenová relace

5

Rychlost a navigace

2

Interiér

5

Aktuálnost

2

Obsluha

4

Zapojení zákazníků

1

CELKEM

32

Zdroj: Vlastní
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Restaurace ene bene
Veškeré vlastnosti restaurace ene bene byly uvedeny již v předchozích kapitolách, proto
vzhled stránek jen pro porovnání s konkurencí. Bodové hodnocení restaurace je uvedeno
v tabulce č. 7.

Obr. 10 – Hlavní stránka webových stránek restaurace „ene bene“
Zdroj: http://www.hotelradnice.cz/restaurant.htm

Tab. 7 - Hodnocení restaurace "ene bene"
Internetové stránky
Vyhledatelnost
3

Vlastnosti restaurace
Dopravní dostupnost
3

Obsah

3

Kvalita pokrmů

5

Grafika a design

4

Cenová relace

4

Rychlost a navigace

2

Interiér

4

Aktuálnost

3

Obsluha

4

Zapojení zákazníků

3

CELKEM

38

Zdroj: Vlastní
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Z výše uvedené analýzy vyplynulo následující pořadí restaurací:
1. místo

Restaurace Domov

41 bodů

2. místo

Restaurace Ambiente

39 bodů

3. místo

Restaurace ene bene

38 bodů

4. místo

Restaurace U Poláků

34 bodů

5. místo

Restaurace Radnice

32 bodů

6. místo

Restaurace Rybářská bašta

29 bodů

Dle tohoto hodnocení se restaurace ene bene umisťuje těsně za Domov a Ambiente.
V úvahu se však musí vzít možné zkreslení analýzy, jelikož restaurace byly hodnoceny na
základě jedné nebo pouze několika návštěv, nebyly hodnoceny z dlouhodobého hlediska.
Do hodnocení se částečně promítnul faktor subjektivity hodnocení.

Nicméně určitě se restaurace ene bene umístí mezi přední liberecká gastronomická
zařízení, jelikož její poskytované služby jsou na velmi vysoké úrovni. Internetové stránky
patří mezi nejlepší z hodnocených, i když zde existují možnosti, jak je dále vylepšovat.
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2.5 SWOT analýza restaurace
„Základním marketingovým úkolem je analýza tržních příležitostí a hrozeb a analýza
silných a slabých stránek podniku. Tato se nazývá SWOT analýza, název je odvozen od
počátečních písmen anglických názvů: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.“
[1, str. 109]

Strengths (Silné stránky)
Silné stránky podniku poukazují na výhodu ve srovnání s konkurencí. Může to být
specifické image firmy, schopné vedení, dobré vztahy s obchodními partnery, výhodná
poloha provozovny, příjemný interiér a obsluha, vybavení atd. Restaurace ene bene má
tyto silné stránky:
• Výborná kuchyně a servis zákazníkům,
• šéfkuchař je zároveň majitel – záleží mu na skladbě menu,
• moderní vybavení celé restaurace,
• Umístění restaurace v centru města – dobrá dopravní dostupnost,
• široká nabídka poledního menu – každý den 10 druhů jídel,
• pestré, ale ne příliš velké večerní menu,
• možnost rozesílání poledního menu na e-maily zákazníků,
• dobře fungující a vypadající internetové stránky.

Weaknesses (Slabé stránky)
Slabé stránky jsou přesným opakem těch silných. To znamená opak předností, které má
daná firma. Špatný management, nevhodné umístění společnosti, špatná komunikace atd.
Pro ene bene to jsou následující faktory:
• Omezená možnost parkování u restaurace – kapacita pouze cca pět vozidel,
• nedostatečná marketingová komunikace se zákazníky,
• absence jakékoli reklamy i uvnitř restaurace,
• vysoké náklady za kvalitní pokrmy – vyšší cenová relace,
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• restaurace závisí na osobě majitele – pokud by nemohl naplno pracovat, chod
restaurace by byl velmi ochromen,
• absence venkovní zahrádky zvláště v létě.

Opportunities (Příležitosti)
Příležitosti jsou hledány v okolním prostředí firmy. Mohou to být jakékoli příznivé jevy,
na které je společnost schopna zareagovat a získat tak výhodu. Může se jednat o nový tržní
segment, technický pokrok, změnu právního systému, zvýšení poptávky nebo naopak
pokles konkurence atd.
• Absence konkurence stejného typu restaurace v blízkém okolí,
• nové možnosti komunikace se zákazníky přes internet,
• odlišnost od ostatních restaurací zaměřením se na potřeby zákazníka,
• lepší vyhledatelnost internetových stránek na vyhledávačích,
• aktivní zapojení do diskusí na sociálních sítích.

