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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. Florbal 

Chodov od nás odebírá produktu za zvýhodněné ceny. 
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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. 

 

 


