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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na trendy na trhu se psím krmivem. Nejprve jsou 

trendy historicky zmapovány a je popsán rozvoj daného trhu. Hlavní část práce se 

zabývá marketingovou komunikací značky PURINA® PRO PLAN®, která patří do 

portfolia značek společnosti Nestlé, divize Purina PetCare. Na závěr se v práci 

pokouším identifikovat, zda značka reaguje na současné trendy na trhu a pokud ano, 

popisuje, jakým způsobem se odrážejí v její marketingové komunikaci. 

Annotation 

This bachelor’s thesis focuses on the trends in the dog food market. Initially, the 

trends are historically mapped and the development of the market is described. The 

core of the thesis deals with the marketing communication of the PURINA® PRO 

PLAN® brand, which belongs to the portfolio of Nestlé brands, Purina PetCare 

division. At the end of the thesis I try to identify whether the brand adapts itself in 

response to current market trends and if so, it describes the way they are reflected 

in the brand's marketing communication. 
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ÚVOD 

Tématem této práce je analýza marketingové komunikace značky krmiva PURINA® 

PRO PLAN® v letech 2018 a 2019. Tato značka patří do portfolia divize Purina 

PetCare korporátní společnosti Nestlé. Globální charakter značky velkou měrou 

ovlivňuje podobu marketingové komunikace, která nemůže být plně přizpůsobena 

požadavkům lokálních trhů. Z toho důvodu mi přišlo zajímavé pro tuto práci zvolit 

značku PURINA® PRO PLAN® a popsat, jakým způsobem komunikuje na českém 

trhu. Přestože značka má ve svém portfoliu krmiva pro psy i pro kočky, zaměřuje se 

tato práce pouze na komunikaci produktů pro psy. Důvodem je rozdílná komunikace 

směrem k majitelům koček a psů. Věřím, že toto téma by si zasloužilo zvláštní 

výzkum. 

Cílem práce je představit historický vývoj trhu se psím krmivem, identifikovat 

spotřebitelské trendy, které významně ovlivňují podobu komunikace značky a jejího 

produktového portfolia, a zhodnotit jakým, způsobem značka PURINA® PRO PLAN® 

na tyto trendy reaguje. Pro potřeby této práce je zásadní analyzovat marketingovou 

komunikaci značky s ohledem na marketingový a komunikační mix. Deskripce 

hlavních komunikačních aktivit je dostačující pro identifikaci vlivu spotřebitelských 

trendů na podobu jejího marketingového mixu. 

Časovým rámcem práce jsou roky 2018 a 2019. V těchto letech značka zahájila 

několik komunikačních kampaní na podporu prodeje a lepší porozumění značce 

a začala aktivněji komunikovat na sociálních sítích. Zároveň v roce 2019 značka 

uvedla na trh nové krmivo PURINA® PRO PLAN® NATURAL ELEMENTS, které je 

klíčové, pro hodnocení vlivu současných trendů na podobu portfolia.   

První část práce čtenáři nabízí teoretické vymezení pojmu marketing 

a spotřebitelských trendů. Dále je představen historický kontext trhu se psím 

krmivem, v rámci nějž je zdokumentována proměna vztahu člověka ke zvířeti 

a jakým způsobem ovlivnila podobu psí stravy. Detailněji je zde rozepsána 

komunikace prvního komerčně vyráběného krmiva Spratt’s a společnosti Ralston-

Purina, jež byla původní společností, která vyráběla krmivo PRO PLAN®.   

Ve třetí kapitole jsou představeny současné spotřebitelské trendy na trhu se psím 

krmivem, především dominující trend humanizace a způsoby jakým na ně značky 
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reagují. V následujících kapitolách je popsán globální charakter značky PURINA® 

a její vztah ke značce PURINA® PRO PLAN®.  

Hlavní část práce je věnována základními informacemi o značce PURINA® PRO 

PLAN® a marketingovému mixu – popis produktů, jejich cena, způsob distribuce 

a propagace. Poslední kapitola je věnována mixu komunikačnímu, který zahrnuje 

veškeré komunikační aktivity značky PURINA® PRO PLAN®. V této částí vycházím 

primárně z interních materiálů, které mi byly poskytnuty jakožto zaměstnanci 

divize Purina PetCare. Závěr práce obsahuje zhodnocení, zdali se značce daří svou 

strategií odpovídat na současné komunikační trendy a proč tomu tak je.  

Je třeba podotknout, že původní teze práce, která se měla zabývat výhradně 

marketingovou analýzou na případě značky PURINA® PRO PLAN®, byla výrazně 

rozšířena. Přesto, že je tato teze stále ústředním tématem práce, rozhodla jsem se ji 

doplnit o komplexní historický přehled trhu se psím krmivem. Vycházela jsem  

z předpokladu, že porozumění marketingové komunikaci značky PURINA® PRO 

PLAN® je závislé na historickém vývoji tohoto trhu. Zmapování jeho vývoje 

i proměny role psa jakožto domácího mazlíčka mi posléze umožnilo sledovat vývoj 

spotřebitelských trendů souvisejících se společenský diskurzem. Z toho důvodu 

jsem byla v rámci analýzy značky PURINA® PRO PLAN® schopna přesněji definovat, 

na základě jakých spotřebitelských trendů je adaptována její komunikace, ale 

i vysvětlit, jaké jsou historické kořeny zmíněných trendů. Je také třeba zdůraznit, že 

bylo opuštěno od analýzy komunikační kampaně OPTIAGE 2018, jež pro současnou 

podobu práce přestala být relevantní. Jsem přesvědčena, že rozšíření původní teze 

umožní čtenářům mé práce komplexněji uchopit celkovou problematiku, kterou se 

moje bakalářská práce zabývá. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 MARKETING 

Pojem marketing vznikl ve 20. století, přesto se lze s marketingovým procesem 

setkat od počátku směnného obchodu. Již v té době bylo důležité vytvořit produkt, 

komunikovat jeho hodnoty a prostřednictvím směny za něj získat produkt jiný. 

(Karlíček, 2018) Pro pojem marketing existuje nepřeberné množství platných 

definic. V rámci své práce jsem zvolila definici Americké marketingové asociace 

(AMA), která ji upravuje a schvaluje každé tři roky na základě aktuálních poznatku. 

AMA definuje marketing takto: „Marketing is the activity, set of institutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have 

value for customers, clients, partners, and society at large.“1 (American Marketing 

Association, ©2020a) 

Marketing tedy vyzdvihuje roli významu zákazníka a jeho potřeb v prodejním 

procesu. Výrobky a služby by měly zákazníkovi přinášet takové hodnoty, jež plně 

uspokojují jeho očekávání a přání. Zároveň je důležité, aby toto uspokojování potřeb 

bylo pro firmu ziskové. (Karlíček, 2018) Místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, 

se nazývá trh. Pohybují se na něm všichni potenciální zákazníci, kteří mají za cíl 

saturovat své potřeby – z toho důvodu jsou ochotni účastnit se směny. Pro výrobní 

společnost je esenciální určit, na jaký trh bude svými produkty cílit, případně jaké 

segmenty trhu chce oslovit. (Hanzelková et al. 2009) 

1.2 SPOTŘEBITELSKÉ TRENDY 

Pro přípravu marketingové strategie je nezbytné sledovat trendy panující na 

cílovém trhu, jež určují, co zákazníci od směněných produktů nebo služeb očekávají. 

Trendem je obecně míněn konstantní pohyb proměnné v průběhu času. V časové 

rovině lze mluvit o krátkodobých a dlouhodobých trendech. (Fontanills a Gentile, 

2002, s. 262) 

Slovu trend se v dnešní době nelze jednoduše vyhnout. V módních katalozích si lze 

prohlédnout, jaké trendy se objeví příští léto, v televizi se dozvědět, jaká hračka 

nebo elektronika bude trendem o Vánocích. Termín trend může být náročné 

 
1 Marketing je činnost, soubor postupů a procesů pro vytváření, komunikaci, doručení a směnu nabídek, které 
mají hodnotu pro zákazníka, klienty, partnery a společnost jako celek. 
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definovat, neboť značí odlišné věci pro odlišné skupiny ve specifických kontextech. 

W. Higham (2009, s. 116) ve své knize The Next Big Thing uvádí citát Aslisona 

Hughese, který vystihuje pojem trend poněkud netradičně – dovolím si jej použít 

i zde: 

„A trend is something that’s going to happen that’s really going to strike a chord 

amongst the ‚Joe Bloggs‘, the people of our everyday society: something that we need 

to be aware of because it’s going to be impactful.“ 

Vzhledem k tomu, že jsou zákazníci v centru pozornosti marketingové strategie, má 

jejich chování a způsob rozhodování značný dopad na business a společnost jako 

takovou. Lze také podotknout, že zákazníci stojí i za mnoha inovacemi, neboť se 

firmy neustále snaží přijít s novými řešeními naplnění jejich potřeb.  Pro marketing 

je zásadní předvídat spotřebitelské trendy, protože rozhodují mezi výdělkem 

a prodělkem firmy. (Higham, 2009) Vzhledem k tomu, že se trendy vyvíjejí společně 

s trhem, je možno sledovat odlišné spotřebitelské trendy v průběhu historie.  
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2 VÝVOJ TRHU SE PSÍM KRMIVEM A HISTORICKÉ 

TRENDY 

Trh se psím krmivem má dlouholetou tradici, neboť je pes jedním z nejdéle 

domestikovaných druhů a lidským společníkem je déle než druhý populární domácí 

mazlíček – kočka. Důkazy nasvědčují tomu, že byl pes po boku člověka již v době 

paleolitu a pomáhal mu při lovu výměnou za ochranu a potravu. V současnosti 

existuje okolo 400 druhů psích plemen, a i přes jejich velkou morfologickou 

rozmanitost mají všichni psi stejné biologické a psychologické potřeby. Dnes psi 

obvykle žijí v omezeném prostředí a uspokojení jejich fyzických a psychických 

potřeb závisí pouze na jejich majiteli. Z toho důvodu je zásadní, aby měl majitel psa 

potřebné informace o tom, jak se o svého psa správně starat, aby mu tak mohl 

zajistit kvalitní život a předejít onemocněním spojeným se špatnou životosprávou. 