Threats (Hrozby)
Záporný efekt ve vnějším prostředí firmy je pro ni hrozbou. Opět jsou to opaky příležitostí,
například zvýšení daní, pokles poptávky, nižší kupní síla spotřebitelů nebo sezónní výkyvy
atd.
• Ekonomická krize – pokles podílu stravování v restauracích
• Možnost růstu konkurence v blízkém okolí, jelikož centrum města je pro
podnikatele v gastronomii velmi atraktivní
• Pokles tržeb v letních měsících, kdy lidé rádi navštěvují restaurace s venkovními
terasami
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3 Analýza postojů zákazníků restaurace ene bene
Na základě analýzy návštěvníků byly zjišťovány postoje ke komunikaci přes internet.
Cílem výzkumu bylo zjištění
• četnosti návštěv restaurace během oběda i večeře,
• motivů zákazníků pro výběr restaurace,
• postojů zákazníků k výběru restaurací přes internet,
• postojů ke stávající komunikaci restaurace prostřednictvím internetu,
• postojů zákazníků k potenciálním možnostem zlepšení komunikace přes webové
stránky, emailové zprávy, newslettery apod.
• získání emailových adres zákazníků pro další využití v komunikaci s nimi
(samozřejmě s jejich souhlasem),
• další připomínky zákazníků.
Informace, které tímto výzkumem byly získány, mohou přímo ovlivnit majitele restaurace
a bude možné provést případné změny a vylepšení podle přání zákazníků.

3.1 Metody sběru dat
Písemná technika šetření patří mezi nejpoužívanější způsoby. Marketingový výzkum
postojů zákazníků restaurace ene bene byl touto metodou realizován.

Velký důraz při tomto způsobu dotazování musí být kladen na srozumitelnost a
jednoznačnost otázek, protože respondent nemá možnost se zeptat tvůrce dotazníku, jak je
otázka myšlena. Důležitá je struktura dotazníku, formulace otázek a pretest dotazníku.

Mezi obecně platné výhody písemného dotazování patří možnost zasáhnout velké množství
respondentů. Výzkum tak může probíhat na velmi obsáhlém vzorku respondentů, protože
nemusí být v osobním styku s tazatelem. Respondenti mají většinou možnost vyplnit
dotazník v době, která jim vyhovuje. Časová ani finanční investice je relativně nízká. Pro
mnoho respondentů je příjemná i ta skutečnost, že dotazník může být anonymní.
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První charakteristikou je druh informací, které budou výzkumem získány. Všechny
informace budou charakteru primárních dat, protože je výzkum získává jako první a
nebude pracovat s již zjištěnými skutečnostmi.
Veškeré informace budou mít externí charakter, protože budou získávány od zákazníků
restaurace, ne z vnitřního prostředí zaměstnanců nebo z dokumentů.

Co se týče kvalitativních a kvantitativních kategorií, daný výzkum bude kombinací obou.
V převážné většině zjišťovaných skutečností se ale bude jednat o kvantitativní data, tedy o
četnosti zkoumaných jevů u respondentů.
Posledním rozdělení dle kategorií dat je opět kombinací. Budou analyzována fakta o
zákaznících (návštěvnost internetových stránek), názory (možnosti nových způsobů
komunikace), ale i motivy, které jsou příčinou daného chování.

Pro výzkum je aplikován deskriptivní způsob, tedy popisování chování a postojů
zákazníků. Nebude se zabývat tím, proč tak jednají, ale závěry a doporučení výzkumu
budou vytvářeny na základě zjištěných skutečností.

3.2 Charakteristika respondentů a průběh marketingového výzkumu
Přesná charakteristika respondentů byla problematická, jelikož výzkum probíhal
v restauraci a vyplnění dotazníku bylo dobrovolné. Pouze ti zákazníci, kteří chtěli dotazník
vyplnit, tak to učinili. Nebylo tedy možné charakterizovat, jaké bylo věkové složení
respondentů, jestli se jednalo o muže, či ženy. Z výsledků výzkumu bylo zřejmé, jestli se
jednalo o stálé nebo občasné zákazníky a tyto parametry jsou pro výzkum důležité. Zvláště
odpovědi a postoje stálých zákazníků byly klíčové pro celý výzkum.

