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Anotace 

Clem práce je analýza marketingové komunikace značky FAT PIPE od roku 2017 do 

současnosti. Teoretická část definuje marketing, marketingovou komunikaci a její 

jednotlivé nástroje. Praktická část se krátce věnuje historii značky FAT PIPE a historii 

florbalu. Následně deskriptivní metodou rozebírám komunikaci značky a používané 

komunikační nástroje. V této části také vycházím z poskytnutých rozhovorů. V úplném 

závěru se věnuji zhodnocení komunikace značky a navrhuji možná zlepšení. 

 

Annotation 

Aim of my thesis is to analyze marketing communication of FAT PIPE from 2017 until 

now. The theoretical part defines marketing, marketing communication and its tools. 

Practical part is briefly describing the history of FAT PIPE and history of floorball. Using 

descriptive method, I am examining communication of the brand and tools used. In this 

part I draw information also from interviews.  In the conclusion part of thesis, I evaluate 

the overall communication of the brand and propose possible improvements. 
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Úvod 
 

Mnoho lidí svůj volný čas využívá k provozování sportů a nemůžeme se divit, že se tak 

jedná o atraktivní oblast pro podnikání. S neustále se zvyšující mírou sportující populace se 

vyvíjí i tedy marketing ve sportovním odvětví. 

Ačkoli je florbal mladý sport, je velmi oblíbený a jeho členská základna se neustále 

navyšuje. Čím více hráčů má, tím větší je trh pro florbalové vybavení, což přináší 

příležitosti pro firmy. Jakožto hráč florbalu, jsem se setkal s různými značkami, které 

prodávají právě florbalové vybavení. Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné práce, které by 

se zabývaly právě tímto podnikatelským odvětvím, jsem se rozhodl pro analýzu 

marketingové komunikace jedné z florbalových značek – FAT PIPE. 

Každý sport prochází neustálým vývojem a s ním se vyvíjí i vybavení, které je potřebné 

pro jeho provozování. Při nástupu florbalu se na trhu v podstatě objevovaly pouze hokejky 

několika málo značek, jejichž produkty byly téměř identické. Dnes je však trh a sortiment 

rozšířenější a firmy se snaží získat co nejvíce zákazníků. 

 

Toto téma jsem si vybral, jelikož sport, konkrétně florbal, je pro mě velmi důležitý a věnuji 

mu velké množství času a se značkou FAT PIPE již několik let hraji. Jsem tedy člen její 

cílové skupiny a příjemce její komunikace. Zároveň se chci věnovat značce FAT PIPE 

jakožto student oboru marketingové komunikace a PR. Mou snahou bude vypracovat práci, 

která umožní čtenáři si vytvořit jasnou představu o komunikaci značky, která se pohybuje 

na trhu s florbalovým vybavením. Pokusím se zjisti, jak a FAT PIPE využívá jednotlivé 

komunikační nástroje. 

Na základě konzultace s vedoucím práce jsem se rozhodl odklonit od bakalářské téze a 

změnit časové období, které analyzuji. Důvodem je nedostatek materiálů z předchozích let. 

Budu se tedy zabývat komunikací FAT PIPE v období 2017 až do současnosti. Před 

vypracováním analýzy marketingové komunikace představím florbal a značku samotnou. 

V praktické části práce využiji dostupné a získané materiály pro deskriptivní analýzu 

marketingových aktivit FAT PIPE. Pro větší přesnost použiji získané informace 

z rozhovorů se zaměstnanci společnosti.  V závěru práce shrnu nejdůležitější body analýzy 

a pokusím se navrhnout zlepšení, která by mohla v budoucnu znamenat efektivnější 

komunikaci pro značku. 
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Teoretická část 

 

1. Marketing 

 

V dnešní době má pojem marketing pro spoustu lidí rozdílnou definici. Někdo vnímá 

marketing jako zlo, někdo naopak jako nedílnou součást fungování firmy či společnosti. 

Podle Kotlera (2013, s. 35) je jednou z nejstručnějších, ale nejpřesnějších definic 

marketingu  „uspokojováních potřeb ziskově“. Právě tento pohled může být brán velmi 

kriticky, jelikož naznačuje, že marketér se snaží prodat produkt za jakoukoli cenu, jen aby 

se dostavily zisky. American Marketing Association (2013) předkládá ovšem definici 

rozšířenou: „Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, 

komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery 

a celou širokou veřejnost.“ 

Johnová (2007 s. 2) popisuje marketing jako obor, který „spadá do oblasti ekonomických 

věd, ale vzhledem k cílům, které si klade, používá i nástroje z oblasti psychologie, 

sociologie a dalších společenských věd, vyžaduje znalost předmětu, tj. řečeno dále 

používanou terminologií produktu, prostředí, zákazníků a konkurence v nejširších 

souvislostech.“ 

 

Jednoduše řečeno cílem marketingu je, aby zákazník měl možnost si pořídit jemu určený 

produkt, ve správnou dobu, na správném místě, za vhodnou cenu, s ideálním množstvím 

propagace a toto vše dříve, než mu to nabídne konkurence. 
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2. Značka 

 

Značka (brand) může mít podobu názvu, znaku, symbolu, designu nebo jejich kombinací a 

má odlišovat produkty konkurenčních firem. Značka nosí určitý význam a zvyšuje nebo 

naopak snižuje vnímanou hodnotu produktu. Společnosti tedy využívají značku k tomu, 

aby získaly konkurenční výhodu. (Karlíček 2016b, s. 125). 

Kotler (2013, s. 41) definuje značku jednoduše jako „nabídku od známého zdroje“. Ze 

stran společností je na místě snaha o budování image značky, která vytváří silné, příznivé a 

jedinečné asociace. 

Pro zákazníky může značka znamenat hned několik věcí. Pokud je dostatečně hodnotná, 

zákazník ji vnímá jako garanci kvality. Zároveň může zvýšit užitek ze samotného 

produktu. Tím je myšleno, že v případě dvou identických produktů bude mít produkt 

hodnotnější značky větší užitek. Lze tedy říci, že známější značky jsou pro zákazníky 

přitažlivější než ty méně známé. V dnešní době je na trzích velké množství produktů a 

značka zákazníkům ulehčuje orientaci a nákupní rozhodování (Karlíček 2016b, s. 126-

127). 

 

Pro firmy je značka a její hodnota možností k nastavení vyšší ceny produktu. Pokud 

bychom vzali tytéž identické produkty, produkt hodnotnější značky bude samozřejmě 

dražší. Jak už bylo zmíněno, značka má několik základních elementů. Název značky je její 

slovní vyjádření. To by mělo být jednoduché, lehce zapamatovatelné a v ideálním případě 

by mělo sdělovat co značka zákazníkům nabízí. Další částí značky je logo, což je grafické 

znázornění. Většinou je ve formě charakteristického fontu písma a symbolu. V případě 

opravdu silné značky, je symbol sám o sobě tak známý, že zákazník k identifikaci značky 

potřebuje vidět pouze něj. Dalšími elementy značky jsou například barvy, znělky a slogany 

(Karlíček 2016b, s. 125-128). 

Všechny prvky značky jsou její identita. Ta ukazuje, jak se firma prezentuje veřejnosti. 

Identita značky má nějakou symboliku a způsob komunikace a firma se ji snaží 

prezentovat a tím se odlišit od konkurentů (Pelsmacker 2003, s. 35). 

 

 

 

 



11 

 

3. Marketingový mix  

 

Poté, co společnost zvolí marketingovou strategii je nutné, aby zvolila soubor 

marketingových nástrojů, tzv. marketingový mix. Ten zahrnuje vše, co firma může 

ovlivnit, aby zvýšila poptávku po svém produktu. Tyto způsoby se dělí do čtyř skupin 

známých jako 4P: product, price, promotion a place (Kotler 2007, s. 70). 

 

3.1. Produkt  

 

Produkt je něco, co může splnit potřeby a přání. Aby produkt tohoto mohl dosáhnout, musí 

bát vlastnosti, které odpovídají charakteru potřeby. Marketing chápe produkt nejen jako 

hmotný statek, ale i jako službu nebo myšlenku. Je to tedy hmotný statek, služba, nebo 

myšlenka, která je na trhu směněna a má uspokojit potřebu či přání. Jádro produktu je vždy 

to, k čemu je určen. Marketingové pojetí produktu však bere v potaz i jeho rozšiřující 

komponenty, jako jsou balení, značka, kvalita atd. (Světlík 2018, s. 79-80). 

 

3.2. Price (cena) 

 

Cena (price) představuje kolik je zaplaceno na trhu za prodávaný výrobek nebo 

poskytovanou službu. Cenu lze, na rozdíl od ostatních částí marketingového mixu, měnit 

v krátkém časovém úseku. Je také jedinou částí marketingového mixu, který generuje 

firmě zisk. Zbylé části představují náklady (Světlík 2018, s. 102). 