(Cohen a Diaz, 2013) 

Role psů byla v převážné části historie následující: sloužili jako věrní partneři při 

lovu nebo jako hlídači stád ovcí a koz. Aby pes zůstal věrný, musel se o něj jeho pán 

dobře starat, věnovat mu pozornost a dostatečné množství potravy. Římský 

spisovatel, gramatik a politik Marcus Terentius Varro Reatinus se ve spisu De re 

rustica zabývajícím se zemědělstvím věnuje problematice psí výživy. Popisuje v něm 

podobnost stravovacích návyků psa k těm lidským. Upozorňuje na to, že pes není 

býložravec, například jako ovce, nebo výhradní masožravec, ale všežravec, který si 

stejně jako člověk pochutná na mase nebo pšeničném chlebu. Toto „nutriční 

poradenství” autor cílí na pány hlídacích psů. Zdůrazňuje především nutnost psa 

krmit pravidelně v závislosti na jeho fyzické aktivitě – několikrát v průběhu dne 

a večer před spaním. Upozorňuje, že by totiž hlad mohl zvíře donutit k útěku od 

stáda, k zabíjení hospodářských zvířat a v nejhorším případě i k zabití majitele. 

(Varro a Cato, 1967, s. 403) 

Dalším zajímavým faktem je doporučení krmit psa žitným nebo pšeničným chlebem 

namočeným v mléce a vývarem z kostí. Takové jídlo pes ve volné přírodě běžně 

nekonzumuje, a stává se tedy závislým na příjmu potravy od svého pána, který tím 

snižuje riziko, že mu zvíře uteče. Doplňkem stravy by podle autora měly být kosti, 

jejichž žvýkáním psi posilují svůj chrup a udržují si zdravé zuby. V textu autor také 
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odlišuje potřeby březích a kojících fen, které by měly dostávat výživnější stravu pro 

podporu tvorbu mateřského mléka. (Varro a Cato, 1967, s. 404, 405) 

Celý Reatinusův návod krmení psů lze považovat za dozvuky jejich domestikace. 

Hlavním cílem tohoto krmného návodu je psovi poskytnout takový druh potravy, 

který ho uspokojí, ale především ho učiní plně závislým na svém pánu, což vede 

k jeho větší poslušnosti. (Varro a Cato, 1967, s. 403–405) 

Péči o psy byla věnována pozornost i ve starověkém Řecku. Lovecké kratochvíle 

v doprovodu psů byly nedílnou součástí života vyšších vrstev. To dosvědčují 

napříkad starodávné odborné spisy a manuály, které se zabývají fenoménem 

lovectví, výcvikem psů a péčí o ně. Příkladem může být spis O lovu se psy, jehož 

autorství je připisováno řeckému filozofovi a historikovi Xenofónovi (přibližně 4. 

století př. n. l.), ve kterém se zabýval i psí výživou. Byl přesvědčen, že přidání krve 

lovné zvěře do krmiva štěňat podporuje jejich loveckou vášeň v dospělosti. Bylo 

údajně přirozené se svými věrnými loveckými psy sdílet maso z králíků, jelenů nebo 

kanců, tedy lovenou zvěří. Ovšem i zde hrál zásadní roli ve výživě pšeničný nebo 

žitný chléb máčený v mléce nebo omastku. (Mayor, ©2017)  

V průběhu středověku se i další autoři věnovali otázce psí výživy, a to především 

výživě loveckých psů. Na konci 14. století napsal hrabě Gaston III. knihu Livre de 

Chasse. V ní popsal, jak se starat o lovecké chrty včetně toho, čím je krmit. I po více 

než čtrnácti stoletích zůstává výživa téměř totožná jako ve starověkém Řecku 

– chléb z otrub, část masa z lovu jako odměna, kozí mléko nebo například fazolový 

vývar. (Medievalists, 2013) 

Až do 19. století neexistovalo krmivo, které by bylo vyráběno přímo jako strava 

domácích mazlíčků. Jejich potrava byla obdobná jako lidská – především zbytky 

vařeného jídla, kosti, staré brambory, chlebové kůrky a podobně. Strava psů se 

mohla lišit v závislosti na prostředí, ve kterém žili. Například ve městech majitelé 

psů nakupovali pro své věrné společníky koňské maso, které bylo levné. Zvýšený 

zájem o podobu psího krmiva s sebou přinesla až průmyslová revoluce. Sílící střední 

třída si mohla dovolit chovat psy pouze pro své potěšení, nikoli pouze jako 

hospodářská zvířata. S tím se pojila i snaha o prodloužení a zkvalitnění života 

zvířete. (The Pet Food Institute, ©2020) 
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2.1 PRVNÍ KOMERČNÍ KRMIVO SPRATT‘S 

Příležitosti prodávat krmivo pro psy se jako první v roce 1860 chopil americký 

obchodník s hromosvody James Spratt. Poté, co měl možnost pozorovat u přístavu 

psy, kteří se prali o zbytek námořnického sucharu, přišel s nápadem vyrábět 

podobné pečivo, které by mohlo sloužit jako kompletní zdroj živin pro psy. Jeho 

společnost, s první manufakturou v Londýně, vyráběla patentovaný „dort pro psy“ 

připravovaný ze směsi obilovin, červené řepy, zeleniny a ze sušených nesolených 

částí pražené hovězí svíčkové (v originále Patent meat fibrine dog cakes). (The Pet 

Food Institute, 2009) 

Trendy na trhu se psím krmivem z druhé poloviny 19. století a 20. století je možno 

vyvozovat z veřejně dostupných tištěných propagačních materiálů. Na propagačním 

letáku z roku 1876 (obr. 1) je představen první suchar společnosti Spratt’s. V horní 

části je znázorněna vizualizace sucharu a celý název výrobku. Zbytek prostoru 

zabírá text – popis patentu výrobku, tedy vyražení textu „Spratt‘s patent“ na tělo 

sucharu, jež má za účel zákazníky informovat o jeho pravosti. V dolní polovině 

inzerce jsou uvedeny pozitivní recenze zákazníků, kteří své psy výhradně krmí 

„psími dorty“ Spratt‘s. Dále je v textu uvedena cena výrobku – 22 šilinků za 100 liber 

sucharů. Jde o poměrně vysokou cenu s ohledem na to, že Porter H. Dale ve své knize 

The Thames embankment: environment, technology, and society in Victorian London 

uvedl, že denní příjem běžného dělníka v Anglii činil necelé 4 šilinky. (Porter, 1998) 

Lze proto předpokládat, že James Spratt tímto produktem cílil na bohaté anglické 

gentlemany, kteří chovali výstavní, lovecké nebo sportovní psy a mohli si dovolit 

zakoupit toto poměrně nákladné krmivo. Tento fakt potvrzují i další tištěné inzeráty 

a barevné billboardy firmy Spratt‘s ze začátku 20. století, na nichž jsou vyobrazeni 

lovečtí psi se svými pány na honu (obr. 2 a obr. 3). Na dalších inzercích z roku 1911 

(obr. 4 a obr. 5) se společnost Spratt’s zaměřuje na prezentaci zdravotních benefitů, 

které jejich produkt přináší. V textu upozorňuje, že se nejedná o běžný suchar, který 

má pouze uspokojit psí apetit, ale o výrobek, jehož cílem je mimo jiné zlepšení jeho 

kvality života. Výrobek z masa, vybraných obilovin a dalších složek přináší psovi dle 

propagačních materiálů perfektní výživu těla, živiny pro lesklou srst a energii. 

Dobře upečené suchary podporují čištění jeho zubů a „osvobodí od všech 

nepříjemných pachů“. U obou inzercí je v dolní části drobným písmem uvedena 

možnost objednat si vzorky zdarma. 
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Krmivo Spratt’s svou komunikací odpovídá na trendy, které lze považovat za přání 

zákazníků získat nejen krmivo, jež psa nasytí, ale také podpoří jeho zdraví. Tento 

trend vychází z bližšího soužití psů a lidí, kteří chtějí se svým psím společníkem 

prožít více času. Je více než pravděpodobné, že tento postoj k mazlíčkům měla 

především vyšší vrstva obyvatel, která chovala sportovní a lovecké psy, do nichž 

investovala nejen mnoho času, ale i peněz, a proto si přáli prodloužit a zkvalitnit 

jejich život. Při propagaci svých výrobků dbala společnost Spratt’s na to, aby se 

odlišila od konkurenčních prodejců, kteří nabízeli podobné výrobky s jinou 

recepturou – proto společnost apelovala na zákazníky, aby si vždy ověřili, zda jde 

o originální výrobek. 