Ve spolupráci s majitelem restaurace byl marketingový výzkum naplánován na březen
roku 2010. Přesné datum začátku bylo 1. března 2010 a poslední dotazník byl vyplněn 27.
března 2010. Celková doba byla tedy necelý měsíc, přesně 27 dní. Dotazníky byly
k dispozici na stolech restaurace společně s tužkami, aby mohli hosté pohodlně vyplňovat.
Žádné problémy během výzkumu nenastaly.
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Rozpočet na marketingový výzkum nebylo nutné sestavovat, jelikož náklady s jeho
realizací nebyly vysoké. Jednalo se prakticky jen o vytištění papírové podoby dotazníků,
které bylo provedeno na firemní tiskárně, takže náklady se započítají do běžného chodu
restaurace. Pro sběr informací nebyly potřební externí výzkumní pracovníci, protože
výzkum probíhal přímo v prostoru restaurace a o sběr dotazníků se postaral personál
restaurace.

Celkem bylo vybráno 212 dotazníků. Všechny z nich jsou použitelné do analýzy, pouze u
několika z nich chybí jeden z údajů, který měli respondenti vyplnit. Pro celkové výsledky a
analýzy to však nemá téměř žádný negativní dopad. U některých otázek tak není celkový
součet odpovědí 212, ale menší číslo. Validita údajů je tak velmi vysoká.

3.3 Struktura dotazníku pro zákazníky ene bene
Dotazník pro potřebu marketingového výzkumu zákazníků restaurace ene bene byl
zpracován ve spolupráci s majitelem restaurace. Obsahuje otázky, které se přímo
nevztahují ke komunikaci prostřednictvím internetu, ale které slouží pro potřeby majitele a
zároveň plní funkci zahřívacích otázek.

V úplném úvodu je zákazník osloven a je mu vysvětlen smysl vyplnění dotazníku.

1. otázka:

Jak jste se o restauraci ene bene dozvěděli?

Odpovědi:

Internet/ Doporučení známého/ Náhodně/ Jinak_________________

Význam otázky:

První otázka slouží jako úvodní. Zákazník si většinou jednoduše
vzpomene, jak a proč přišel do restaurace poprvé. Zároveň odpověď
odpoví na otázku, kolik hostů se dozvědělo o restauraci pomocí
internetu. Zákazník má na výběr z několika připravených odpovědí,
ale jelikož může existovat další možnosti odpovědi, je přidána ještě
otevřenou forma odpovědi.
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2. otázka:

Jak často navštěvujete naší restauraci na polední menu?

Odpovědi:

Každý den/3-4 dny v týdnu/ 1-2 dny v týdnu/Nepravidelně

Význam otázky:

Tato otázka informuje o četnosti návštěv jednotlivých zákazníků
během poledního menu. Otázka je polytomická a měla by zahrnovat
všechny statistické odpovědi, které jsou pro výzkum potřebné.
Jelikož největší zájem je kladen na zákazníky, kteří navštěvují
restauraci pravidelně, tzn. několikrát týdně, všichni ostatní vyberou
možnost „Nepravidelně“.

3. otázka:

Jak často navštěvujete restauraci na večeři?

Odpovědi:

Několikrát týdně/ Jednou týdně/ Několikrát za měsíc/ Nepravidelně

Význam otázky:

Podobný smysl jako u předchozí otázky. Opět úvodní otázka s
několika možnými výběry. Jelikož je četnost návštěv restaurace na
večeře menší, než na polední menu, odpovědi byly oproti návštěvám
na obědy upraveny.

4. otázka:

Co je pro Vás nejdůležitější při výběru restaurace?(označte max.
2 položky)

Odpovědi:

Dopravní dostupnost/ Cenová relace/ Kvalita jídla/ Obsluha/
Interiér restaurace/ Doporučení

Význam otázky:

Touto polytomickou otázkou je zjišťováno, co je pro naše zákazníky
obecně nejdůležitější při výběru restaurace. V zadání otázky je
uvedeno, že mají označit dva nejdůležitější motivy.

5. otázka:

Používáte při výběru restaurace internetové vyhledávače?

Odpovědi:

ANO/NE

Význam otázky:

Zahřívací, filtrační otázka s dichotomickým výběrem. Tato otázka už
začíná být konkrétní a vztahuje se k internetu.
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6. otázka:

Rozhodujete se o výběru restaurace podle vzhledu webových
stránek?

Odpovědi:

ANO/NE

Význam otázky:

Tato otázka je ještě stále zahřívací a zjišťuje postoj zákazníků ke
vzhledu internetových stránek různých restaurací. Dichotomickým
výběrem je zkoumáno, jestli je vzhled stránek pro zákazníky
důležitý.

7. otázka:

Jak

často

navštěvujete

webové

stránky

restaurace

www.enebene.cz?
Odpovědi:

Denně/Několikrát týdně/Několikrát za měsíc/Vůbec ne

Význam otázky:

Tato otázka už je velmi specifická a týká se přímo cíle výzkumu.
Návštěvnost stránek restaurace je velmi důležitým faktorem pro další
rozvoj marketingové komunikace prostřednictvím internetu. Na
výběr mají zákazníci 4 odpovědi, které určují četnost návštěvy
stránek.