Cena je hlavním faktorem, na základě kterého, se zákazník rozhoduje, jestli si produkt 

koupí. Ze strany spotřebitelů je vytvářen tlak například na maloobchodníky, aby snižovali 

ceny (Kotler 2013, s. 421-422). 

 

3.3. Place (Prostorová distribuce) 

 

Prostorová distribuce řeší, kde a komu se budou produkty prodávat a jak bude zajištěno, že 

budou nabízeny ve správnou dobu na správném místě.  Prodej lze uskutečnit skrze přímé 

cesty (přímý prodej) nebo skrze distribuční kanály. Přímý marketing stále nabírá většího 

významu, ale i tak není schopný pokrýt distribuci veškerého zboží na trh. Z tohoto důvodu 
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jsou využívány mezičlánky, které tvoří prodejní cestu a jsou častokrát v této funkci 

efektivnější než výrobce (Světlík 2018, s. 119-121).  

 

3.4. Promotion (propagace) 

 

Propagace, jinými slovy komunikace se zákazníkem, má za úkol podpořit prodej nebo 

jméno značky. Marketingová komunikace je pojem, který je nadřazen propagaci, jelikož 

myslí i na ústní a nesystematickou komunikaci (Světlík 2018, s. 138). Marketingová 

komunikace bude popsána v následující kapitole. 
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4. Marketingová komunikace  

 

 

Komunikace sama o sobě má cíl předat informaci mezi dvěma místy. V marketingové 

komunikaci je jedním místem firma a druhým spotřebitel. Správně marketingová 

komunikace funguje, když si spotřebitel zapamatuje, kdo výrobek vyrábí a co společnost či 

značka vlastně představuje a následně v něm vzbudí touhu výrobek si pořídit a začít ho 

používat (Kotler 2013, s. 516). 

Jakákoli komunikace má vždy určitý cíl, kvůli kterému je vykonávána. V marketingové 

komunikaci jsou cíle následující. 

• Poskytnutí informací o produktu či službě. 

• Vytvoření a stimulování poptávky.  

• Odlišení produktu. 

• Představit výhodu, kterou zákazníkovi služba nebo produkt přinese. 

• Vyrovnání obratu, který je charakteristický nepravidelnou poptávkou v průběhu 

roku. 

• Budování značky. 

• Posílení firemní image, která vyžaduje pravidelnou komunikaci (Přikrylová, 

Jahodová 2010, s. 40-41). 

 

Pelsmacker (2003, s. 203) upozorňuje na to, že výsledky komunikace budou pozitivní 

pouze v případě, kdy konání firmy je v naprostém souladu s její komunikací.  

 

Komunikační mix používá následující nástroje. 

● Reklama: placená forma nepersonální prezentace nápadů, produktů nebo služeb 

daného investora. 

● Podpora prodeje: soubor krátkodobých pobídek, které mají za účel nabádat 

zákazníka k vyzkoušení nebo koupi produktů nebo služeb. 

● Public relations: program pro vylepšení, ochranu nebo udržení korporátní image 

nebo produktu. 

● Osobní prodej: osobní schůzka s jedním nebo více potencionálními zákazníky, 

z důvodu prezentace produktu, odpovídání na dotazy nebo přijímání objednávek. 
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● Direct marketing: 

Přímá komunikace s vybranými cílovými spotřebiteli. Jeho úkolem podnítit 

okamžitou reakci a rozvíjet vztahy se zákazníky (Kotler 2007, s. 809). 

● Online komunikace 

Komunikace využívající nová média, jako je internet. S jeho příchodem se objevily 

nové možnosti komunikace, které mohou být nyní interaktivnější (Halada 2015, s. 

69). 

 

Dnes se již často setkáváme s pojmem integrované marketingové komunikace. Je to 

vlastně proces propojení všech částí komunikačního mixu do jednoho procesu, jehož cílem 

je předat cílovým skupinám jasné, konsistentní a působivé sdělení o organizaci i jejích 

produktech. Tohoto je dosaženo skrze strategické plánovaní a organizaci jednotlivých 

prvků komunikačního mixu. Integrace komunikačních nástrojů zvyšuje efektivitu 

marketingové komunikace na principu synergie. To znamená, že při jednotném řízení je 

každý z prvků komunikačního mixu účinnější, jelikož se navzájem doplňují (Světlík 2018, 

s. 139). 

 

4.1. Reklama 

 

„Reklama oslovuje geograficky roztroušené zákazníky. Dokáže výrobku vybudovat 

dlouhodobou image nebo vyvolat krátkodobý nárůst prodeje“ (Kotler 2013, s. 530). 

Zadavatel reklamy musí vědět, jak se zákazníci chovají ještě předtím, než reklamní 

kampaň začne vytvářet. Aby byla reklama úspěšná, je nutná vyváženost marketingového 

mixu (Světlík 2018, s. 151). 

Když je reklama vytvářena nutné si nejprve stanovit cílový trh a zjistit motivaci zákazníka 

k nákupu. Následně je možné přejít k přípravě reklamní strategie, ke které používáme 

takzvaných 5 M:  

● Mission: cíl reklamy. 

● Money: kolik financí jsme ochotni investovat. 

● Message: co chceme reklamou sdělit. 

● Media: která média budou použita pro reklamní sdělení. 

● Measurement: jak změříme vliv reklamy na prodeje (Kotler 2013, s. 544). 

 



15 

 

Reklama může pro firmu představovat hned několik věcí. Je jedním 

z nejvýznamnějších způsobů, jak posílit vlastní image. Skrze reklamu se lze spojit 

s určitými atributy, které mohou zvýšit atraktivitu a popularitu značky (pokud jsou 

správně zvoleny). Reklama může být také nástrojem pro budování trhu, jelikož skrze ni 

lze informovat a vzdělávat o nových produktech a v ideálním případě přesvědčit 

cílovou skupinu ke koupi (Karlíček 2016a, s. 49). 

 

4.2. Podpora prodeje 

 

„Podpora prodeje se sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní přínosy 

nabízené výrobkem či službou, povzbudit nákup či prodej výrobku či služby“ (Kotler 

2007, s. 880).  

Podpora prodeje může být směřovaná směrem k zákazníkům nebo k obchodním 

organizacím. Společnost může podpořit prodej u zákazníků hned několika formami. 

Většinou se jedná právě o pobídky postavené na snížení ceny – kupony, výhodná balení, 

přímé slevy.  Dalšími nástroji podpory prodeje jsou techniky, které cílové skupině nabízí 

za nákup produktu či služby nějakou věcnou odměnu (Karlíček 2016a, s. 95). 

Hojně využívanou technikou jsou také veletrhy, prezentace a výstavy. Během nich je 

možné předvést, představit a prodávat produkty. Navíc lze vystavit svoji nabídku proti 

nabídce konkurence.  

Podpořit prodej obchodníků maloobchodu a případně i velkoobchodu lze, kromě školení a 

udělování certifikátů, finančními podporami. Mezi ty nejvýznamnější patří: 

● Kupní slevy: využívané především při uvádění nových produktů 

● Obratové slevy: nastavené u dlouhodobě skladovaných položek 

● Kooperativní reklama: finanční příspěvek na propagaci, kterou obchodník umístí 

v místě prodeje či v médiích (Foret 2011, s. 284). 

 

4.3. Public relations  

  

Obor Public relations (PR) je odbornou veřejností vnímán velmi rozdílně. O PR se mluví 

jako o samostatném oboru, součásti marketingové komunikace nebo o nástroji 

marketingového mixu (Hejlová 2015, s. 90). 

Podle Kotlera, (2013, s. 568) který PR vnímá právě jako nástroj marketingového mixu, 
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slouží k „podpoře korporátní nebo výrobkové komunikace a vytváření image“. Aby 

marketér věděl, jak použít PR, musí se řídit marketingovými cíli a vybrat vhodné PR 

nástroje uvedené níže. 

 

● Publikace: společnosti používají pro ovlivňování cílových trhů publikované 

materiály jako brožury, články, newslettery nebo výroční zprávy. 

● Události: jsou vhodné pro uvádění nových produktů nebo pro zvýšení povědomí o 

aktivitách společnosti. Patří mezi ně například veletrhy, semináře nebo výstavy. 

● Sponzoring: skrze sponzorování a jeho náležitou medializaci může společnost 

propagovat svou značku nebo název. 

● Zprávy a proslovy. 

● Aktivity v oblasti veřejných služeb.  