 

 

Obr. 1: SPRATT'S PATENT, komunikační materiál 18762 

 

 
2 Zdroj: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spratt%27s&oldid=930806971 
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Obr. 2: SRATT'S PATENT, Advertisement3 

 

 

Obr. 3: Spratt's patent – Billboard4 

 

 
3 Zdroj: http://houndlife.blogspot.com/2014/06/timeless-tuesday-2014-06-24.html 
4 Zdroj: https://waterlooseneca.com/category/sculpture/ 
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Obr. 4: Spratt's sušenky pro psy5 

 

 

Obr. 5: Spratt's dog cakes, puppy biscuits6 

 

 
5 Zdroj: https://www.alamy.com/stock-image-1911-uk-magazine-spratts-dog-cakes-puppy-biscuits-advert-
167010605.html 
6 Zdroj: https://www.alamy.com/stock-image-1911-uk-magazine-spratts-dog-cakes-puppy-biscuits-advert-
167010632.html 
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2.2 PŘÍCHOD SPOLEČNOSTI RALSTON-PURINA NA TRH 

Jednou z dalších společností, která vstoupila na trh s krmivy pro zvířata, byla 

Robinson-Danforth Commission Company (původním názvem Purina Mills) 

založená v roce 1894 ve Spojených státech amerických. Tato firma se zprvu 

soustředila na výrobu krmiv pro farmářská a domácí zvířata. Veškerá krmiva, která 

společnost vyráběla nesla název „Chow“ (Purina Dog Chow, Purina Cat Chow, Purina 

Horse Chow). V pozdějších letech do svého produktového portfolia zařadila 

i celozrnné cereálie „Ralston breakfest cereals7“. (The Editors of Encyclopaedia 

Britannica, ©2020) Vzhledem k úspěšnosti tohoto produktu byla firma v roce 1902 

přejmenována na Ralson-Purina Company. (Purina®, nedatováno) V tomto roce 

vzniklo i logo společnosti – červenobílá šachovnice. Inspirací pro podobu loga byla 

vzpomínka jednoho ze zakladatelů Williama Danfortha na svetr stejného vzoru, 

který nosil v dětství. Tento vzor se stal symbolem pro celou společnost a viditelně ji 

odlišoval od konkurence. (St. Louis Post-Dispatch, 1964) Červená šachovnice se 

objevovala nejen na obalech s krmivy a při propagaci značky (Obr. 6 a Obr. 7), ale 

také zdobila továrny, ve kterých se krmivo vyrábělo (Obr. 8). Z přiložených obrázků 

lze vyvodit, že k propagaci krmiva pro psy „Dog Chow“ využívala společnost 

Ralston-Purina mimo šachovnice i kreslené obrázky psů různých ras. Zákazník tak 

mohl snadno pochopit, o jaké krmivo se jedná.  

Z textového obsahu se na komunikačních materiálech objevoval velký nápis 

„PURINA DOG CHOW“ s krátkým popisem, o jaké krmivo jde včetně jeho specifik. 

Jako konkrétní příklad lze uvést komunikaci z roku 1956 na obr.4, v níž společnost 

Ralston-Purina představila první krmivo vyráběné za pomoci technologie nazývané 

extruze. Pomocí tohoto výrobního postupu, během nějž je krmivo tvarováno 

protlačením přes matrici, vznikají stejnoměrné kousky – granule. (Farmnet, ©2020) 

Tento pokrok v oblasti výroby psího krmiva společnost prezentovala i svým 

zákazníkům. Text na reklamních letácích zněl: „A completely new kind of dog food. 

Pressure-Processed“ a měl zákazníky upozornit, že jde o nový druh krmiva 

připravovaný stlačením za vysokého tlaku. Lze předpokládat, že slovo extruze 

nebylo použito, protože laická veřejnost nerozumí významu tohoto slova. Dále byly 

na letáku vyjmenované tři benefity: nová forma krmiva pro snadnou konzumaci 

 
7 Ralstonovi snídaňové cereálie 
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a zažívání, nová příchuť krmiva a nová výživa s 24 vitálními živinami. Revolučním 

krmivem v podobě granulí vytvořila Ralston-Purina dlouhodobý trend, který je 

platný až do dnešní doby8. Z materiálů také lze usuzovat, že trendem jsou stále 

zdravotní benefity, které nutričně podporují mazlíčkův zdravý život. 

 

 

Obr. 6: Reklamní materiály Ralston-Purina z roku 
19189 

 

Obr. 7: Stánek Ralston-Purina na světové výstavě 
v Saint Louis, 190410 

 

Obr. 8: Ralston-Purina – Továrna na PURINA 
CHOWS11 

 

Obr. 9: PURINA DOG CHOW, 195612 

 

Velmi zajímavou formu komunikace zvolila společnost během 2. světové války. 

V magazínu The Dog News zveřejnila celostránkovou tištěnou reklamu s titulkem 

 
8 Krmiva pro psy, se v dnešní době vyrábějí mimo jiné ve formě granulí. 
9 Zdroj:  https://cz.pinterest.com/pin/207798970284131062/ 
10 Zdroj: https://www.nestlepurinacareers.com/blog/st-louis-home-to-120plus-years-of-purina-history/ 
11Zdroj:  https://www.purina-latam.com/en/car/tt/purina/know-purina/history 
12 Zdroj: https://www.purepetfood.com/help/why-brown-biscuits/kibble-dog-food-is-bad-for-your-dog/ 
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„Today. They hunt more dangerous game!“ Ústředním motivem reklamy je obrázek 

amerického vojáka mířícího zbraní na japonského uprchlíka, který stojí na pobřeží 

a vzdává se armádnímu psovi, jenž ho dostihl na útěku. V dolní polovině reklamy je 

textové okno. První odstavec textu působí velmi emotivně a popisuje pokus o útěk 

japonského vězně a jeho následné zadržení díky armádnímu psu „Princovi“. 

Emocionalita textu je podpořená využitím kapitálek u slov „ESCAPED!“ 

a „CAPTURED!“ a dlouhými pomlkami, které jsou značené třemi tečkami. Druhý 

odstavec informuje americkou veřejnost o možnosti přihlásit svého psa k americké 

armádě a přispět tak k vítězství nad nepřítelem. Tento komunikační materiál vznikl 

v zájmu Dogs for defence, Inc., jak informuje nápis v zápatí, vedle kterého je 

vyobrazené balení krmiva Dog Chow a formulář, jehož odesláním si mohou majitelé 

psů požádat o kompletní informace a registrační formulář pro jejich psa. Lze 

konstatovat, že dalším z trendů bylo přizpůsobení komunikace aktuálnímu dění 

a tématům, o která se veřejnost zajímala. 

 

Obr. 10: Tištěná komunikace Ralston-Purina, 2. světová válka13

 
13 Zdroj: https://americanhistory.si.edu/blog/dogs-defense 
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2.2.1 RARLSTON-PURINA a krmivo PRO PLAN® 

V roce 1986 uvedla společnost Ralston-Purina na trh novou značku krmiva pro psy 

s názvem Pro Plan. (Purina®, ©2020) Ta se od ostatních krmiv té doby odlišovala 

novým výrobním postupem, díky němuž bylo možno produkovat nutričně bohatší 

krmivo s obsahem čerstvého masa přidávaného do výroby až v pozdější fázi – ve 

zmražené, nebo rozmražené podobě, čímž si zachovávalo svou biologickou hodnotu. 

Maso, které prošlo předchozím zpracováním (např. vařením), totiž ztrácelo některé 

živiny a neuchovávalo si své biologické hodnoty potřebné pro výrobu komplexního 

a vyváženého krmiva. Běžným postupem bylo (a stále je) do granulí přidávat 

takzvanou masovou moučku – mleté maso, které je zahříváním za vysokého tlaku 

zbaveno veškeré vody. Tato směs není pro biologické využití krmiva tak vhodná jako 

krmivo s čerstvým masem. Tento patentovaný způsob výroby je dnes hojně 

využíván a obsah čerstvého mase v krmivu se stal jedním z faktorů, podle kterého 

zákazníci posuzují jeho kvalitu. (Purina® Pro Plan®, 2020) 

U většiny majitelů panuje přesvědčení, že pes je výhradně masožravec. Tedy, že čím 

větší obsah masa krmivo má, tím lépe splní jeho nutriční požadavky. Realita je 

ovšem odlišná. Pes je fakultativním masožravcem, což znamená, že i přes jeho zálibu 

v mase může získávat potřebné živiny ze širší palety zdrojů než například kočka, 

která je obligátním masožravcem. Kompletní krmivo je takové, které obsahuje 

veškeré potřebné složky a živiny pro správnou funkci organismu a poskytuje energii 

pro veškeré tělesné pochody zvířete a jeho fyzickou aktivitu. Zároveň je navrženo 

tak, aby mohlo sloužit jako jediný zdroj výživy bez nutnosti dokrmování zvířete. 

(Purina® Pro Plan®, 2020) První kompletní krmivo pro psy představila právě 

společnost Ralston-Purina v roce 1927. (Purina®, ©2020) 

Výzkum a inovace v oblasti výživy psů a koček jsou hlavním předsevzetím této 

společnosti. Ralston-Purina se snaží vzdělávat majitele psů a koček v oblasti výživy 

a zároveň informovat veterináře o novinkách v tomto odvětví, aby byli schopni 

svým klientům poskytnout nutriční poradenství. Z toho důvodu po celém světě 

společnost Ralston-Purina založila výzkumná centra Purina Institut uskutečňující 

odborné studie a získávající potřebná data o nutričních potřebách koček a psů 

a jejich stravovacích návycích. (St. Louis Post-Dispatch, 1964) V rámci výzkumného 

programu byla uskutečněna 14letá studie, která zkoumala, jakým způsobem může 



17 
 

potrava ovlivnit zdravotní stav psů a zmapovala, jak by měla vypadat ideální tělesná 

kondice psa. Bylo prokázáno, že vhodná dieta a dobře zvolené krmivo mohou 

prodloužit život psa až o 15 % – tedy skoro o dva roky. Podle studie je důležité, aby 

majitelé psů dokázali identifikovat, zda pes přibírá, nebo ztrácí na váze. Následně 

Purina Institut vytvořil „Systém hodnocení tělesné kondice“, který je grafickým 

ztvárněním výsledků studie, jež je stále využíván k marketingovým účelům 

společnosti Purina® - především u značky PURINA® PRO PLAN® a PURINA® PRO 

PLAN® VETERINARI DIETS. Dlužno podotknout, že se jedná o první a poslední studii 

závislosti krmiva na délku a kvalitu života psa. (Purina News Center, 2002) 
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3 SOUČASNÉ TRENDY NA TRHU SE PSÍM KRMIVEM 

Počet domestikovaných psů v roce 2018 dosáhl počtu 470 milionů. (Statista, 2019a) 

V České republice jsou psi velmi oblíbeným domácím mazlíčkem, což dosvědčují 

i data z průzkumu platformy Statista – alespoň jednoho psa má 41 % domácností. 

V poměru počtu psů na počet obyvatel je ČR na druhém místě v rámci Evropské unie. 

(Statista, 2019b) Tyto počty značí, že je pes vyhledávaným společníkem jednotlivců 

i rodin, které mu projevují lásku a náklonost. Veterinářské sympozium zveřejnilo 

v roce 2017 fakt, že 99 % majitelů vnímá psa jako právoplatného člena rodiny. 

