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Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací specifického spoftovního prostředí.
Primárním cílem DP bylo analyzování komunikačních nástrojů společnosti BíIí Tygři' s.r.o. a
následné navržení vhodné komunikační strategie.
První ěást DP vhodně předkIádá teoretická v'ýchodiska marketingu ve spoÉu a současně
vysvětluje principy komunikační politiky ve spoftovním prostředí.
V praktické části diplomantka prostřednictvím kvantitativního marketingového v'ýzkumu
oslovuje dvě cílové skupiny: potencionálni zákazníky a stávající zákazniky.

Zvýzkumu, zaměřeného na potencionální zákazniky vyplývá: i když vnímají komunikaci
sportovního klubu dobře, domácí utkání nenavštěvují. Pravděpodobně samotné kladné
vnímání reklamy (vnímání reklamy bylo předmětem v'ýzkumu) z potencionálních zákazníků
stávající zákazniky neudělá. !

Diplomantka ve své práci navrhuje jako nejvhodnější nástroj komunikace' pro získání
nového zákazníka, stimuly. Ale, identifikací vhodných komunikačních nástrojů, pro získání
nového zákazníka, se dotazníkové šetření vůbec nezab'ývá.
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