 

Sponzoring a event marketing  

 

Aktivity, skrze které firma používá u cílové skupiny k vytvoření emocionálních zážitků se 

svou značkou nazýváme eventy nebo zážitkový marketing (Karlíček 2016a , s. 143). 

Největší výhodou pořádání událostí je, že můžeme potencionálním zákazníkům sdělit 

zajímavou formou velké množství informací. To může mít za důsledek větší vnímavost 

zákazníka k jiným formám marketingové komunikace značky (Kotler 2013, s. 567). 

 

Sponzoring je velmi rychle se rozvíjející disciplínou v rámci marketingové komunikace. 

Karlíček (2016a, s.150) definuje sponzoring jako „situaci, kdy firma získává možnost 

spojit svou firemní či produktovou značku s jiným produktem – dlouhodobým projektem, 

jednorázovou akcí, institucí, sportovním týmem, jednotlivcem atp.“ Díky tomuto spojení 

získává sponzorovaná strana finanční nebo hmotnou podporu. Základním principem je, že 

sponzor má možnost se zviditelnit na komunikačních platformách sponzorovaného, jako 

jsou třeba sportovní dresy. Aby tato spolupráce byla pro sponzora co nejefektivnější, musí 

se snažit o její představení vlastním zákazníkům, ale i okolí, které se o sponzorovaný 

objekt zajímá (Karlíček 2016a, s. 150). Čím více lidí z cílové skupiny si spojí 

sponzorovaného a sponzora, tím delší bude spolupráce a tím lepší bude mít výsledky pro 

obě strany (Varmus a kol. 2016, s. 37). 

Sponzoring a event marketing jsou do jisté míry velmi podobné. V obou případech 
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marketingové sdělení působí na skupinu potencionálních zákazníků v době, kdy jsou 

v dobrém emočním rozpoložení, například při sportovním utkání. Hlavním rozdílem je 

naopak skutečnost, že sponzor se nemusí v případě sponzoringu zabývat přípravou 

konkrétního eventu. Sponzorovaná společnost je tedy využita jako médium s loajálním 

publikem (Karlíček 2016a, s. 150). 

 

4.4. Osobní prodej  

 

 Další ze složky komunikačního mixu je osobní prodej, který je zároveň jeho nejstarším 

nástrojem. Ačkoli by se mohlo zdát, že v dnešní době komunikačních médií a technologií 

nemá tak významnou pozici, opak je pravdou. Hlavní přednosti osobního prodeje je přímý 

styk mezi firmou a zákazníkem na trhu B2C1 i B2B2. Přímost v komunikaci má za 

následek okamžitou zpětnou vazbu a tím pádem i vyšší věrnost zákazníka, která znamená 

vybudování dlouhodobého vztahu s ním. Tak jako s každým nástrojem komunikačního 

mixu, i s osobním prodejem se vážou některé nevýhody. Jedná se především o postavení 

zákazníka k němu. Zákazník si může z předešlých zkušeností vybudovat odpor k osobnímu 

prodeji. Problémem je tato skutečnost většinou na trhu B2C. Na B2B trzích je osobní 

prodej stále velmi využívaný a zákazníci ho obvykle negativně nevnímají (Karlíček 2016a, 

s. 159-160). 

Podle Kotlera (2007, s. 921-923) má osobní prodej 7 základních fází, z nichž jsou některé 

zkráceny nebo úplně vynechány jedná-li se o B2C sektor. 

 

1. Identifikace a hodnocení zákazníků. 

2. Předběžné shromažďování informací. 

3. Navázání kontaktu. 

4. Prezentace a předvádění. 

5. Vyjasnění námitek. 

6. Uzavření obchodu. 

7. Poprodejní péče o zákazníka. 

 

 

                                                           
1 Business-to-consumer (B2C) je obchodní transakce mezi obchodníkem spotřebitelem 
2 Business-to-business (B2B) je obchodní transakce mezi dvěma obchodníky 
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4.5. Direct marketing 

 

Direct marketing je používán pro přímou komunikaci s přesně danou cílovou skupinou. Je 

pro něj používána adresná i neadresná distribuce nebo elektronická komunikace, například 

přes mobilní telefon nebo internet. V poslední době se také setkáváme s pojmem 

vztahového marketingu. Do něj patří dlouhodobá komunikace s cílovou skupinou skrze 

věrnostní programy, které zákazníkům nabízí zvýhodněné nabídky (Halada 2016, s. 31). 

Výhodou direct marketingu je možnost přesného zacílení, které je ovšem závislé na 

znalosti cílové skupiny. Pro úspěšnou direct marketingovou kampaň je nutné mít databázi 

s aktuálními kontaktními informacemi. Tento typ komunikace se zákazníkem má za cíl 

především vyvolání okamžité reakce (nákupu, navštívení webové stránky atp.), kterou 

nazýváme call-to-action. Podnět k akci musí být urgentní, aby byl její příjemce motivován 

k co nejrychlejší odpovědi. 

Efektivita direct marketingové kampaně je posuzována na základě počtu jedinců, kteří 

zareagovali na sdělení. Tento ukazatel se nazývá response rate nebo v případě emailingu 

click-through-rate. Dalším ukazatelem, který znázorňuje úspěšnost kampaně je návratnost 

investovaných finančních prostředků neboli ROI (return on investment) (Karlíček 2016a, s. 

73-77). 

 

4.6. Online komunikace 

 

Kotler (2013) ve své knize Marketing Management hovoří o změnách, které přináší rozvoj 

elektronických médií do marketingu. Popisuje elektronický obchod, který zákazníkům 

nabízí informace, dálkové objednávání nebo platbu kreditní kartou. Foret (2011, s. 353) 

dodává, že elektronický obchod dovoluje společnostem bezprostředně sdělovat novinky 

zákazníkům. Díky tomu nabírá distribuce globálního významu, jelikož je možné nakupovat 

jakékoliv produkty, odkudkoli a kdykoli. 

Internet jako komunikační médium přináší společnostem hned několik možností. Díky 

němu mohou prezentovat samy sebe a své produkty na svých webových stránkách. Dále je 

internet informační zdroj, ze kterého mohou čerpat informace o konkurenci. Internet je 

také velmi dobrým nástrojem pro udržování vztahů se zákazníky (Jahodová, Přikrylová 

2010, s. 217). 

Internet je sám o sobě multimediální, což znamená, že na něm umístěné dokumenty nejsou 
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pouze textové, ale mohou obsahovat obrázky, videa, animace a další. Oproti klasickým 

médiím má tu výhodu, že je dostupný 24 hodin denně po celý rok. Jelikož lze získávat 

informace o připojení jednotlivých počítačů nebo telefonů, naskytuje se možnost pro firmy 

komunikaci personalizovat (Světlík 2018, s. 210-211).  

Ačkoli je online nebo digitální komunikace častokrát uváděna jako samostatný nástroj 

komunikačního mixu, je nutné zmínit, že především s rozšířením internetu se změnily 

podoby jeho dalších nástrojů (Karlíček 2016a, s. 183). 

 

Webové stránky 

 

Velmi dobrým příkladem provázání online komunikace s ostatními disciplínami 

komunikačního mixu jsou webové stránky. Jelikož jsou interaktivní, umožnují přímý 

prodej a lze je přizpůsobovat konkrétnímu zákazníkovi, mohou být považovány také za 

nástroj direct marketingu. Zároveň lze říci, že se jedná o public relations, protože 

zprostředkovávají komunikaci se stakeholdery. Webové stránky mohou být rovněž 

považovány za formu reklamy, jelikož mohou mít za úkol posílení image značky, nebo za 

nástroj podpory prodeje, kdy skrze ně firma rozdává například online kupony (Karlíček 

2016a, s. 184-185). 

Webové stránky musí být vytvářeny s jasným cílem. Měly by prezentovat poslání 

společnosti, její historii, výrobky a vizi. Zároveň je třeba, aby byly atraktivní svým 

vzhledem a podnítily opakovanou návštěvu. (Kotler 2013, s. 582) Ve svém dalším díle 

Kotler (2007, s. 194) uvádí, že „vytvořit webové stránky je jedna věc, ale přilákat 

návštěvníky je věc druhá. Klíčem je zajistit dostatečnou hodnotu a publicitu, aby se 

zákazníci na web rádi a často vraceli.“ 

 

Sociální sítě 

 

S vývojem internetu se ke slovu dostaly sociální sítě. Ty mají za účel navazování kontaktů 

mezi uživateli internetu. Na sociálních sítích se neustále šíří informace, zprávy a názory 

lidí. Sociální sítě se svým obsahem mohou zaměřovat například na zábavu, chatování, 

hraní her atp. Nejznámějšími sítěmi jsou Facebook, Instagram a Twitter (Přikrylová, 

Jahodová 2010, s. 246). 