Majitelé tráví se svým psem stále více času, což je mimo jiné způsobeno tím, že 

mnoho lidí žije v bytech velkých měst a potýká se s omezeným prostorem, který 

musí sdílet se svým mazlíčkem. (Buff et al., 2014) Vzhledem k tomu, že je pes majiteli 

vnímán jako člen rodiny, nebo dokonce jako náhrada za děti, se stalo zdraví psa 

důležitým faktorem nejen pro majitele, ale také pro prodejce krmiv, kteří se svými 

produkty snaží psům pomoci prožít delší a kvalitnější život. (FEDIAF, ©2020) 

Na velkou popularitu psů zareagovala i česká mediální scéna. K dostání je velké 

množství časopisů zabývajících se péči o domácí mazlíčky (např. Svět psů, Psí sporty 

nebo Psí kusy). Pes jako téma se pravidelně objevuje i v tisku (Hospodářské noviny, 

Lidové noviny, Blesk, Deník a další). Lidové noviny rozpracovaly toto téma v seriálu 

„Život se psem“, kde v šesti dílech informovaly čtenáře o výcviku psů, zdravé výživě 

a dalších tématech. (Lidové noviny, 2019) I televizní scéna nabízí pořady pro 

milovníky psů – Česká televize uvedla pořad „Kočka není pes“, kde psí psycholog 

a trenérka koček pomáhají majitelům mazlíčků zvládat náročné situace. Tento 

pořad navázal na dlouhou tradici pořadu „Chcete mě?“ vysílaného od roku 1992, ve 

kterém Marta Kubišová a Zdeněk Srstka představují a „nabízejí“ zvířata z útulků. 

K roku 2020 má pořad celkem 1270 dílů a nové epizody stále vycházejí. (Česká 

televize, ©2020) Mezi domácími mazlíčky najdeme i zvířecí celebrity, které se 

proslavily především díky reklamním kampaním. Můžeme mezi ně zařadit psa 

Štefana z reklamní kampaně pro Kofolu (2015–2016) nebo Bobíka z reklamy pro 

portál Centrum.cz, kde účinkování zvířete zastínilo samotnou značku (Horáček, 

2015).  

Psům se daří i na sociálních sítích. Největší zvířecí hvězdou Instagramu byl v roce 

2019 pomeranian, jehož majitel přidával na instagramový účet Jiffpom jeho 
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fotografie z každodenního života. Počet sledujících dosáhl v tomto roce 9 milionů. 

Podobným účtem je i It’s Doug the Pug, který v roce 2019 sledovalo 3,7 milionů 

uživatelů. (Bruner, 2019) Na Facebooku existuje mnoho skupin, ve kterých si jejich 

členové vyměňují fotografie svých mazlíčků a diskutují nad různými tématy. Je 

možné jmenovat skupiny „Granuláři“ (27 tis. členů), „Pes nejvěrnější přítel“ (31 tis. 

členů) nebo „Ztratil jsem domov“ (10 tis. členů).14  

3.1 TREND HUMANIZACE 

Humanizace psů je klíčovým trendem, který se odráží na trhu se psím krmivem. 

Majitelé psů chtějí pro své mazlíčky krmivo, které reflektuje jejich vlastní chutě 

a potřeby. Pro své psy nakupují tedy stejně jako pro sebe – v případě, že má majitel 

v oblibě ryby, hledá i pro svého mazlíčka krmivo s rybami. (Buff et al., 2014) Pakliže 

nemá majitel rád špenát, v žádném případě by svému psovi nekoupil krmivo 

s obsahem špenátu, a to i přes jeho zdravotní benefity. Zákazníci se daleko více 

zaměřují na kvalitu a množství použitých surovin – jsou ochotni investovat více 

peněz do krmiva, které považují za kvalitní. Díky tomu roste popularita 

specialistických krmiv, která se svým složením soustředí na konkrétní zdravotní 

benefity. (FEDIAF, ©2020) Lze předpokládat, že uvedení nových psích krmiv 

obsahujících přírodní, raw, grain free nebo organické složky bylo reakcí na tento 

trend (například: COUNTRY FARMS, PURINA® PRO PLAN® NATURE ELEMENTS, 

Brit Care Dog Grain-free…). 

Dalším faktorem je, že psi začali stejně jako lidé trpět civilizačními chorobami 

(obezita, problémy se zažíváním nebo cukrovka), které vznikají v důsledku nízké 

fyzické aktivity a nadměrné konzumace potravy bohaté na tuky. (Euromonitor 

International, 2013)15 Základem fenoménu je výše zmíněný život v bytech, kde pes 

nemá prostor pro odpovídající tělesnou aktivitu, ale také projevy lásky majitelů, 

kteří psa často odměňují pamlsky, nebo tučnými zbytky ze stolu v dobré víře, že 

psovi udělají radost. Odpovědí výrobců bylo uvedení produktů podporujících 

trávení, krmiv pro méně aktivní psy s nízkým obsahem tuků, speciálních diet pro 

vážně nemocné psy nebo zdravých pochoutek. Vzhledem k péči, kterou majitelé 

věnují svým mazlíčkům, vzrostla i průměrná doba jejich života. Starší psi bohužel 

 
14 Údaje ze dne 17. 5. 2020 
15 PURINA® má k dispozici kompletní znění výzkumu společnosti Euromonitor International, ze kterých bylo 
čerpáno. 
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trpí stejně jako lidé nižšími kognitivními schopnostmi, a proto byla vytvořena 

speciální krmiva, která nutričně podporují stárnoucí psy. (Euromonitor 

International, 2017) 16 

3.2 ALERGIE 

Alergie je stav, kdy organismus zvířete reaguje na nějaký vnější podnět. Jde 

o abnormální imunitní odpověď na zpravidla bezpečné látky. (Sicherer 

a Sampson, 2006) Zvířata mají obvykle alergickou reakci až po kontaktu s více než 

jedním podnětem z okolí (léky, pyl, plísně, složka krmiva). Alergie na krmivo je 

imunitní reakcí, která se projeví v případě, že je pes vystaven také dalším alergenům. 

Majitelé psů obvykle předpokládají, že je alergická reakce způsobena složením 

krmiva. Krmivo lze velice snadno nahradit a ve většině případů příznaky alergie 

skutečně zmizí. Tyto příznaky by však ustoupily i v situaci, kdy by majitelé odstranili 

jiný podnět vyvolávající alergickou reakci (např. blechy nebo plísně). Z toho vyplývá, 

že chovatelé psů většinu alergií považují za alergie potravinové a snaží se pro svého 

psa najít krmivo neobsahující možné alergeny – obiloviny, kuřecí maso. Obiloviny 

v krmivu pomáhají pokrýt potřebné množství glukózy a jsou pro psa obtížně 

nahraditelné. (Purina® Pro Plan®, 2020) 

Z výše uvedených informací vyplývá, že současné trendy na trhu se psím krmivem 

jsou, na rozdíl od těch historických, ovlivněny převážně představami majitelů 

o krmivu, které svému mazlíčkovi chtějí poskytnout. Krmivo tedy musí obsahovat 

veškeré živiny, ale zároveň respektovat stravovací návyky majitelů, kteří 

vyhledávají zdravou a prémiovou stravu s kvalitním složením. Vzhledem k tomu, že 

majitelé chtějí zlepšit mazlíčkův život, vzrostl zájem o krmiva nabízející přidané 

zdravotní benefity (například pro podporu zažívání).   

 
16 PURINA® má k dispozici kompletní znění výzkumu společnosti Euromonitor International, ze kterých bylo 
čerpáno. 
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4 GLOBÁLNÍ CHARAKTER ZNAČKY PURINA® 

Korporátní společnost Nestlé získala společnost Ralston-Purina v roce 2001 

a pomohla rozšířit její produkty do mnoha zemí po celém světě včetně České 

republiky. (Purina®, ©2020) Nestlé v té době již vlastnilo populární americkou 

značku psího krmiva – Friskies. V současné době jsou veškeré značky Nestlé 

spadající na trh s krmivem pro domácí mazlíčky vyráběny a prodávány v rámci 

divize Nestlé Purina PetCare. Protože je Nestlé největším potravinovým 

a nápojovým výrobcem a distributorem na světě s působností v 187 zemích, mají 

jeho značky globální charakter (mimo značek lokálních např. JOJO nebo Orion). 

(Nestlé, ©2020) 

Globální značky musí dle Craiga a Douglase (2008) splňovat tři základní 

charakteristiky: 

1.  Musí být zastoupené na většině majoritních a části minoritních trhů. 

2. Musí být vnímány jakožto globální samotnými spotřebiteli – zákazníci by 

měli mít povědomí o tom, že je značka prodávána po celém světě. 

3. Musí mít celosvětově jednotnou image a pozici.  

Být globální značkou přináší mnohé výhody, ale zároveň i rizika. Nespornou 

výhodou může být možnost růstu na nové trhy, dosažení významných úspor při 

výrobě, a to snížením průměrných nákladů na jeden kus výrobku. Úspory mohou být 

realizovány také v marketingu firmy – výdaje vytváří omezené množství značek 

a v případě globálního řízení marketingových aktivit je vytvářena vždy jen jedna 

komunikační kampaň distribuována na jednotlivé trhy, jež investují pouze do 

lokálního překladu nebo dabingu. Další výhodou je, že jsou globální značky snadno 

rozpoznatelné zákazníky, kteří se s nimi mohou setkat ve více zemích. To může mít 

velký dopad na vytváření konzistentního obrazu zákazníka o daném produktu nebo 

službě. (Craig a Douglas, 2000) 

Na druhou stranu není centrální řízení schopno se efektivně přizpůsobit trhům se 

specifickými preferencemi. V případě, že se produkt nebo služba neodpovídá 

zákazníkově vkusu, nemusí jeho úspěchu pomoci ani nižší cena docílená úsporami. 