8. otázka:

Dostáváte pravidelnou nabídku poledního menu na svůj e-mail?

Odpovědi:

ANO/NE

Význam otázky:

Jednoznačná otázka s dichotomickým výběrem odpovědi. Analyzuje,
jaká část zákazníků restaurace využívá systém každodenního zasílání
poledního menu na e-mail. Zároveň otázka motivuje k vyplnění
emailové adresy pro pozdější zasílání menu.

9. otázka:

Uvítali byste možnost zasílání novinek a speciálních akcí na Váš
e-mail?

Odpovědi:

ANO/NE

Význam otázky:

Další důležitá otázka přímo pro marketingový výzkum. Když se
v restauraci pořádají speciální akce nebo nabídky, je potřeba toto
komunikovat se zákazníky. Bude velmi důležité zjistit, jestli je pro
hosty příjemné dostávat informace o novinkách prostřednictvím emailu.
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10. otázka:

Uvítali byste možnost rezervace na večer přes internetové
stránky?

Odpovědi:

ANO/NE

Význam otázky:

Tato otázka zjišťuje postoj zákazníků k moderní možnosti rezervace
stolů přes internet. Pro uživatele internetu je toto velmi pohodlná
možnost, protože na stránkách vidí přímo plánek restaurace a mohou
si tak vybrat oblíbené místo pro stolování. Pokladní systém
restaurace dokonce toto propojení s internetovými stránkami
umožňuje.

V závěru dotazníku je motivace pro respondenty. Pokud vyplní a odevzdají dotazník,
dostávají se do slosování o slevové kupony do restaurace. Pro případ výhry požadujeme
napsání internetové adresy kvůli sdělení výhry. Hned další řádek je dotaz, zda si zákazník
přeje dostávat aktuální polední menu na každý den a příležitostné informativní e-maily. A
následuje závěrečné poděkování respondentovi.
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4 Vyhodnocení marketingového výzkumu
Marketingový výzkum byl uskutečněn na základě teoretických předpokladů z předchozí
kapitoly. V této kapitole jsou analyzovány výsledky výzkumu. Tyto výsledky jsou
podkladem pro závěrečná doporučení pro restauraci ene bene.

4.1 Povědomí o restauraci ene bene
1. otázka:

Jak jste se o restauraci ene bene dozvěděli?

Výsledky výzkumu:
Tab. 8 – Vyhodnocení otázky č. 1
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

Internet
Doporučení známého
Náhodně
Jinak
CELKEM

11
165
31
5
212

5,19
77,83
14,62
2,36
100

Zdroj: Vlastní

Obr. 11 – Vyhodnocení otázky č. 1
Zdroj: Vlastní

Tato otázka jasně potvrzuje tvrzení, že v restauračním prostředí nejlépe funguje reklama
doporučením od známých. Téměř 80% dotázaných se o restauraci dozvědělo od svého
kolegy, kamaráda nebo přítele.
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4.2 Návštěvnost restaurace ene bene
2. otázka:

Jak často navštěvujete naší restauraci na polední menu?

Výsledky výzkumu:
Tab. 9 – Vyhodnocení otázky č. 2
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

Každý den
3 - 4 dny v týdnu
1 - 2 dny v týdnu
Nepravidelně

4
24
50
134

1,89
11,32
23,58
63,21

CELKEM

212

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 12 – Vyhodnocení otázky č. 2
Zdroj: Vlastní

Více než polovina respondentů navštěvuje restauraci nepravidelně. Nicméně výzkum
ukázal velmi vysoké číslo zákazníků, kteří navštěvují restauraci jeden až dva dny v týdnu,
celkem 24 zákazníků je tak věrných, že navštěvují restauraci tři až čtyři dny v týdnu. Čtyři
hosté dokonce obědvají v ene bene každý den. Lze tedy konstatovat, že pravidelných
návštěvníků restaurace je z 212 celkem 78 (pokud bereme návštěvu jednou týdně a častěji).
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3. otázka:

Jak často navštěvujete restauraci na večeři?