V České republice používalo v listopadu 2019 sociální sítě více než 50 % osob starších 16 

let. Ovšem starší věková kategorie, především důchodci, není sociálními sítěmi příliš 
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oslovena (czso 2018). 

Na každé z nich se uživatel musí registrovat a vytvořit si vlastní profil. Ten si následně 

mohou prohlédnout buď všichni, nebo jen ti, které uživatel označí za své „přátele“. Počet 

uživatelů sociálních sítí každoročně stoupá a společnosti je mohou využívat pro 

marketingovou komunikaci. Forma této komunikace by měla být odlišná od té, kterou 

společnosti používají standardně, jelikož uživatelé sociálních sítí mohou být vůči klasické 

komunikaci imunní, nebo ji mohou záměrně odmítat (Přikrylová, Jahodová 2010, s. 246-

247). Spotřebitel, který komentuje nebo „likuje“ příspěvky na sociálních médiích 

společnosti je jí zaujatý. Pokud sdílí obsah, který se ke značce nějakým způsobem váže, je 

považován za loajálního zákazníka. To je tedy důvodem pro společnosti, aby investovaly 

do vztahů mezi značkou a zákazníky (Jackson, Vandana, 2016 s.179). 
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5. SWOT analýza 

 

SWOT analýza neboli „marketingový“ audit, je základní metodou pro vytvoření funkčního 

a stabilního marketingového plánu. Je to primárně nástroj, který společnosti umožňuje 

monitorovat její vnitřní a vnější marketingové prostředí. Získané informace by měly 

přispět ke zlepšení strategie tím, že se podnik zaměří na své slabé stránky nebo naopak 

zdokonalí ty silné. 

 

Zkratka SWOT je sestavena ze začátečních písmen anglických slov, které označují hlavní 

body analýzy. 

 

S – Strengths – Silné stránky 

W – Weaknesses – Slabé stránky  

O – Opportunities – Příležitosti 

T – Threaths – Hrozby (Kotler 2013, s.80-83) 

 

Část analýzy (O – T) je věnována externímu prostředí. Provedením této analýzy společnost 

rozliší své příležitosti a hrozby v konkurenčním prostředí. Zároveň zkoumá, jak se 

konkurence bude chovat a jaké to má následky na příležitosti a hrozby společnosti (Gürel 

2017, s. 994). Marketingová příležitost je okamžik, kdy přijde zákazník s potřebou nebo 

zájmem nakoupit a společnost má možnost jej, se ziskem, uspokojit.   

Hrozbou jsou situace, které vznikají následkem nepříznivého trendu nebo vývoje. Bez 

obranné marketingové strategie znamenají pro společnost pokles tržeb nebo zisku (Kotler 

2013, s.80-83). 

 

První část analýzy (S – W) je zaměřena na vnitřní (interní) prostředí. Aby společnost 

dokázala využít nalezené příležitosti, musí zhodnotit své silné a slabé stránky (Kotler 2013, 

s. 80-83). Interní analýza pomůže společnosti zjistit, jaké její zdroje a možnosti se mohou 

stát konkurenční výhodou. Silné stránky představují charakteristiky firmy, které dokážou 

přinést takovou výhodu. Slabé stránky jsou naopak charakteristiky, které přináší 

konkurenční výhodu ostatním firmám (Gürel 2017, s. 994-996). 
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6. Metodologie, cíle a výzkumné otázky 

 

K vypracování práce byla použita kombinace kvalitativních výzkumných metod a 

strukturovaných rozhovorů. 

 

6.1. Deskriptivní analýza 

 

Volně dostupné materiály jsem zpracoval pomocí deskriptivní analýzy. Informace jsem 

čerpal z profilů na sociálních sítích společnosti, jejich webových stránek a vybraných 

komunikačních kampaní. Analýza je rozdělena na jednotlivé nástroje marketingového 

komunikačního mixu. 

 

6.2. Rozhovory 

 

Praktickou část práce jsem byl schopný vypracovat díky dvěma strukturovaným 

rozhovorům. První osoba, která mi rozhovor poskytla byl Michal Bauer, který je majitelem 

FAT PIPE v České republice. Otázky se zaměřovaly především na postavení společnosti 

na trhu s florbalovým vybavením. 

 

Druhý rozhovor jsem vedl s Bc. Martinem Pražanem, který v té době pracoval na pozici 

marketingového specialisty FAT PIPE v České republice. Otázky se vztahovaly na 

jednotlivé nástroje komunikačního mixu společnosti a konkrétní kampaně. 

 

6.3. Cíle bakalářské práce 

 

Jako cíl pro tuto bakalářskou práci jsem si vytyčil analýzu marketingové komunikace 

značky FAT PIPE od roku 2017 na českém trhu. Konkrétně se budu zabývat tím, jaké a jak 

nástroje marketingu FAT PIPE využívá a jaký mají vliv na vývoj značky na tuzemském 

trhu. Získané poznatky použiji k návrhu kroků, které by mohly pro značku v budoucnu 

znamenat efektivnější komunikaci, která by vedla k jejímu lepšímu postavení na českém 

trhu. Jak jsem již uvedl v úvodu práce, vzhledem k šíří tématu jsem se rozhodl odchýlit od 

téze. Koncept práce se nikterak nezmění, pouze v praktické části bude analyzováno jiné 

časové období. 
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Praktická část 

7. Florbal 

 

Florbal je halový sport, který se hraje s holemi s plastovou čepelí a míčkem. První takové 

hole se začaly vyrábět ve Spojených státech amerických v roce 1958 a hrály se s nimi hry 

podobné florbalu.  Od florbalových holí, které známe dnes se ovšem výrazně lišily. První 

plastová hůl byla v Evropě byl představena ve Švédsku, kde se začaly hrát různé hry 

s míčky nebo puky (plastic bandy, softbandy, floorbandy). V průběhu 70. let dostaly tyto 

sporty jasnou podobu a pravidla. Po právu je tedy Švédsko považováno za kolébku florbalu 

v takové podobě, ve které ho známe dnes. V následujících letech florbal získával na 

popularitě a v roce 1986 vznikla Mezinárodní florbalová federace (IFF), ke které se Česká 

republika připojila v roce 1993. V roce 1996 se konalo první Mistrovství světa a od té doby 

se pořádá každé dva roky. Popularita florbalu neustále stoupá což dokazuje přijetí IFF 

Mezinárodním olympijským výborem v roce 2011 (Český florbal, 2016). 

Česko se s florbalem poprvé setkalo díky výměnnému pobytu studentů VŠE v Praze 

v Helsinkách v roce 1984. Finští studenti následně přivezli první hokejky do Prahy a 

odehrál se první zápas mezi Českou republikou a Finskem. Vzhledem k tomu, že u nás 

nebylo hokejky možné koupit, florbal zůstal zapomenutý až do roku 1991. V tomto roce 

bratři Vaculíkové dovezli vybavení ze Švédska a rozvoj tohoto sportu mohl pokračovat. 

Velkým milníkem pro florbal u nás byl rok 1992, kdy byly přivezeny první florbalové 

mantinely z Maďarska. Oficiální soutěž se začala hrát o rok později (Český florbal 2016). 
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8. Základní informace o značce FAT PIPE 

 

FAT PIPE je původem finská florbalová značka založená v roce 1996. Na český trh 

vstoupila v roce 2007, kdy bylo velmi těžké na trh proniknout, jelikož byla přítomná velká 

konkurence již ustálených značek. I přes tuto konkurenci se značka dohodla na spolupráci 

s klubem FBC Pepino Ostrava a tím se definitivně etablovala na českém trhu. V následující 

dekádě se značce povedlo navázat další spolupráce s kluby z nižších soutěží a momentálně 

je jejím nejvýznamnějším partnerem FAT PIPE FLORBAL CHODOV. 

Značku provozuje Sportagon CZ. Ačkoli je značka původem z Finska, podle slov 

marketingového specialista Martina Pražana (2019) je řízena lokálně a má tudíž volné pole 

působnosti na českém trhu.  Do jejího sortimentu spadají florbalové hole, čepele, tašky, 

batohy, textil, doplňky a brankářské vybavení. 

FAT PIPE působil v České republice pouze na B2B trhu. Začátkem roku 2019 ovšem 

společnost spustila webové stránky na adrese www.fatpipe.cz a tím začala operovat v B2C 

sektoru (Pražan 2019). 

FAT PIPE se prezentuje jako značka, která není určená pouze pro hráče florbalu, kteří hrají 

na vysoké úrovni. Důležitá je pro ni nejen funkční stránka jejich produktů, ale také ta 

estetická. 