Z toho důvodu některé společnosti vytvářejí nejen globální strategie, ale i lokální, 
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které se snaží přizpůsobit požadavkům zákazníků na specifickém trhu. Příkladem 

může být odlišné portfolio produktů nebo jiná komunikační kampaň. (Brook, 2008)  

4.1 ROLE ZNAČKY 

Rozvoj průmyslu a sílící ekonomika na konci 19. století a ve 20. století v USA a 50. 

letech v západoevropských zemích umožnila vznik moderního marketingu, jenž 

reagoval na situaci, kdy nabídka převládala nad poptávkou. Mnoho firem se 

potýkalo s otázkou, jak oslovit zákazníky a motivovat je ke koupi jejich produktů. 

Problémem již nebylo samotný produkt vyrobit, ale prodat jej na saturovaném trhu. 

Odpovědí se stala právě marketingová prodejní koncepce a později koncepce 

společenského marketingu. Obě tyto koncepce využívají veškeré marketingové 

nástroje na rozdíl od předchozích prodejních koncepcí (výrobní, výrobková, 

prodejní), které využívaly pouze dílčí nástroje jako například osobní prodej. (Kotler 

a Lane 2013)  

Důležitým nástrojem marketingové strategie se stala značka, která spoluutváří 

identitu společnosti a odlišuje ji od konkurence. Značkou se myslí způsob 

komunikace, vizuální identitu, hodnoty a vize. Spotřebitelé posuzují značky nejen 

dle jejich funkčních hodnot (co produkt umí, jaký je...), ale také dle hodnot 

psychologických (co pro ně produkt představuje). Dlouhodobé investice firmy do 

budování silné image značky mohou přispět k její ziskovosti díky tomu, že na trhu 

získá dobré jméno. Značkou jsou míněna veškerá slovní a obrazová sdělení spojená 

s produktem. Další aspekt souvisí s vytvářením emocionálního významu, díky 

němuž si zákazník může vybudovat ke značce a produktu samotnému dobrý vztah 

nebo se identifikovat s tím, co představuje. (Jakubíková, 2005, s. 209-211) Americká 

marketingová asociace uvádí definici termínu značka následovně: „Značka je název, 

termín, design, symbol nebo jakákoli jiná vlastnost, která odlišuje zboží nebo službu 

jednoho prodejce od výrobků nebo služeb jiných prodejců.“  (American Marketing 

Association, ©2020b) 

Značky lze rozdělit na výrobní (vytvářeny výrobcem a následně distribuovány), 

vlastní (vlastníkem je velkoobchod nebo maloobchod) a druhové (kategorie zboží, 

v podstatě se nejedná o skutečnou značku). (Pelsmacker et al. 2003, s. 53) Dalším 

možným způsobem je rozdělení značek na produktové (individuální) a firemní. 

Značka individuální má svou identitu a podstatu, jež propojuje jednotlivé nabízené 
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produkty nebo služby. Značka firemní je výrazně komplexnější – skládá se ze jména, 

loga a dalších symbolů, které ji činní jedinečnou mezi konkurenčními značkami. 

Hlavním rozdílem je ovšem to, že pod jednou firemní značkou je vedeno více 

produktových značek. To zároveň znamená, že značka musí oslovit více cílových 

skupin a naplnit mnohdy rozdílná očekávání zákazníků, distributorů a dalších 

stakeholderů. I v rámci tohoto přístupu hraje zásadní roli budování firemní identity, 

která posiluje sounáležitost uvnitř firmy samotné a zajišťuje, že firma bude 

komunikovat navenek jednotně, a zákazníci jí tak budou moci lépe porozumět.  

Platná firemní identita musí obsahovat pět zásadních složek: firemní filozofii (cíl 

a smysl společnosti), firemní osobnost (představa společnosti jako živého člověka 

se všemi jeho vlastnostmi, klady a zápory), firemní kulturu (chování zaměstnanců, 

jejich motivace, rituály, podnikové hodnoty…), firemní komunikaci (proces 

převádění firemní identity do její image prostřednictvím komunikace s cílovými 

skupinami) firemní design (vizuální identita = logo, barvy, font, symboly a slogan). 

(Horáková et al. 2008) 

Vnitřní struktury společnosti nejsou pro zákazníky obecně důležité, pokud je mu 

schopna nabídnout produkty nebo služby, které očekává. Ovšem pro společnost 

samotnou je stěžejní vytvoření vnitřní organizační struktury, která se bude odvíjet 

od povahy a cílů společnosti, bude upravovat vztahy mezi jednotlivými značkami, 

čímž jim umožní koordinovaně budovat své vlastní identity v souladu s tou firemní. 

(Horáková et al. 2008) Stuartová (1999) ve své práci uvádí několik pohledů, skrze 

něž lze nahlížet na budování struktur korporátní identity. Jedním z nich je 

Kammererovo rozlišení čtyř základních typů struktur („action type“) na základě cílů 

„rodičovské“ firemní identity. Prvním typem je „Financial orientation“ popisující 

stav, kdy mají jednotlivé značky absolutně oddělené identity a jejich spolupráce 

probíhá čistě na finanční bázi. Druhým typem jsou struktury, ve kterých značky sdílí 

s „mateřskou“ společností interní organizační pravidla a kulturu. Toto spojení, které 

však není patrné z pohledu zákazníka, se nazývá „Organizational-oriented corporate 

identity“. Třetím typem je „Single company identity“, tedy stav, kdy značky 

komunikují jako jeden celek a sdílejí veškeré symboly. Posledním typem struktury 

je „Communication-oriented corporate identity“ – ta umožnuje jednotlivým 

značkám vyjadřovat příslušnost k „mateřské“ společnosti v komunikaci 

a symbolice. (Stuart, 1999) 
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4.1.1 Značka PURINA® PRO PLAN® 

V případě značky krmiva PURINA® PRO PLAN® je nutné identifikovat dva vztahy 

– vztah Nestlé k Purina PetCare a její vztah k samotné značce Pro Plan. Purina 

PetCare s korporátní společností Nestlé sdílí pouze vnitřní předpisy a firemní 

kulturu – jedná se tedy o typ „Organizational-oriented corporate identity“. Odlišný 

vztah má Purina PetCare ke značkám ve svém portfoliu. Všechny sdílejí její logo 

a využívají ho ve veškeré své komunikaci. Jedná se tedy o poslední výše zmíněný typ 

– „Communication-oriented corporate identity“.  

Přístup, kdy jedna značka zastřešuje ostatní značky v jedné korporaci, se také 

nazývá Umbrella branding nebo Family branding. Definování vztahu mezi několika 

značkami v jedné společnosti zajišťuje, že si značky na trhu vzájemně nekonkurují. 

Umbrella Brand jsou centrálně řízené a sdílejí marketingovou a ekonomickou 

strategii. Velice často jsou jednotlivé značky ve velkých korporací zařazeny na 

stejnou úroveň pod jednu korporátní značku, která reprezentuje jejich základní 

hodnoty a cíle. Zároveň v případě, že zastřešující značka má dobrou reputaci na trhu, 

může podpořit prodeje a dobré jméno jednotlivých značek. Zákazník si tak může 

spojit produkty nebo služby s hodnotami a pověstí, kterou konkrétní Umbrella 

brand představuje. (Brand Trust, ©2020) 

4.1.2 Identita značky PURINA® 

Pod Purina PetCare jsou zařazeny značky jako PRO PLAN, Friskies, PURINA ONE, 

Felix, Dog Chow nebo Gourmet. Sdílejí poslání, které je odvozeno z vize a je smyslem 

existence firmy – připravovat krmiva, díky nimž budou kočky a psi všech věkových 

kategorií zdraví a spokojení. Vize Puriny PetCare je definována na webových 

stránkách Nestlé následovně: „Být nejdůvěryhodnější společností na světě, která 

obohacuje život domácích mazlíčků a lidí, kteří je milují.“17 (Nestlé, ©2020). Podle 

Jakubíkové (2005) by měla firma ve své vizi srozumitelně a jednoznačně popsat 

směřování do budoucnosti a zaměřit se na to, co ji odlišuje od konkurence. 

Z citovaného textu vyplývá, že pro Purinu PetCare hraje jednu z hlavních rolí 

důvěryhodnost – mít své jednotlivé receptury a jejich benefity podložené 

vědeckými výzkumy, a tím si získat důvěru zákazníků. Tato vize se odráží i ve 

sloganu, který bývá připojovaný k logu společnosti – „Your Pet, Our Passion“. V České 

 
17 Vlastní překlad 
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republice byl tento slogan lehce pozměněn – „S nadšením pro vaše miláčky“. 

Doslovný překlad by zněl „Vaši mazlíčci, naše vášeň“. Lze předpokládat, že od této 

verze bylo upuštěno z důvodu romantické, až sexuální konotace slova vášeň, tedy 

významu, který je možné tomuto slovu připisovat v českém jazyce. Ve 

většině ostatních států, kde jsou krmiva prodávána, je využíván buď doslovný 

překlad nebo jeho anglická verze. Výjimkou je Slovensko, které využívá české 

překlady. Jednotlivé značky divize Purina PetCare s ní nesdílí pouze poslání a vizi, 

ale i její logo – červenobílá šachovnice a bílý nápis PURINA na černém pozadí – které 

je zobrazeno nad logem značky na všech komunikačních materiálech včetně obalů. 

Logo vychází z původního loga Ralston-Purina (červenobílá šachovnice).  

Jak bylo zmíněno výše, Purina PetCare je globální značkou s centrálně řízenou 

marketingovou komunikací. Její řízení je rozděleno do několika skupin dle regionu. 

Například EMENA region, do kterého spadá Evropa, Střední východ a severní Afrika. 