Výsledky výzkumu:
Tab. 10 – Vyhodnocení otázky č. 3
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

Několikrát týdně
Jednou týdně
Několikrát za měsíc
Nepravidelně

6
5
20
179

2,86
2,38
9,52
85,24

CELKEM

210

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 13 – Vyhodnocení otázky č. 3
Zdroj: Vlastní

Méně uspokojivý výsledek přináší vyhodnocení třetí otázky. Bohužel potvrzuje dřívější
předpoklad o větší konkurenci restaurace během večeře. Pouze šest návštěvníků chodí
pravidelně na večeři do restaurace několikrát týdně. Jednou týdně navštíví restauraci pět
hostů a několikrát za měsíc se sem vrací dvacet respondentů. Nicméně 85% návštěvníků na
večeře chodí nepravidelně nebo vůbec.
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4.3 Výběr restaurace zákazníky a použití internetu při výběru
4. otázka:

Co je pro Vás nejdůležitější při výběru restaurace? (označte max. 2
položky)

Výsledky výzkumu:
Tab. 11 – Vyhodnocení otázky č. 4
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

Dopravní dostupnost
Cenová relace
Kvalita jídla
Interiér
Doporučení

27
68
198
51
34

7,14
17,99
52,38
13,49
8,99

CELKEM

378

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 14 – Vyhodnocení otázky č. 4
Zdroj: Vlastní

Nejvíce je pro respondenty důležitá kvalita jídla. Cenová relace je na druhém místě a
dalším důležitým prvkem pro výběr je interiér. Dopravní dostupnost se nejeví jako velký
problém a opět to potvrzuje dřívější tvrzení, že zákazníci jsou ochotni za dobrým jídlem
cestovat po městě i do vzdálenějších restaurací.
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5. otázka:

Používáte při výběru restaurace internetové vyhledávače?

Výsledky výzkumu:
Tab. 12 – Vyhodnocení otázky č. 5
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

ANO
NE

59
153

27,83
72,17

CELKEM

212

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 15 – Vyhodnocení otázky č. 5
Zdroj: Vlastní

Pátá otázka se začíná týkat už přímo internetu a komunikace zákazníků pomocí tohoto
média. Pouze necelých 28 % zákazníků vyhledává restaurace pomocí internetových
vyhledávačů. Toto procento je nižší, než v jiných oblastech obchodu, protože lidé dávají
velký důraz na doporučení od svých známých. Důkazem tohoto faktu je otázka číslo jedna.
Většina zákazníků se o restauraci dozvěděla od známých, pouze malý počet si restauraci
našel na internetu.
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6. otázka:

Rozhodujete se o výběru restaurace podle obsahu webových
stránek?

Výsledky výzkumu:
Tab. 13 – Vyhodnocení otázky č. 6
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

ANO
NE

50
162

23,58
76,42

CELKEM

212

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 16 – Vyhodnocení otázky č. 6
Zdroj: Vlastní

Necelá čtvrtina uživatelů, kteří vyhledají restauraci na internetu, ji hodnotí podle vzhledu
jejich internetových stránek. Tři čtvrtiny zákazníků buď restaurace na internetu nehledají
vůbec, nebo vzhledu stránek nepřikládají velkou váhu. Pouze tedy padesát uživatelů se
nechá ovlivnit vzhledem webu dané restaurace.
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4.4 Marketingová komunikace restaurace ene bene

7. otázka:

Jak

často

navštěvujete

webové

stránky

restaurace

www.enebene.cz?

Výsledky výzkumu:
Tab. 14 – Vyhodnocení otázky č. 7
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCNTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

Denně
Několikrát týdně
Několikrát za měsíc
Vůbec ne

4
24
50
134

1,89
11,32
23,58
63,21

212

100

CELKEM

Zdroj: Vlastní

Obr. 17 – Vyhodnocení otázky č. 7
Zdroj: Vlastní

Tato otázka se vztahuje přímo k jednomu z nástrojů marketingové komunikace se
zákazníky – webovým stránkám. Téměř dvě třetiny zákazníků stránky nenavštěvuje vůbec.
I další výsledky nejsou příliš příznivé, proto by bylo potřeba přilákat hosty na tyto stránky
a nabídnout jim zde zajímavé informace. Pouze desetina respondentů navštěvuje stránky
vícekrát za týden. Ze stálých zákazníků navštěvuje stránky pravidelně 70 procent
respondentů. Mezi pravidelné návštěvníky stránek tak patří hlavně stálí zákazníci.
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8. otázka:

Dostáváte pravidelnou nabídku poledního menu na svůj e-mail?

Výsledky výzkumu:
Tab. 15 – Vyhodnocení otázky č. 8
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

ANO
NE

29
183

13,68
86,32

CELKEM

212

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 18 – Vyhodnocení otázky č. 8
Zdroj: Vlastní

Pouze necelých 14 procent zákazníků dostává každý den nabídku poledního menu. Díky
možnosti uvedení emailu pro zasílání menu restaurace získala do databáze dalších 68
emailových adres. Pokud bychom přičetli tyto zákazníky, dojdeme k výsledku, že v této
době dostává nabídku celkem 97 oslovených respondentů, což tvoří už téměř polovinu
účastníků marketingového výzkumu. Toto je jeden z úspěchů výzkumu. Ale i tak bude
potřeba tuto možnost více propagovat. Z uvedených 29 zákazníků, kteří dostávají polední
nabídku na svůj email, je 25 patřících do kategorie stálých zákazníků, kteří navštěvují
restauraci pravidelně minimálně jednou týdně.
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9. otázka:

Uvítali byste možnost zasílání novinek a speciálních akcí na Váš
e-mail?