„Značka FAT PIPE respektuje módní trendy i individuální hráčské schopnosti a tisícům 

hráčů po celém světě tak tak každoročně přináší novou florbalovou kolekci pro hru na 

mnoha úrovních od "hobby" hráčů až po profesionální sport“ (FAT PIPE 2019). 

 

8.1. Logo a název 

 

Název značky FAT PIPE se dá přeložit jako „tlustá trubka“. Název je pravděpodobně 

odvozen od florbalové hole, která je dutá.  

Logo společnosti je velmi jednoduché a dobře zapamatovatelné. Je použitý bílý text FAT 

PIPE na černém pozadí. V minulosti se logo vyvíjelo pouze z hlediska použitého fontu, ale 

od roku 2017 je logo beze změny. 

http://www.fatpipe.cz/
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Obrázek č. 1 Logo FAT PIPE 

 

8.2. Trh a konkurenční prostředí 

 

Odhadnout velikost tuzemského trhu pro florbalové vybavení je poněkud složitější a nelze 

ji přesně určit. Cílovou skupinou jsou samozřejmě hráči florbalu. Česká florbalová unie 

s názvem Český florbal, měla k datu 31.12.2018, přibližně 70 000 členů (Český florbal 

2018). Dále do cílové skupiny FAT PIPE zahrnuje i neregistrované hráče, kterých je, podle 

Michala Bauera (2019) majitele společnosti FAT PIPE, přibližně 120 000. V součtu se 

tedy jedná, o potenciálních 190 000 zákazníků. Detailnější informace o cílové skupině 

ovšem nejsou známy. Florbal jako sport se dynamicky vyvíjí posledních 15 let.  Z tohoto 

důvodu osoby starší 35 let k florbalu nemají takový vztah, jelikož se s ním nesetkali jako 

dospívající. Navíc díky amatérské podstatě sportu se ho nepodaří velkému množství lidí 

hrát na takové úrovni, která z nich udělá loajálního zákazníka, který si musí pořizovat 

vybavení na pravidelné bázi. Z toho vyplývá, že velká část cílové skupiny jsou osoby 

mladší 30 let, především studenti základních, středních a vysokých škol.  

Na trhu následně operuje 5 konkurenčních značek, ale pouze 3 jejich distributoři. Jsou jimi 

značky UNIHOC a ZONE, které distribuuje společnost Florbal Expert, dále značky 

OXDOG a EXCEL, které jsou distribuovány společností EXE sport, a značka SALMING 

se svým distributorem Salming ČR (Bauer 2019). 

Tyto značky, nabízí podobný sortiment, ale jejich produkty se liší v designu, ceně a kvalitě, 

která je ovšem těžko měřitelná. UNIHOC a SALMING, na rozdíl od ostatních značek, 

disponují ve svém sortimentu kategorií sálových bot. Je třeba zmínit, že na našem trhu 

operují ještě značky JADBERG a BLIND SAVE, které se specializují výhradně na prodej 

brankářského vybavení. 
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9. SWOT analýza 

 

Každá společnost si musí uvědomovat, jak důležitý je v dnešní době marketing a jeho 

nástroje. Jedním z nástrojů, který společnosti FAT PIPE pomůže nastavit správnou 

marketingovou i komunikační strategii je SWOT analýza. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

• Znalost trhu a zákazníků. 

• Pokrytí distribučních kanálů. 

• Znalost produktu. 

• Odbornost zaměstnanců. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

• Pomalý rozvoj webových stránek. 

• Rozvinutost některých komunikačních nástrojů. 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

• Rozvoj na B2C trhu. 

• Prosperující ekonomika. 

• Neustále narůstající počet potenciálních zákazníků (hráčů florbalu). 

HROZBY 

• Možnost zhoršení ekonomické situace. 

• Noví zákazníci mohou zvolit konkurenci. 

 

9.1. Strategie společnosti 

 

Z analýzy SWOT vidíme, že společnosti na trhu vede. Vše vychází především velkého 

množství silných stránek oproti slabým. Navíc je k dispozici velké množství příležitostí, 
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které společnost může využít. Podle Michala Bauera (2019) se přímí konkurenti značky 

FAT PIPE potýkají se stejnými nedostatky. Z tohoto důvodu je nutné se na florbalovém 

trhu soustředit hlavně na silné stránky a následně je ještě vylepšovat.  

Pro lepší zhodnocení strategie společnosti by bylo nutné znát veškeré interní informace o 

chodu firmy, které mi ovšem nemohly být poskytnuty. 
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10. Marketingový mix 

 

10.1. Produkt 

 

Společnost FAT PIPE každý rok přichází s novou kolekcí, která čítá přibližně 120 položek. 

Ty jsou kategorizovány podle kategorií zmíněných v předchozí části práce.  

Balení produktů je pro všechny kategorie vesměs, až na několik výjimek, stejné. V případě 

nákupu v kamenné prodejně některého z distributorů, zákazník dostává produkty značky 

FAT PIPE originálně zabalené v průhledných obalech. Florbalové hole jsou specifické 

svým tvarem, a z tohoto důvodu je zabalená pouze vrchní část hole s omotávkou.  

V případě objednání zboží z oficiálního e-shopu FAT PIPE je zákazníkovi doručeno zboží 

zabalené v kartonových krabicích, které nejsou označené logem. Zkvalitnění tohoto balení 

může nabídnou zákazníkovi přidanou hodnotu produktu.  

 

10.2. Cena 

 

Ceny produktů FAT PIPE jsou velmi různorodé. Nejdražší kategorií jsou právě florbalové 

hole a brankářské vybavení. V rámci kategorie florbalových holí se setkáváme taktéž 

s rozdílnou cenou jejich modelů. Maloobchodní cena nejdražšího modelu je 3 999 kč. 

Nejlevnější model, který je určený pro malé děti stojí 416 Kč (FAT PIPE ©2019). 

Produkty lze ovšem pořídit i výrazně levněji, především pokud jsou ve speciálních akcích 

nebo pokud se jedná o výprodej starší kolekce. 

Ceny dražší kategorie hokejek FAT PIPE jsou přibližně podobné s cenami značky 

Salming. V porovnání se značkami Unihoc a Zone je ovšem FAT PIPE levnější, jelikož 

ceny nejdražších modelů hokejek těchto značek se pohybují mezi 5000 Kč až 5500 Kč. 

(Florbal expert, nedatováno). 

 

10.3. Distribuce 

 

Ačkoli FAT PIPE disponuje od roku 2019 vlastním internetovým obchodem, nejvíce 

produktů je stále přeprodáváno distributory. Všichni distributoři mají zavedené své 
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distribuční sítě, skrze které se k zákazníkům dostávají jejich produkty. Většinou se jedná o 

e-shopy, kamenné prodejny, sportovní řetězce, či specializované florbalové obchody. 

Nejúčinnějším článkem jsou údajně specializované obchody a jejich e-shopy, jmenovitě 

FLORBAL.COM a EFLORBAL.CZ. Jelikož se jedná o obchody zaměřující se pouze na 

prodej florbalového vybavení, cílová skupina k nim chová největší důvěru. Významnými 

distributory jsou taktéž florbalové kluby, které produkty odkupují na základě poptávky u 

nich registrovaných hráčů (Bauer 2019). 

FAT PIPE navíc disponuje vlastním showroomem, kde si zákazník může produkty taktéž 

pořídit. 

 

10.4. Promotion 

 

Ačkoli je společnost FAT PIPE původem z Finska, její česká pobočka může svou 

komunikaci řídit lokálně. To je velkou výhodou, jelikož díky znalosti českého trhu může 

být veškerá komunikace efektivnější (Pražan 2019). 

FAT PIPE využívá různé nástroje marketingové komunikace pro propagaci produktů. 

Vzhledem k odhadovanému věku cílové skupiny se předpokládá, že její členové využívají 

internet pravidelně, a proto převažují v komunikaci online nástroje. Off-line prostředí 

ovšem nezůstává komunikací FAT PIPE nepostřehnuté. V následujících kapitolách 

podrobně rozeberu veškeré formy marketingové komunikace, které společnost používá. 
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11. Marketingový mix FAT PIPE 

 

11.1. Reklama 

 

Společnost FAT PIPE využívá k placené propagaci tyto kanály: 

• Facebook 

• Instagram 

• Letáčky 

• Outdoor 

 

Vzhledem k velikosti a typu cílové skupiny jsou nejvíce využívanými kanály pro reklamu 

Facebook a Instagram. Snadná možnost zacílení na jedince, kteří sledují florbal na 

sociálních sítích, je tím největším důvodem.   

Reklama ve formě letáčků je využívaná především při zápasech extraligy. Letáčky jsou 

umisťovány na sedačky diváků a informují o technických parametrech produktů a 

představují hráče, kteří s nimi hrají.  