Veškerá komunikace je vytvářená centrálou společnosti a následně adaptována na 

lokálních trzích, které ji mohou (ačkoli velmi omezeně) přizpůsobit místním 

poměrům. (Purina® Pro Plan®, 2019b) 
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5 PURINA® PRO PLAN® - PŘÍPADOVÁ STUDIE 

PURINA® PRO PLAN® je produktovou značkou, sdílející hodnoty, vizi a symboliku se 

značkou, která ji zastřešuje. Jako nejstarší značka z portfolia PURINA® (vznikla již 

v roce 1986, jak bylo zmíněno výše) nese i své vlastní poslání vyjádřené heslem 

„optimální výživa pro báječný život“. Díky dlouhé historii a spolupráci s odborníky 

na psí výživu a veterináři má PURINA® PRO PLAN® mnoho zkušeností a poznatků 

o problematice zvířecí výživy. Na základě vědeckých studií se značka snaží 

zdokonalovat a inovovat psí výživu tak, aby vyhovovala současným trendům, 

potřebám psů a jejich majitelů. (Purina® Pro Plan®, 2019a) 

Značka PURINA® PRO PLAN® definovala šest bodů, kterými se odlišuje od 

konkurence, jež představila ve svých informačních brožurách a na webových 

stránkách: 

1. Sdílení odborných znalostí s majiteli psů a veterináři, protože ti se starají 

o kvalitu života psa. 

2. Inovace receptur a výrobních postupů.  

3. Provádění spotřebitelských výzkumů – identifikace faktorů, které zákazníky 

trápí a dají se vyřešit nebo zmírnit pomocí výživy. Na základě spotřebitelských 

výzkumů jsou upravovány a testovány nové receptury. 

4. Jednotlivé receptury jsou založené na dlouhodobém vědeckém výzkumu. 

Každá složka v krmivu má své opodstatnění a díky tomu krmivo naplňuje 

výživové nároky psa. 

5. Krmiva jsou uzpůsobena pro konkrétní potřeby psa v určité životní etapě 

(štěně – dospělý pes – seniorní pes). 

6. Podpora majitelů i v jiných oblastech – výcvik, péče o štěňata. 

Stručně lze říct, že smyslem existence značky je využívat vědecké poznatky z oblasti 

zvířecí výživy a vytvářet krmiva s prémiovými recepturami, které jsou optimální 

pro různé typy psů s různorodými potřebami. (Purina® Pro Plan®, ©2020) 

5.1 CÍLOVÁ SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ 

Z výše uvedeného představení značky lze odvodit, jak bude vypadat cílová skupina 

zákazníků, kterou se bude značka snažit oslovit svou marketingovou komunikací.  
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Bude se jednat o majitele psa (muže i ženy mezi 30–50 rokem)18, který se svým 

mazlíčkem má velmi silný vztah a záleží mu na jeho dobré kondici. Pes mu není jen 

mazlíčkem, ale i každodenním společníkem a dobrým přítelem. Z toho důvodu chce 

svého psa krmit vysoce kvalitním krmivem, které psovi chutná a poskytne mu 

kvalitní výživu, jež podpoří jeho zdraví. Krmivo nakupuje ve specializovaných nebo 

lokálních prodejnách, kde může získat podrobnější informace o krmivu a psí výživě 

od školeného prodejce. U krmiva ho zajímá především kvalita použitých surovin 

a zdravotní benefity. Cena je až druhotným faktorem. Jako mediální konzument je 

aktivní především na internetu, kde také vyhledává novinky ze světa psů. (Purina® 

Pro Plan®, 2019b)  

5.2 SITUAČNÍ ANALÝZA 

Východiskem pro marketingové plánování strategie podniku je situační analýza, 

která rozebírá jeho současné a budoucí působení na trhu z pohledu podniku 

(mikroprostředí) a jeho okolí (makroprostředí). Analýza současné situace je vhodné 

východisko, na jehož základech je možné připravit jak krátkodobou, tak 

dlouhodobou koncepci společnosti. (Tomek a Vávrová, 2001) Typickým příkladem 

situační analýzy je analýza SWOT, díky níž je možno identifikovat skutečnosti 

důležité pro marketingové plánovaní. SWOT je „analýza zaměřená na identifikaci 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Lze ji využít k sumarizaci závěru 

strategické analýzy. Jednotlivé závěry strategické analýzy třídí na interní slabiny 

a silné stránky a externí hrozby a příležitosti.“ (Hanzelková et al. 2009, s. 139) 

  

 
18 Lidé v této věkové skupině disponují vyšším měsíčním příjmem a mohou si dovolit kupovat krmiva z vyšší 
cenové kategorie. 
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Analýza SWOT: PURINA® PRO PLAN® 

Z výše popsaných teoretických základů jsem se pokusila vytvořit analýzu SWOT (viz 

Tab. 1) pro značku PURINA® PRO PLAN® a její řadu krmiv pro psy. 

Tab. 1: SWOT analýza 

SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky 

Inter
ní 

fakto
ry 

 
● Široké portfolio 

produktů 

 
● Pomalé reakce na spotřebitelské 

trendy 
● Zdravotní benefity 

krmiv 
● Nemožnost přizpůsobit kampaně 

lokálnímu trhu 
● Vysoce kvalitní 

produkty  
● Značka s bohatou 

historií   
    
    

 Příležitosti Hrozby 

Exter
ní 

fakto
ry 

    
● Zájem o nové 

receptury 
(grainfree) 

● Velká konkurence (Royal Canin, 
Brit) 

● Zájem o přírodní a „raw“ krmiva 

● Založení e-shopu 
● Rivalita mezi zákazníky (B2B 

sektor) 
● Digitální kampaně se 

silným 
emocionálním 
apelem   
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6 INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

ZNAČKY PURINA® PRO PLAN® 

„Integrovaná marketingová komunikace je koordinace a integrace všech 

marketingových komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci jedné firmy do 

uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné koncové 

uživatele za minimálních nákladů.“ (Clow, 2008, s. 9) 

Jak bylo zmíněno výše, v dnešní době se k řízení firem využívá marketingové 

koncepce, která implementuje veškeré nástroje marketingového mixu. Jeho 

koncepci poprvé popsal profesor Neil H. Borde v 50. letech 20. století. Přirovnal ji ke 

směsi na přípravu koláče („cake mix“), která musí obsahovat veškeré složky 

v optimálním poměru pro dosažení kýženého cíle. (Strnad a Dědková, 2009) Stejně 

tak se chová mix marketingový. Lze tedy říci, že je důležité zachovat stejný počet 

ingrediencí marketingového mixu, avšak jejich poměr je třeba upravit dle potřeb 

společnosti a zákazníků a podmínkám na trhu. Díky tomu je možné uspokojit jak 

potřeby zákazníků, tak společnosti. Nejznámější podobu mixu – „4P“, koncipoval E. 

J. McCarthy v 60. letech a skládá se ze čtyř složek: produkt (product), cena (price), 

distribuce (place) a propagace (promotion). (Jakubíková, 2005) Přestože existuje 

více koncepcí marketingového mixu („4C“, „4S“), je podoba mixu dle McCarthyho 

stále využívána, a to především díky své jednoduchosti a pochopitelnosti. Z toho 

důvodu ji využiji i v této práci.  

Marketingový plán značky PURINA® PRO PLAN® je vytvořený centrálou ve 

Švýcarsku, která ho koncipuje na základě zpětné vazby z jednotlivých trhů regionu 

EMENA. Takzvaný „brand plan“ je připravován více než rok před jeho samotnou 

exekucí a obsahuje cíle a strategie marketingové komunikace. Jednotlivé trhy mají 

možnost na něj reagovat a na jeho základě připravit takový plán, který bude 

odpovídat situaci na konkrétním trhu. Součástí přípravy marketingové komunikace 

je i grafický manuál, ve kterém je podrobně rozepsáno, jak pracovat s logem, jak 

rozložit text, obrázky a další grafiky. Následování a dodržování centrálních pokynů 

umožňuje, aby komunikace v rámci regionu působila co nejvíce jednotně. (Purina® 

Pro Plan®, 2019b) 
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6.1 PRODUKT 

Dle Kotlera (2004) pod tento termín řadíme veškerý sortiment a služby, které 

společnost zákazníkovi na trhu nabízí, včetně kvality, designu, značky, zkušenosti, 

místa, osoby a myšlenky, tedy „vše co se může stát předmětem směny, použití či 

spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání.“. (Kotler, 2004, s. 31) Lze říci, že produkt 

je alfou a omegou marketingové politiky firmy. Skrze něj může společnost uspokojit 

potřeby svých zákazníků a sebe sama (např. finančním ziskem). Obal produktu by 

měl být výrazný a měl by obsahovat informace o jeho obsahu a důvody, proč by si 

ho měl zákazník koupit. Nejenže je obal možností, jak na první pohled odlišit 

produkt od těch konkurenčních, ale také je poslední šancí, jak zákazníka oslovit. 

Proto je obal klíčovou složkou marketingové komunikace. Samozřejmě také musí 

splňovat hlavní „tradiční“ funkce jako je ochrana výrobku uvnitř obalu a umožnění 

snadné manipulace, skladování a přepravy. Obaly by měly reflektovat, jakým 

způsobem je spotřebitelé používají. Příkladem mohou být znovuuzavíratelné obaly 

u výrobků, které se spotřebovávají delší dobu. (Clow, 2008) 

PURINA® PRO PLAN® nabízí široké portfolio krmiv pro kočky a psy. Svými produkty 

chce uspokojit různorodé potřeby, které domácí mazlíčci mohou mít. Složení krmiv 

upravuje tak, aby vyhovovalo nutričním nárokům koček a psů v každém věku 

a zároveň reflektovalo jejich tělesnou stavbu, životní styl a další speciální potřeby. 