Výsledky výzkumu:
Tab. 16 – Vyhodnocení otázky č. 9
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

ANO
NE

121
91

57,08
42,92

CELKEM

212

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 19 – Vyhodnocení otázky č. 9
Zdroj: Vlastní

Devátá otázka souvisí se zavedením nové metody marketingové komunikace
prostřednictvím internetu a totiž direct mailu. Pokud by restaurace připravila speciální
nabídku k určité příležitosti, zákazníci v databázi by se to dozvěděli pomocí newsletterů
nebo podobného formátu. Restaurace by se tak více dostávala do jejich podvědomí, a čím
více se o ní bude mluvit, tím lépe.
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10. otázka:

Uvítali byste možnost rezervace na večer přes internetové
stránky?

Výsledky výzkumu:
Tab. 17 – Vyhodnocení otázky č. 10
ODPOVĚĎ

POČET
ODPOVĚDÍ

PROCENTUÁLNÍ
PODÍL (V %)

ANO
NE

151
60

71,56
28,44

CELKEM

211

100

Zdroj: Vlastní

Obr. 20 – Vyhodnocení otázky č. 10
Zdroj: Vlastní

Poslední otázka dotazníku nabízí ke zvážení další možnost, která je poměrně moderní a pro
spoustu lidí pohodlná, a totiž rezervaci stolů na večeři přes internetové stránky restaurace.
Tato možnost má několik výhod hlavně pro uživatele. Může si přesně zobrazit plánek
restaurace, vybrat si kuřáckou či nekuřáckou část a pohodlně místa zarezervovat. Pokladní
systém restaurace je dokonce na tuto možnost vybaven. Téměř tři čtvrtiny zákazníků by
tuto možnost využily.
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4.5 Závěrečné shrnutí výsledků marketingového výzkumu
Pro závěrečná doporučení marketingový výzkum ukázal několik zajímavých a důležitých
skutečností. Každému důležitému závěru je věnován jeden odstavec.

Výzkum potvrdil skutečnost, že marketing a reklama v restauračním prostředí je
nejúčinnější pomocí reklamy „z úst do úst“, tedy formou doporučení. Téměř 80 procent
respondentů se o restauraci dozvědělo tímto způsobem. Většina autorů se shoduje na
stejném závěru.

Návštěvnost restaurace ene bene je mnohem větší během poledního menu, než při
večerním provozu. Tato skutečnost je samozřejmě majiteli známá. Z výzkumu ale
vyplynulo, že restaurace má poměrně velký počet stálých zákazníků na obědy, ovšem
večeře jsou téměř ve všech případech náhodné nebo je frekvence návštěv malá.

Pro více než polovinu respondentů je hlavním kritériem pro výběr restaurace kvalita jídla,
což je v tomto případě dobrá zpráva. Naopak dopravní dostupnost není pro zákazníky
problém, a pokud chtějí do restaurace přijet autem, může je odradit omezená možnost
parkování. Cenová relace je druhým nejdůležitějším kritériem, ale protože se restaurace ve
srovnání s konkurencí pohybuje přibližně ve stejných cenových kategoriích, neměl by toto
být problém.

Internetové vyhledávače používá pro výběr restaurace zhruba čtvrtina oslovených
respondentů a stejný podíl ovlivňuje i vzhled a obsah stránek. Již z předchozích kapitol byl
vyvozen závěr, že webové stránky restaurace ene bene jsou obtížně vyhledatelné, proto
bude potřeba toto změnit, abychom přes internet dokázali oslovit alespoň tuto část
potenciálních zákazníků.

Návštěvnost stránek www.enebene.cz je velmi nízká a s tím koresponduje i poměrně malé
rozšíření rozesílání polední nabídky na email zákazníků. Registrace do databáze emailů pro
rozesílání je totiž možná pouze na domovských stránkách. Tento problém se podařilo
částečně řešit už pomocí výzkumu, kdy respondenti měli možnost napsat svůj email a ten
byl do databáze přidán. Této možnosti využilo 68 hostů.
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Výzvou pro vedení restaurace je určitě většinový pozitivní přístup respondentů
k občasnému zasílání novinek a speciálních akcí na jejich emaily. Tímto způsobem by bylo
bez pochyb možné do restaurace přivést nové zákazníky a zároveň stávající, kteří ještě více
ocení nevšednost a speciální nabídku.