Některé formy reklamy ovšem FAT PIPE využívá jen velmi málo nebo vůbec. Je to 

především kvůli nízkému rozpočtu, který zkrátka nemůže pokrýt například televizní 

reklamu. 

 

11.2. Podpora prodeje 

 

Jak vyplývá z teorie, podpora prodeje se soustředí na krátkodobé pobídky, které mají 

zvýšit okamžitý prodej. FAT PIPE využívá primárně techniky přímých slev a veletrhů.  

Přímé slevy jsou používány v několika vlnách během roku. První vlnou je uvedení nové 

kolekce veškerého vybavení. Tato vlna začíná začátkem srpna a končí v polovině září, kdy 

začíná ligová sezona. Druhou vlnou je poté posezonní výprodej v polovině března, kdy se 

ligová sezona blíží ke konci. Během této vlny jsou, jak bývá u výprodejů zvykem, slevy 

agresivnější.  
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K podpoře prodeje se ve FAT PIPE využívají také veletrhy, které probíhají několikrát za 

rok. Tím největším je právě ten výprodejový, který probíhá v prodejně v Praze. Podle 

informací od Martina Pražana (2019), marketingového specialisty FAT PIPE, je v plánu 

uspořádat veletrh, který podpoří i uvedení nové kolekce. Jeho zavedení může být právě 

velkým přínosem pro začátek prodejní sezony.  Pomocí něj může společnost představit 

nové produkty efektivněji než skrze ostatní nástroje marketingové komunikace. Navíc lze 

veletrh spojit se zmiňovanou první vlnou přímých slev, a tím ještě zvýšit jejich možnou 

účinnost na zvýšení prodejů. 

 

11.3. Osobní prodej  

 

Na B2B trhu FAT PIPE obchoduje s dvanácti florbalovými obchody a dvěma obchodními 

řetězci. S těmito zákazníky může společnost, díky jejich malému množství, efektivně 

komunikovat (FAT PIPE ©2019). 

Se vstupem na B2C trh, společnost otevřela ve svém sídle showroom. Jeho velikost je 

přibližně 150 m2 a návštěvník má možnost si prohlédnou všechny produkty z aktuální 

kolekce, které si může také zakoupit.  

 

11.4. Direct marketing 

 

FAT PIPE momentálně nevytváří žádné direct marketingové kampaně. Na e-shopu má 

ovšem návštěvník možnost se přihlásit k odběru newsletteru. Lze tedy předpokládat, že 

momentálně jsou shromažďovány e-mailové adresy, které budou použity pro různé direct 

marketingové kampaně.  

 

11.5. Online komunikace 

 

Webové stránky 

Jak již bylo zmíněno, společnost si zřídila e-shop začátkem roku 2019.  Na stejné adrese 

ovšem provozovala webové stránky už v minulosti. Byla na nich stručně představena 
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značka FAT PIPE a její distributor. Jejich návštěvník si mohl stáhnout PDF verzi katalogu 

s cenami veškerých produktů. Podle slov Martina Pražana (2019), bylo jednou z největších 

snah značky vytvořit funkční e-shop pro tuzemský trh. Cílem je především zvýšit 

povědomí o značce a akvizice loajálních zákazníků. 

Webové stránky nového e-shopu jsou minimalistické a vyzařuje z nich elegance a jasná 

snaha o jejich přehlednost. Dominantními barvami jsou černá a bílá, což toto tvrzení 

podporuje.  

Menu je rozděleno do kategorií podle produktů. Úvodní záložka je věnována novinkám a 

poslední záložka slevám.  

 

Obrázek č. 2 E-shop FAT PIPE 

 

V horní části domácí stránky, kterou návštěvník ihned po vstupu na e-shop vidí, jsou 

představeni tři členové české reprezentace, kteří hrají s holemi značky FAT PIPE (Tom 

Ondrušek, Martin Pražan, Mikuláš Krbec).   Pokud návštěvník pokračuje v prohlížení 

webové stránky, zobrazí se mu segment s názvem „Mona Lisa mezi florbalkami“. Tento 

segment má za účel přestavit bestsellerovou florbalovou hůl. Název segmentu je nevhodně 

zvolený, jelikož zde chybí jakékoli logické propojení obrazu Mona Lisa a florbalové hole. 

Kromě technických specifikací produktu se v této prezentaci nedozvídáme název 

uvedeného produktu a při kliknutí na „NAJDI SI VLASTNÍ“ jsme přesměrování do 

kategorie florbalových holí. Lze tedy hodnotit tuto komunikaci jako nezbytnou a navíc 

matoucí.  
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Obrázek č. 3 Mona lisa mezi florbalkami 

Popisek a fotografie u produktů jsou na každém e-shopu velmi důležité. Přesné, výstižné 

texty a kvalitní fotografie jednoznačně zvyšují atraktivitu obchodu, který je pro zákazníka 

tím pádem důvěryhodnější. E-shop FAT PIPE disponuje vždy velmi kvalitními 

fotografiemi produktů, což je jeho velkou výhodou. Stránky byly připravovány pouhé 3 

měsíce a po jejich spuštění jsou stále k nalezení nepřesnosti. Především se jedná o 

gramatické a stylistické chyby v textech. Dalším nedostatkem jsou občasné prokliky, které 

odkazují na prázdnou stránku.  

Celkově jsou ovšem webové stránky dobře vytvořené. Drží jednotný vizuál a jsou 

přehledně rozdělené do jednotlivých kategorií. Návštěvník e-shopu FATP PIPE se v sekci 

„O nás“ dozví o veškeré informace o jejím působením. Jak bylo zmíněno v teoretické části 

práce, webové stránky by měly jasně vyjadřovat poslání, historii a vizi společnosti.  

 

Sociální sítě 

Tak jako většina společností v dnešní době i FAT PIPE operuje na sociálních sítích, jako 

jsou například Facebook a Instagram. 

Na instagramovém profilu měla společnost k 20. 7. 2019 4 800 sledujících a jsou na něj 

umisťovány dva typy příspěvků (Instagram FAT PIPE, 2019). Jedním je představování 

produktů, druhým představování hráčů, kteří s těmito produkty hrají.  Nedostatkem profilu 

je však jeho estetická stránka. Společnost by měla držet jasný styl příspěvků tak, aby se 

vizuálně doplňovaly. Toto se daří například při uvádění nové kolekce, kdy jsou příspěvky 

předem naplánovány.  Opakem jsou dílčí příspěvky, kterých je na profilu FAT PIPE více. 

Jejich, může se zdát, náhodné přidávání ubírá na atraktivitě.  
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Obrázek č. 4 Instagramový profil FAT PIPE 

 

Z hlediska sledujících je facebookový profil FAT PIPE méně úspěšný, jelikož k 20. 7. 

2019 měl 2400 sledujících (Facebook FAT PIPE 2019).  Pokud bychom oba profily 

porovnali, zjistíme, že příspěvky na nich jsou téměř stejné. Rozdílné jsou většinou pouze 

texty u příspěvků, které jsou na facebookovém profilu delší. Ačkoli se na Instagramu FAT 

PIPE videa objevují, jsou o poznání kratší a nachází se jich tam menší množství.  

Další sociální sítí, kterou FAT PIPE využívá je YouTube, na kterém má pouhých 39 

odběratelů a 40 videí. Kanál společnosti byl založen 1. 10. 2017. (YouTube FAT PIPE 

2019) 

Obrázek č. 5 YouTube profil FAT PIPE 
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30 nejnovějších videí jsou pouze recenze produktů, které společnost nabízí.  Formát těchto 

recenzí je vždy stejný. Na začátku a na konci videa je „packshot“ s logem značky a 

s názvem e-shopu a profilů sociálních sítí. Produkty představují hráči Florbalu Chodov.  

Z hlediska obsahu a formy lze hodnotit YouToube profil společnosti jako vhodný. 

Vzhledem k počtu sledujících, které společnost má na Instagramu a Facebooku, by měl mít 

i YouTube profil větší návštěvnost.  Pokud se zaměříme na počty zhlédnutí videí, vidíme 

velký rozdíl mezi prvními přidanými videi a nejnovějšími recenzemi. Například první 

nahrané video má přibližně 800 shlédnutí, zatímco nové recenze produktů jich mají 0 až 

11. Za tuto skutečnost může propojení komunikace na sociálních sítích FAT PIPE. První 

videa byla dostatečně komunikována na Instagramu a Facebooku, což může za jejich 

relativně vysokou sledovanost. Recenze produktů ovšem komunikované nejsou vůbec. 

Nutnost komunikovat existenci youtubového profilu je pro společnost tedy velmi důležitá.  