Proto každé krmivo obsahuje speciální směsici živin, která pomáhá rozvíjet určité 

tělesné funkce, dle konkrétních potřeb každého zvířete. Příkladem může být 

kombinace živin OPTIDIGEST, která podporuje zdravé trávení. Tato práce 

pojednává o krmivech pro psy, proto portfolio krmiva Pro Plan pro kočky 

představím pouze orientačně. V sortimentu krmiv pro kočky najdeme následující 

řady: „Purina® Pro Plan® Original“ granulované krmivo pro koťata, dospělé 

a seniorní kočky (4 varianty), „Purina® Pro Plan® Sterilised“ granulované krmivo, 

které splňuje potřeby sterilizovaných nebo kastrovaných koček (5 variant), 

„Purina® Pro Plan® Delicate“ pro mlsné kočky (1 varianta), „Purina® Pro Plan® 

Elegant“ pro kočky s dlouhou srstí, „Purina® Pro Plan® Light“ pro méně aktivní 

kočky nebo kočky s nadváhou a na závěr kapsičky pro kočky (6 variant). (Purina® 

Pro Plan®, 2019e) 
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6.1.1 PURINA® PRO PLAN® OPTINUTRITION 

Psi se stejně jako lidé potýkají se zdravotními obtížemi, které můžou být díky 

vhodné výživě zmírněny. Proto nabízí hlavní produktová řada OPTINUTRITION 

širokou paletu produktů s různými benefity, aby si mohl zákazník vybrat právě tu, 

která odpovídá potřebám jeho psa. Tento přístup je vyjádřen sloganem „Optimální 

výživa, jedinečná kombinace živin“. Tato řada se snaží oslovit majitele  psů, kteří 

chtějí kvalitní krmivo se zdravotními benefity založené na posledních výzkumech 

v oblasti výživy. Varianty produktů se mezi sebou neodlišují pouze složením 

a názvem, ale také barevnou kombinací, která je využívána při komunikaci pro 

vizuální odlišení jednotlivých variant. (Purina® Pro Plan®, 2019a) 

Prémiové krmivo PURINA® PRO PLAN® OPTINUTRITION nabízí 7 různých receptur 

(„opties“) se speciálními kombinacemi živin, vyvinutých na základě vědeckých 

poznatků tak, aby poskytovaly psovi zdravotní přínos dle jeho specifických potřeb. 

Jedná se o receptury OPTISTART pro štěňata, OPTIBALANCE pro podporu 

celkového zdraví, OPTIDERMA pro zdravou kůži a lesklou srst, OPTIDIGEST pro 

zdravé zažívání, OPTIWEIGHT pro váhový management, OPTIPOWER pro aktivní 

psy a OPTIAGE pro starší psy. Níže jsou podrobněji rozepsány 4 klíčové receptury, 

na které byly směřovány komunikační kampaně v letech 2018 (Purina® Pro Plan®, 

2018) a 2019. (Purina® Pro Plan®, 2019b) 

6.1.1.1 KLÍČOVÉ RECEPTURY  

Suché krmivo PURINA® PRO PLAN® OPTISTART® pro štěňata svým složením 

reflektuje jejich potřeby během růstu. Obsahuje složky, které podporují tvorbu 

zdravých kloubů a především kolostrum (kravské mlezivo) – první mateřské mléko, 

které pomáhá posilovat imunitu štěněte díky obsahu protilátek a antimikrobiálních 

faktorů. Tím podporují imunitní systém štěněte v období imunitního okna – fáze 

nevyzrálého imunitního systému. (Purina® Pro Plan®, 2019a) 

Dalším klíčovým krmivem je PURINA® PRO PLAN® OPTIDERMA® pro dospělé psy. 

Tato patentovaná receptura obsahuje kombinaci živin (vysoce kvalitní bílkoviny, 

esenciální mastné kyseliny a vitamíny), která podporuje zdravou kůži a kvalitní srst. 

Zároveň toto krmivo neobsahuje pšeničný lepek, který může u psů vyvolávat kožní 

alergickou reakci. (Purina® Pro Plan®, 2019a) 
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Třetí klíčovou recepturou je PURINA® PRO PLAN® OPTIDIGEST® určená pro psy 

s citlivým trávením. Obsah přírodních probiotik (řepná dužina) v krmivu podporuje 

zdraví trávicího traktu a přispívá k rovnováze střevní mikroflóry. Dalším benefitem 

krmiva je obsah bentonitu – přírodního jílu, který na sebe umí vázat nadbytečnou 

vodu a nežádoucí patogenní bakterie a tím pomáhá zlepšit kvalitu výkalů. V roce 

2019 byla tato receptura obohacena o variantu Grain Free (bez obilovin), kterou 

chtěla značka zareagovat na sílící poptávku po krmivu bez obsahu lepku. Proto je 

v této variantě pšenice, jako jeden zdroj sacharidů nahrazena maniokem. (Purina® 

Pro Plan®, 2019a) 

PURINA® PRO PLAN® OPTIAGE je posledním klíčovým krmivem a lze říci i jedním 

z nejdůležitějších z pohledu života psa. Toto krmivo je určené pro seniorní psy jako 

prevence proti projevům stárnutí. To se u psů projevuje stejně jako u lidí – hůře se 

učí novým povelům a dovednostem, objevují se různé změny chování (nižší aktivita, 

dezorientace…). Jednou z cest, jak oddálit nastup těchto projevů, je i nutriční terapie. 

Proto veterináři a odborníci na výživu společnosti PURINA® vyvinuli patentovanou 

kombinaci živin s obsahem mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem, které 

slouží jako výhodnější zdroj energie pro stárnoucí mozkové buňky a díky tomu 

může zvýšit jejich výkonnost. Důležité je začít s nutriční terapií včas. Pes je 

považován za seniorního už od 7 let věku (u malých plemen od 9 let) a v tomto věku 

je doporučeno přejít na krmivo, které je nutričně přizpůsobené jeho potřebám. 

(Purina® Pro Plan®, 2019c) 

Jednotlivé receptury garantují 100 % obsah všech potřebných živin v každé krmné 

dávce a jejich vysokou stravitelnost – 85 %. To znamená, že tělo psa je schopno 

absorbovat ¾ živin z přijaté potravy. Čím vyšší je stravitelnost krmiva, která je 

docílená použitím vysoce kvalitních surovin při výrobě, tím menší je denní krmná 

dávka (balení krmiva tedy majiteli vydrží déle, než tomu může být v případě jiných 

krmiv) a také menší objem výkalů. Krmiva obsahují podíl čerstvého masa (jehněčí, 

kuře, losos), a to vždy na prvním místě ve složení. Jak bylo zmíněno výše, maso je 

šetrně zpracováno a přidáno do krmiva tak, aby si udrželo více živin, které může tělo 

psa využít. Dalším faktorem, které produkty svým složením a podobou zohledňují, 

je velikost psa a s tím spojené nároky na výživu. Různé velikosti psích plemen se 

odlišují například rychlostí růstu, poměrem svalů a tuků či tělesnou stavbou. Proto 
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krmiva PURINA® PRO PLAN® existují ve variantě pro malá a trpasličí plemena, 

střední plemena, velká atletická a velká robustní plemena. (Purina® Pro Plan®, 

2020) 

Obal krmiva pytlovitého tvaru je vyroben z recyklovaných materiálů z důvodu 

nižšího ekologického vlivu na životní prostředí. Vnější strana obalu má hladký lesklý 

povrh s atraktivním designem.  Zatímco metalický povrch uvnitř balení zabraňuje 

unikání přebytečné vlhkosti. Balení má plastový znovuuzavíratelný zip, díky 

kterému si krmivo může déle uchovat svou čerstvost. Zároveň zip zabraňuje pachu 

krmiva pronikat do okolí. Pro snadnější manipulaci mají balení s větší hmotností (od 

3 kg) odnosné ucho umístěné na boku.  

Design obalu u všech receptur krmiva OPTINUTRITION je obdobný. Spodní část 

balení má bílou podkladovou barvu pro lepší čitelnost textu. Horní část má naopak 

barvu černou a vytváří tak zajímavý kontrast. Na čelní straně obalu je umístěné logo 

PURINA® PRO PLAN®, název krmiva, jednotlivé benefity a obrázek psa, jenž 

odpovídá velikosti plemene, pro které je krmivo určené. Na zadní straně obalu je 

krmný návod, složení krmiva v několika jazycích a podrobněji popsané zdravotní 

benefity. Jednotlivé receptury se odlišují svou specifickou barvou, která je využita 

v detailech a jednotlivých ikonách. (Například světle růžová u receptury 

OPTIDERMA®,  kterou můžete vidět na PURINA® PRO PLAN® OPTIDERMA, čelní 

a zadní pohledObr. 11) 
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Obr. 11: PURINA® PRO PLAN® OPTIDERMA, čelní a zadní pohled19 

6.1.2 PURINA® PRO PLAN® NATURE ELEMENTS 

Poté, co zdravá a bio strava začala být trendem v lidské společnosti, se přenesl tento 

trend také do té zvířecí. Majitelé psů chtěli svým mazlíčků dopřát to, co chtěli sami 

konzumovat. To postavilo značku PURINA® PRO PLAN® před zásadní otázku: Jakým 

způsobem vyhovět poptávce tak, aby vytvořené krmivo odpovídalo její filozofii 

a stálo na vědeckých základech? Kompromisním řešením se stalo krmivo PURINA® 

PRO PLAN® NATURE ELEMENTS, které značka uvedla na trh v první polovině roku 

2019. Krmivo v sobě kombinuje výsledky dlouhodobého vědeckého výzkumu 

a benefity přírodních „superpotravin20“, které mají lidé běžně k dispozici a jsou si 

vědomi jejich pozitivních vlastností. Tento fakt je obsažen i ve sloganu krmiva: 

„Nutriční síla propojení vědy a přírody“. Stejně jako OPTINUTRITION i NATURE 

ELEMENTS je rozdělený na několik variant, které se odlišují svými recepturami 

a barevnou kombinací. Rozdílem je, že jednotlivá balení nalezneme pouze ve 

variantě pro malá a trpasličí plemena a velká a střední plemena. (Purina®, Pro 

Plan®, 2019d) 

Krmiva NATURE ELEMENTS existují na českém trhu ve čtyřech variantách 

– receptura pro štěňata BALANCED START se špenátem a rybím tukem pro podporu 

zdravého růstu a receptury pro dospělé psy: NATURAL DEFENCE s olivovým olejem 

 
19 Z firemního archivu Purina® Pro Plan®, 2019 
20 Superfoods (superpotraviny) mají vysoký obsah zdraví prospěšných látek (vitamíny, minerály…) 
a musí být zpracovávány v maximální teplotě 42°C, aby si uchovaly své nutriční hodnoty. 
(Dvořáková, 2014) 
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pro podporu obranyschopnosti, DERMA CARE se lněným olejem, který podporuje 

zdravou srst a REGULAR DIGESTION s řasou spirulinou, která podporuje zdravé 

zažívání. Krmivo je určené pro psy zákazníků, kteří hledají pro svého psa krmivo 

z kvalitních přírodních ingrediencí, jež budou mít pozitivní efekt na jeho zdraví. 