Posledním výstupem výzkumu je skutečnost, že téměř tři čtvrtiny respondentů by ocenily
možnost rezervace stolů na večer přes webové stránky. Jelikož tuto aplikaci podporuje
pokladní systém restaurace, zavedení této služby by nemuselo být velkým problémem.

Všechny tyto závěry poslouží jako podklady pro návrhy na zlepšení a doporučení, která
jsou podstatou závěrečné kapitoly práce.
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5 Doporučení pro zlepšení marketingové komunikace
Poslední hlavní kapitola práce spojuje a zároveň vychází ze všech předcházejících kapitol.
Pro doporučení na zlepšení bude vycházeno z teoretických poznatků z první kapitoly, které
budou prakticky aplikovány do prostředí restaurace ene bene. Důležitým podkladem pro
doporučení jsou zjištění marketingového výzkumu, který ukázal řadu zajímavých
skutečností. Jednotlivá doporučení jsou rozdělena do podkapitol, aby byla více přehledná.

5.1 Doporučení pro webové stránky www.enebene.cz
Internetové stránky restaurace jsou hlavním prvkem PR restaurace na internetu. Proto by
měly být velmi dobře zpracované a jejich obsah dobře strukturovaný. Již ve druhé kapitole
bylo konstatováno, že internetové stránky nejsou zcela ideální. Doporučení se týkají
následujících oblastí.

Obsah a podstata internetových stránek
Obsah stránek je v podstatě v pořádku. Zde nebude potřeba nic měnit. Stránky obsahují i
v porovnání s konkurencí všechny informace, které jsou pro výběr restaurace důležité.
Lepší aktualizace stránek – ještě několik týdnů po skončení velikonočních svátků je
v nabídce menu odkaz „Velikonoce“. Stejný problém byl se Silvestrem, opět byla nabídka
dlouho v menu.
Lepší aktualizace pole s anketou. Tato by se měla měnit minimálně jednou za měsíc.
Stávající aplikace je zde umístěna již od spuštění nových internetových stránek, tzn. zhruba
půl roku.
Změna úvodní stránky – text o restauraci je příliš dlouhý, ideálnější by bylo vystižení
vlastností restaurace v několika stručných bodech, které zákazníka neodradí od dlouhého
čtení.

Navigace a rychlost stránek
Lišta nabídky je logicky umístěna správně, menu je jednoduché a není zde potřeba nic
měnit.
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Rychlost stránek je jednou z největších slabin. Pás fotografií, který se sice efektně mění,
velmi zpomaluje načítání každé stránky. Bohužel se zobrazuje na všech dalších stránkách,
nejen na domovské.
Z pásu měnících se fotografií je možné vytvořit statický obrázek, který nebude tolik
paměťově náročný, a zbylé fotografie umístit do nového odkazu v menu – „Fotogalerie“.
Odstranit aplikace po stranách stránek – počasí, kalendář, aktuální čas na stránkách také
nemusí být zobrazen. Aplikace snižují rychlost stránek a nemají na stránkách žádný smysl.
Po levé straně je lišta aktualit, která je prázdná. Alespoň jednou za měsíc by zde měla být
uvedena nějaká aktuality, v opačném případě je zde tato kategorie zbytečná.

Nové funkce stránek
Z marketingového výzkumu vyplynulo, že zákazníci by měli zájem o možnost rezervace
stolů na večer přes internetové stránky. Vzhledem k tomu, že softwarové vybavení
restaurace – pokladní systém – tuto možnost nabízí, je třeba domluvit spolupráci
programátora stránek a správce pokladního systému. Aplikace nebude složitá, jde jen o
propojení obou systémů.
Další novinkou na stránkách může být v kategorii Novinky pravidelné umisťování
vybraných receptů pro zákazníky a návštěvníky stránek. Tato forma prezentace je
v gastronomii jednou z novinek. Hosté restauraci mají díky uveřejnění některých receptů
možnost vyzkoušet si uvařit jídlo, které je na menu restaurace.

5.2 Emailový marketing
Tato forma komunikace je restaurací řešena pouze rozesíláním poledního menu na
emailové adresy zákazníků. Registrace do tohoto systému je však možná pouze na
internetových stránkách. Proto bude nutné o této možnosti informovat zákazníky přímo
v restauraci jednoduchým formulářem na vyplnění, aby jim menu bylo posíláno.

Další novinkou by mělo být občasné zasílání pozvánek na speciální akce restaurace. Toto
by mělo fungovat v rozsahu emailové databáze. Je velmi pravděpodobné, že při větší
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prezentaci speciálních akcí bude návštěvnost restaurace větší. Zároveň musí být tato
informace uvedena na internetových stránkách.