 

11.6. Sponzoring 

 

FAT PIPE sponzoruje florbalové kluby v České republice, které nazývá „FAT PIPE 

kluby“. Těch je 67 a mezi ty největší patří extraligové kluby Florbal Chodov, TJ Znojmo, 

FBS Olomouc a FBŠ Slavia Plzeň. Nejvýraznější je ovšem spojení s Florbal Chodov, kdy 

mužský i ženský tým nese ve svém jménu název značky a je tudíž titulárním sponzorem – 

FAT PIPE Florbal Chodov (FAT PIPE ©2019). Tato spolupráce je nejdůležitější pro 

značku z hlediska velikosti a úspěšnosti klubu. Florbal Chodov se v dospělých kategoriích 

pohybuje na vrcholu a pravidelně bojuje o vítězství v mužské i ženské extralize (Florbal 

Chodov ©2019). 

Získanou protihodnotou za vyložené finanční a materiální prostředky je primárně publicita 

a image. Spojení s úspěšným klubem ukazuje potenciálnímu zákazníkovi, že s produkty 

hrají opravdu špičkoví florbalisté.  

Spolupráce s Florbalem Chodov funguje následovně. Hráči všech mládežnických i 

dospělých kategorií mají na dresech název značky a její logo, které je také umístěno na 

mantinelech při domácích zápasech mužského a ženského elitního týmu. Během sezóny je 

osmkrát použit klubem direct mailing na 1500 adres, kde může značka umístit jakoukoli 

nabídku (Pražan 2019). 

Samozřejmostí jsou komunikační kampaně na sociálních sítích klubu. Florbal Chodov má 
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silnější facebookový a instagramový profil než FAT PIPE. K 20.7.2019 měly oba profily 

přibližně 8 300 sledujících. Ačkoli se tato čísla nemusí zdát vysoká, sociální sítě Florbalu 

Chodov patří do deseti největších mezi florbalovými týmy na světě. Spojení s takovýmto 

klubem je pro značku zcela jistě výhodné. FAT PIPE má ovšem navázané partnerství se 67 

kluby v České republice, z nichž velké množství hraje nižší soutěže. Tyto spolupráce 

mohou naopak značce uškodit, jelikož si ji lidé mohou vybavit jako podprůměrnou značku 

podporující podprůměrné kluby. 

 

Kromě sponzorování florbalových klubů značka spolupracuje ještě s několika hráči 

Florbalu Chodov. Přesné podmínky tohoto sponzoringu mi nemohly být sděleny kvůli 

smlouvám mezi FAT PIPE a hráči. Z pozorování je ovšem zřejmé, že sponzorovaní hráči 

propagují tyto produkty nad rámec povinností, které jim udává klub. Na své profily na 

sociálních sítích přidávají příspěvky propagující právě FAT PIPE. 
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12. Analýza kampaně 

 

Od 1. 12. do 9. 12. 2018 probíhalo v O2 aréně v Praze Mistrovství světa ve florbale. 

Jelikož se jednalo o první domácí mistrovství po 10 letech, předpokládal se velký zájem o 

mistrovství ze strany fanoušků. FAT PIPE k této události uvedl na trh novou edici 

florbalových holí s názvem Orion, která se začala prodávat v den startu šampionátu. 

V historii FAT PIPE se jednalo v České republice o největší kampaň. 

Na trhu s florbalovými holemi je zvykem, že limitované edice holí se liší především svými 

technickými parametry. Toto ovšem neplatilo pro edici Orion. FAT PIPE použil tři 

nejprodávanější modely florbalových holí a vytvořil pro ně nový design. Název edice 

vychází ze stejnojmenného souhvězdí, proto všechny hole jsou v kombinaci tmavě modré, 

černé a bílé barvy. 

Příspěvky na instagramovém a facebookovém profilu FAT PIPE byly velmi podobné a 

lišily se většinou pouze jejich popisky. 

  

Obrázek č.6 Kampaň Orion  

 

Kampaň odstartovala 14. 11. 2018 teasingovým příspěvkem na Instagramu a Facebooku 

s textem „Nová limitovaná edice Orion s čepelemi Factory hook v nové barvě“.  

Teasingový příspěvek má navnadit zákazníka, aby se těšil na nadcházející událost. Tato 

fáze kampaně pokračovala až do startu mistrovství, kdy se začala edice prodávat. 

Příspěvky se zaměřovaly na vizuální stránku nové edice. Každý příspěvek byl 

profesionálně nafocený a upravený tak, aby jeho vizuál co nejvíce podporoval barevnou 

stránku celé kampaně. Ta se zaměřovala se především na reprezentanty, kteří s touto edicí 
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holí na mistrovství světa hráli. Konkrétně jimi byli hráči FAT PIPE Florbalu Chodov 

Martin Pražan, Mikuláš Krbec a Tom Ondrušek. Na facebookové profilu se navíc v této 

fázi objevil spot, který tuto sérii představil. 

  

Obrázek č. 7 Kampaň Orion 2 

Ve druhé fázi kampaně, která odstartovala začátkem prosince, je vidět značný úbytek 

příspěvků na profilech. Na druhou stranu byly ve větší míře přidávány tzv. „stories“. 

V nich tři uvedení reprezentanti sdělovali fanouškům informace z pozadí mistrovství a 

zároveň promovali edici. V této fázi kampaně FAT PIPE také využil placenou propagaci 

na těchto sociálních sítích. Podle Martina Pražana (2019), nebyly k zacílení použity údaje 

o cílové skupině, ale příspěvky se zobrazovaly pouze na zařízeních osob, které se 

pohybovaly v okolí O2 arény v Praze, kde se mistrovství světa odehrávalo. Toto zacílení 

mělo především dva důvody. Prvním byla velká předpokládaná návštěvnost na všech 

zápasech, která se potvrdila, jelikož mistrovství navštívilo 181 518 diváků (Český florbal 

2017). Druhým důvodem byla spolupráce s kamennou prodejnou obchodu 

FLORBAL.com, která se nachází v blízkosti O2 arény. Na prodejně měl FAT PIPE vlastní 

stánek, kde měli zákazníci možnost si nechat odborně poradit a vyzkoušet produkty. 

FLORBAL.com navíc propagoval limitovanou edici Orion na svých sociálních sítích, čímž 

celou kampaň také podpořil. 

Kampaň lze hodnotit jako úspěšnou z pohledu navýšení prodejů florbalových holí. Podle 

poskytnutých dat se v prosinci a v lednu na přelomu roku 2019 a 2020 prodalo o 60,3 % 

více holí než v tom samém období předchozího roku (Pražan 2019). 

Kampaň byla záměrně komunikována pouze na Facebooku a Instagramu, ale využitím 
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ostatních komunikačních kanálů mohla získat na síle. FAT PIPE mohl využít například své 

spolupráce s českými florbalovými kluby, které mají své profily na sociálních sítích. Na 

nich mohly partnerské kluby sdílet příspěvky z profilu FAT PIPE a kampaň by zasáhla 

více lidí.  

Skrze kampaň naopak mohla být posílena nejslabší sociální síť FAT PIPE, kterou je 

YouTube. Jak již bylo zmíněno, během mistrovství světa byly přidávány krátké stories na 

Facebook a Instagram. Stories by mohly odkazovat právě na YouTube kanál, kde by byla 

nahrána „exkluzivní“ videa. Fungovaly by tedy jako propagace kolekce Orion, ale také by 

podpořily brand image skrze zajímavý obsah na kanálu YouTube. Zároveň by se nacházela 

možnost vytvořit si loajální sledující tohoto média, které by se dalo používat i pro další 

kampaně úspěšněji, než tomu bylo doposud. 
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13. Vlastní doporučení 

 

 

Větší aktivita a plánování na sociálních sítích. 

Vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou nejvyužívanějším a nejsilnějším komunikačním 

kanálem společnosti, jejich optimalizace může znamenat jejich lepší výsledky. Příspěvky 

jsou častokrát přidávány ve vlnách. V jednom období je tedy přidáno velké množství 

obsahu, ale po něm následuje delší doba neaktivity. Naplánování zajímavého obsahu, který 

bude přidáván pravidelně, je tedy na místě.  

 

Přímý marketing 

Ačkoli je společnost zatím ve fázi, kdy teprve shromažďuje adresy, měla by začít 

s pravidelným rozesíláním akčních nabídek a newsletterů. Ty by měly primárně zasáhnout 

starší cílovou skupinu, konkrétně rodiče mladých florbalistů a florbalistek. Tato cílová 

skupina nemusí být tak aktivní na sociálních sítích, a je třeba s ní jinak aktivně 

komunikovat a pobízet ji k nákupu.  