V marketingovém výzkumu o tuto službu projevilo zájem téměř 60 procent zákazníků.
Tento počet je dostatečně velký, aby restaurace zaměřila větší pozornost na tento způsob
prezentace.

5.3 Komunikace na sociálních sítích
Mnoho velkých společností, které přímo pracují se zákazníky, mají svoje domovské
stránky na facebooku, twitteru, případně dalších sociálních sítích. Zde probíhají diskuse,
mnoho zákazníků se na tyto profily pravidelně vrací a mají zde možnost komunikace
přímo s vedením firmy, případně odpovědným pracovníkem. Uživatelé si zde vzájemně
sdělují zkušenosti s poskytovanými službami.

Založení profilu na výše zmíněných sociálních sítích je další doporučení pro restauraci.
Umístění fotografií, profilu majitele, diskusí zákazníků a provázanost na internetové
stránky restaurace mohou zvýšit jejich návštěvnost. Čím více kladných ohlasů bude
restaurace na sociálních sítích mít, tím více může získat zákazníků. Pokud uživatel hledá
restauraci, největší důraz klade na doporučení. A mnoho doporučení je realizováno
prostřednictvím sociálních sítí.

5.4 SEM a SEO – vyhledání stránek a klíčová slova
Tato část doporučení je pro úspěšné stránky zásadní. Jelikož ene bene není uvedena na
prvních stranách vyhledávačů, je třeba změnit klíčová slova v úvodu internetových stránek.
Každé hledání na internetu začíná zadáním klíčového slova, případně sousloví.
Vyhledávače jsou schopny nalézt tato slova v daném textu stránky. Ale musí být umístěna
na úplném úvodu. Pokud zadáme do vyhledávače sousloví „Polední menu Liberec“,
stránky Erbene.cz se zobrazí hned na druhém místě. Pokud zadáme další odkaz z hlavní
lišty stránek „Jídelní lístek Liberec“, restaurace je na třetím místě.
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Z této jednoduché analýzy plyne první možnost optimalizace – nahrazení slova „Úvod“
v menu stránek slovem „Restaurace“ a stránky budou ve vyhledávači na prvním místě.

Úvodní citát na stránkách "Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu."
George Bernard Shaw se sice váže k lásce k jídlu, ale pro vyhledávače je naprosto
nepraktický. V prvním odstavci se musí opakovat klíčová slova, takže by zde mělo být:
Liberec, restaurace, jídlo, oběd, večeře, apod. Tato změna opět posune možnost vyhledání
stránek k předním místům.

Změna adresy domény nebude nutná, pokud budou provedena výše zmíněná opatření.
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Závěr
Diplomová práce byla realizována v úzké spolupráci s majitelem restaurace ene bene, pro
kterého přinesla několik zásadních možností zlepšení marketingové komunikace se
zákazníky prostřednictvím internetu.

V teoretické části byly charakterizovány možnosti tohoto druhu komunikace. Navazující
část analyzovala stávající komunikaci restaurace ene bene a již zde bylo zjištěno několik
nedostatků, které je potřeba změnit. V porovnání s konkurencí však restaurace obstála
celkem úspěšně. I tak je zde velký prostor pro zlepšení.

Marketingový výzkum poskytnul mnoho cenných informací o postojích a názorech
zákazníků, které byly implementovány do doporučení. Jelikož je marketingová
komunikace vytvářeně především pro zákazníky, je nutné jejich postoje brát velmi vážně.

Doporučení na zlepšení poskytují majiteli restaurace mnoho možností, jak se na internetu
zviditelnit a být atraktivnější pro zákazníky i uživatele stránek. Bylo zde poukázáno na
možnosti zlepšení stránek samotných, používání kampaní emailovým marketingem, lepší a
účinnější použití klíčových slov a bylo doporučeno přidat nové služby a aplikace dle přání
zákazníků.

Ekonomický dopad navrhnutých řešení nebylo možné zjistit, jelikož během zpracování
diplomové práce ještě nebyly aplikovány. Efekty na zvýšení návštěvnosti internetových
stránek i restaurace samotné budou zjištěny až po zavedení doporučení.

Závěrem bych rád zhodnotil přínos pro mě, jako pro autora. Během zpracovávání
diplomové práce jsem získal mnoho zajímavých informací o internetovém prostředí,
nahlédnul jsem do chodu úspěšné restaurace a společně s majitelem restaurace jsme
úspěšně provedli marketingový výzkum. Závěrečná doporučení budou, doufám, přínosem
pro restauraci a jejich aplikace zvýší návštěvnost nejen internetových stránek, ale hlavně
restaurace.
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