Na newsletter by mohl FAT PIPE navázat vytvořením věrnostního klubu. Žádná jiná 

florbalová značka takovýto klub nemá, což znamená příležitost, jak získat konkurenční 

výhodu.  Členovi věrnostního klubu by mohly být zasílány akční nabídky, které by byly 

výhodnější než ty, které jsou součásti newsletteru. Značka by se vytvořením věrnostního 

programu prezentovala jako značka, které odměňuje věrnost a záleží jí na svých 

zákaznících. Byl by to tedy vhodný nástroj pro posílení image. 

 

Lepší spolupráce s menšími kluby 

FAT PIPE má navázanou spolupráci s velkým množstvím menších klubů. Tyto kluby sice 

nemají tak širokou základnu jako například Florbal Chodov, ale i tak mohou být využity 

jako samostatná média. Většina z nich disponuje webovými stránkami nebo sociálními 

sítěmi, které mohou být využity pro komunikaci. Ta může být ve formě sdílených 

příspěvků nebo článků. 
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Závěr 

 

Jakákoliv podnikatelská entita musí být schopna se vhodně prezentovat. K tomu je nutné 

zvolit správné komunikační kanály a styl propagace. FAT PIPE se v posledních letech ve 

své prezentaci zlepšil, a díky tomu má na trhu s florbalovým vybavením důležitou pozici.  

Na základě teoretické části byla vypracována část praktická, ve které je popsán 

marketingový mix a zhodnocen positioning značky pomocí SWOT analýzy. Hlavním 

cílem práce bylo ovšem analyzovat marketingovou komunikaci zvolené společnosti, a 

z tohoto důvodu je tato část práce nejobsáhlejší. 

V dnešním světě jsou mladí lidé naučeni čerpat informace z internetu, proto se většina 

mých doporučení ke zlepšení marketingové komunikace společnosti vztahuje právě na 

digitální marketing směřovaný na mladé lidi. Ačkoli je značka na trhu známá a má své 

loajální zákazníky, rozhodně nedisponuje velkými finančními prostředky, které by mohla 

využít pro komunikaci. To je dalším důvodem k užívání a vylepšení takových 

komunikačních kanálů, které nevyžadují velkou investici.  

Vzhledem k mé znalosti trhu, která vychází z toho, že florbal aktivně hraji přibližně 10 let, 

a znalosti značky samotné, mě nepřekvapila zjištění získaná v průběhu psaní práce. FAT 

PIPE se snaží svou marketingovou komunikaci aktivně řídit a rozvíjet, což je určitě 

správným krokem do budoucna. Pozorujeme ovšem i nedostatky v komunikaci, které je 

nutné odstranit. 

Na závěr bych chtěl zmínit, že pro FAT PIPE je nejdůležitější sledovat aktuální trendy v 

marketingové komunikaci. Společnost je mladá značka působící ve sportu, který je také 

poměrně mladý, a proto věřím, že pokud se bude prezentovat moderním způsobem, má 

šanci si vybudovat na trhu ještě silnější pozici.  
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Summary 

 

Every business unit has to be able to present itself in the best way possible. To achieve this 

objective is needed to use the right communication tools and the right style of propagation. 

In last few years FAT PIPE has improved its own presentation and that is why the brand 

has important position on the market with floorball equipment. 

The theoretical part of bachelor thesis was used to produce the practical part which 

analyses the marketing mix and evaluates the positioning of the brand thanks to SWOT 

analysis. The main objective of this thesis was to analyze marketing communication of the 

company and that is the reason why this part is the most extended one. 

Nowadays people are used to access information from the internet, that is why all my 

recommendations discuss improvements od digital marketing. Even though the brand is 

well known this specific Czech market and it has loyal customers, it does not have large 

budget. That is why it has to improve the usage of those communication tools that do not 

require big investment.  

Due to my knowledge of the market I was not surprised with my findings.  FAT PIPE is 

trying to actively manage and develop its communication which is very important for 

future prosperity. On the other hand, there are still problems regarding the whole 

communication strategy. Those problems must be removed to ensure the prosperity of the 

brand. 

In conclusion the most important thing for FAT PIPE is to be aware of marketing 

communication trends. The company is young brand in the sport industry which is also 

young and that is why I believe that if it will present itself in a modern way it has an 

opportunity to be even stronger. 
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Rozhovor č. 1: Martin Pražan 

 

FAT PIPE je finská firma a vy jste její pobočka v České republice. Je marketingová komunikace 

řízena globálně? 

Ano jsme pouze pobočka finské centrály, ale veškerou komunikaci si řídíme lokálně, jelikož znalost českého 

trhu a zákazníka je velmi důležitá. Finští marketéři značky by tedy měli velkou nevýhodu při vytváření 

kampaní určených pro českou cílovou skupinu. Jediné, co musíme dodržovat je logo FAT PIPE. 

 

Jaký postoj máte k pořádání eventů jako jsou veletrhy, všiml jsem si že jich máte několik za rok? 

Největším veletrhem je z naší strany ten výprodejový. Pořádáme ho v našem showroomu v Praze a cílej je 

vyprodání kolekce z předchozí sezóny. V budoucnu plánujeme i uspořádání veletrhu pro uvedení nové 

kolekce. 

 

Začátkem roku 2019 jste spustili nový e-shop. Jaké byly důvody pro jeho zprovoznění? 

Cílem bylo zvýšit povědomí o naší značce. V předcházejícím období jsme sice měli webové stránky, ale ty 

byly pouze informativní a zákazník na nich nemohl nakupovat. Skrze nový e-shop jsme se zákazníky schopni 

naše produkty komunikovat tak jak chceme a nejsme závislí pouze na komunikaci na e-shopech našich 

distributorů. 

 

FAT PIPE sponzoruje Florbal Chodov. Co pro vás tato spolupráce znamená a co vám přináší? 

Spojení s takto velkým klubem je pro nás přínosné. Každý hráč Chodova má na dresu naše jméno a na 

zápasech elitních týmů jsme zobrazeni i na herních mantinelech. Navíc má klub velkou členskou základnu, se 

kterou komunikujeme skrze klubový direct mailing, který chodí na přibližně 1500 adres, a jejich sociální sítě. 

https://images.app.goo.gl/K7W6JB7k3SSBYhkXA
https://fatpipe.cz/cs/
https://fatpipe.cz/cs/
https://www.instagram.com/fatpipecz/
https://www.youtube.com/channel/UCcV0K9I4i-kKPaXM0ZZhn0w
https://www.instagram.com/fatpipecz/
https://www.instagram.com/fatpipecz/
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Florbal Chodov od nás odebírá produktu za zvýhodněné ceny. 

 

Koncem roku 2019 proběhlo v České republice Mistrovství světa ve florbale. K této příležitosti jste 

přestavili novou produktovou řadu a spustili vaší největší kampaň. Dosáhli jste předem učených cílů? 

Představení nové kolekce Orion bylo v plánu už velmi dlouho. mistrovství světa nám umožnilo propojit 

kampaň i s ním. Komunikovali jsme kolekci skrze reprezentanty, což dodalo celé komunikaci emoční 

stránku. Velkou výhodou byla rekordní návštěvnost mistrovství světa a my mohli na sociálních sítích využít 

placenu formu propagace našich příspěvků, kterou jsme cílili na osoby pohybující se v okolí O2 arény, kde se 

mistrovství odehrávalo. 

Výsledky kampaně byly lepší, než jsme očekávali. V období 1. 12. 2019 až 31. 1. 2019 se prodalo o 60,3 % 

holí více než v tom samém období předchozího roku. 

 

 

Rozhovor č. 2: Michal Bauer 

 

Jak velký je trh s florbalovým vybavením? 

V současné době je registrovaných hráčů florbalu přibližně 70 000 a dalších 120 000 je neregistrovaných. 

Mezi ty neregistrované patří například děti hrající pouze v různých kroužkách.  

 

Kdo je vaše konkurence? 

Na trhu je 5 konkurenčních značek a čtyři jejich distributoři. Florbal expert distribuuje značky UNIHOC a 

ZONE.  EXE sport distribuuje značky OXDOG a EXCEL. Značka SALMING je distribuována Salming ČR. 

Následně jsou na trhu také značky, které se specializují jen na prodej brankářského vybavení – JADBERG a 

BLIND SAVE.  Každá z těchto značek zabírá jiné procento trhu, ale potýkají se stejnými problémy.  

 

Jak funguje distribuce vašeho zboží? 

Momentálně už máme vlastní e-shop, ale velký objem zboží je stále prodáván skrze naše distributory. Mezi 

ty největší patří Florbal.com a Eflorbal.cz. Spolupracujeme ale i se sportovními řetězci a menšími 

florbalovými obchody. 

 

 