(Purina® Pro Plan®, 2019d) 

 

Obr. 12:  PURINA® PRO PLAN® OPTIDERMA, čelní a zadní pohled21 

 

Technické parametry obalu se neodlišují od řady OPTINUTRITION, avšak design 

obalu působí na první pohled elegantněji. Černá podkladová barva koresponduje se 

zlatými prvky, které mají na zákazníka působit luxusním dojmem. Vnější strana 

obalu je matná až na bílý pruh na čelní i zadní straně, který je lesklý a jsou na něm 

zobrazeny superpotraviny v barvě jednotlivých receptur (zelená, žlutá, oranžová 

a tyrkysová) a jejich benefity. I u této řady je na obalu vyobrazen pes, který má 

v tomto případě černou barvu. Lze konstatovat, že vzhledem k černému pozadí 

nebyla barva psa zvolena vhodně – obrázek psa není na obalu z některých úhlů 

dobře viditelný. Obal produktu s recepturou NATURAL DEFENCE je zobrazen na 

Obr. 12. 

 
21 Z firemního archivu Purina® Pro Plan®, 2019 
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6.1.3 PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS 

Poslední řadou jsou veterinární diety PURINA® PRO PLAN® VETERINARI DIETS. 

Tato krmiva nutričně podporují léčbu konkrétních zdravotních problémů. 

Příkladem může být onemocnění jater, trávicího traktu (vzhled obalu viz Obr. 13), 

diabetes, dermatóza nebo onemocnění ledvin. Jedná se o kompletní krmiva, která 

byla vytvořená na základě dlouhodobých vědeckých výzkumů a v době jejich 

uvedení na trh se jednalo o první krmiva svého druhu. Například terapeutické 

krmivo JM-Joint Mobility pro psy, které pomáhá psům trpícím artritidou, bylo 

uvedeno na trh v roce 2004 a jako první krmivo využívalo výživu na molekulární 

úrovni. Veterinární diety byly samostatnou značkou v portfoliu Purina PetCare, a až 

později byly přesunuty pod PURINA® PRO PLAN®. Z toho důvodu se jim ve své práci 

nebudu podrobněji věnovat, ale pro úplnost je zařazuji do přehledu produktů.  Jedná 

se celkem o 14 variant krmiv (9 granulovaných krmiv, 5 konzervovaných), které 

mohou být doporučeny pouze veterinářem jako nutriční podpora při léčbě 12 

odlišných diagnóz. Krmivo je určeno pro dospělé psy bez závislosti na jejich 

velikosti. Jednotlivé varianty se od sebe opět barevně odlišují, avšak hlavní design 

obalu zůstává jednotný – tmavé pozadí se světlejšími doplňky, logo produktu a logo 

veterinární organizace, jednotlivé benefity a obrázek psa. Grafika obalu působí čistě 

a profesionálně. Cílový zákazník důvěřuje svému veterináři a nechá si doporučit 

takové krmivo, které psovi pomůže zvládat náročné období. (Purina® Pro Plan®, 

2020) 
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Obr. 13: PURINA®PRO PLAN® VETERINARY DIETS, granulované krmivo22 

6.1.4 POCHOUTKY PRO PSY 

I v oblasti pochoutek se PURINA® PRO PLAN® snaží zákazníkovi nabídnout funkční 

benefity, které podporují zdraví psa. Proto kromě masa a obilovin obsahují 

pochoutky i další specifické ingredience jako je například DHA (omega-3 mastná 

kyselina, která u štěňat podporuje rozvoj mozku) glukosamin či různé vitaminy. 

V roce 2020 značka uvedla na trh dva nové typy pochoutek (Focus Pro Sticks pro 

štěňata a Mobility Pro Nuggets pro dospělé psy), čímž zdvojnásobila své portfolio 

čítající sušenky pro psy (Biscuits) a žvýkací tyčinky Dental Pro Bar s hřebíčkem. 

(Purina® Pro Plan®, 2019a) 

 

Obr. 14: PURINA® PRO PLAN® DENTAL PRO-BAR, čelní a zadní pohled23 

 
22 Z firemního archivu Purina® Pro Plan®, 2019 
23 Z firemního archivu Purina® Pro Plan®, 2019 
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Jelikož se jedná o doplňky stravy, a ne o kompletní krmivo, je pro majitelé psů 

důležité nepřekročit denní krmnou dávku. To může být pro mnoho zákazníků 

náročné, protože chtějí svého psa pochoutkou často odměnit nebo je využít jako 

motivaci při tréninku. Z toho důvodu jsou pochoutky snadno rozlomitelné a majitel 

tak získá dostatečné množství, aniž by psa překrmoval. (Purina® Pro Plan®, 2020) 

Po vzhledové stránce je obal stejný jako u řady OPTINUTRITION (příklad na Obr. 

14). Na přední straně je mimo loga značky a psa vyobrazena také samotná 

pochoutka v životní velikosti, aby zákazník věděl, jaký typ pochoutky svému 

mazlíčkovi pořizuje. Prodávají se v polyetylénových obalech s plastovým zipem po 

celé horní části.  

6.2 CENA 

Cena je dalším prvkem marketingového mixu a značně ovlivňuje prodejnost 

výrobků. Stanovením ceny totiž zužujeme spektrum zákazníků, které o produkt 

bude jevit zájem a je proto důležité ji nastavit tak, aby oslovila správnou cílovou 

skupinu. Pro zákazníky se cena stala jakýmsi indikátorem kvality. Příliš nízká cena 

může vyvolat podezření, že se jedná o nekvalitní produkt, naopak vysokou cenu 

zákazníci očekávají u luxusních nebo jedinečných produktů/služeb. Zařazením 

produktu do určité cenové kategorie lze ovlivnit to, jaké hodnoty bude zákazník od 

produktu očekávat. Zásadní je, aby „náš produkt“ takováto očekávání splnil 

a vyrovnal se konkurenci, která nabízí obdobné zboží ve stejné cenové kategorii. 

(Hálek, 2017) Stanovení ceny je ovlivněno interními faktory společnosti 

– marketingovými cíli, náklady, firemní politikou a externími faktory – povaha trhu 

a poptávky, nabídka konkurence atd. (Kotler, 2004) Tyto faktory zohledňuje 

i centrála Puriny PetCare, která posílá doporučení, podle kterých by se jednotlivé 

trhy měly      řídit při přípravě cenové strategie. Přihlédnutí k těmto doporučením 

zaručuje podobné nacenění napříč trhy, a tedy i hodnotu vnímanou zákazníkem. 

Jelikož se krmiva PURINA® PRO PLAN® řadí díky své kvalitě mezi krmiva prémiová, 

odpovídá tomu i jejich cena. Ta je stanovována převážně dle cen konkurenčních 

produktů a pouze marginálním faktorem jsou náklady na výrobu a distribuci nebo 

poptávka na trhu. Porovnávat je můžeme s produkty dalších prémiových krmiv jako 

je Royal Canin, Brit Care nebo Hill’s. V této kategorii by se měla cena mezi 

jednotlivými krmivy lišit pouze minimálně. Naopak výrazně vyšší by měla cena Pro 



39 
 

Planu být oproti takzvaným ekonomickým krmivům, která se vyznačují nízkou 

kvalitou a nízkou cenou (Propesko, Pedigree nebo Friskies). Tento rozdíl potvrzuje 

Tab. 2 (zobrazena níže) ve které jsou zobrazené ceny jednotlivých produktů v e-

shopu mall.cz.24 Ekonomická krmiva se pohybují v rozmezí 35–60 korun za 

kilogram. Skoro dvakrát tak dražší jsou krmiva prémiová. Jejich cena se pohybuje 

mezi 84–93 korun za kilogram krmiva. V dané kategorii krmiv nejsou patrné 

extrémní výkyvy cen, ty je možné sledovat pouze mezi jednotlivými kategoriemi. 

Rozdílné ceny produktů v internetových a kamenných obchodech už nejsou tak 

markantní, přesto se v kamenných obchodech můžeme setkat s cenou vyšší. V  

Tab. 3 jsou uvedeny ceny krmiv, které nabízí obchod s chovatelskými potřebami 

– PET CENTER. Nárůst ceny oproti internetovému obchodu se pohybuje průměrně 

okolo 17 Kč za kilogram krmiva. Ekonomická krmiva nejsou v tabulce zmíněna, 

jelikož je PET CENTRUM nemělo v nabídce. 

Cena krmiv PURINA® PRO PLAN® se liší dle receptur, ale stále zůstává u podobného 

nacenění jako konkurenční produkty. Vzhledem k tomu, že cena je u prémiových 

krmiv téměř totožná, hraje velkou roli při získání zákazníka komunikace. 

Tab. 2: Srovnání cen krmiv pro psy v kamenných obchodech 

 Zlevněná 

cena 

Původní cena Průměrná cena 

za kg z původní 

ceny 

Pedigree Adult 15 kg 449, –      899, –      59,90, –      

Friskies Adult Balance 15 

kg 

399, –      599, –      39,90, –      

Propesko Wellness 10 kg 199, –      369, –      36,90, –      

Brit Care Adult 12 kg - 1019, –      84,90, –      

Royal Canin Adult 15 kg 1199, –      1399, –      93,90, –      

Purina Pro Plan 

Optibalance 14 kg 

1163, –      1199, –      85,60, –      

 

 
24 Vlastní průzkum ze dne 8. 5. 2020 
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Tab. 3: Srovnání cen krmiv pro psy v kamenných obchodech 

 Cena  

PET CENTER 

Průměrná cena za 

kg z původní ceny 

Pedigree Adult 15 kg - - 

Friskies Adult Balance 15 kg - - 

Propesko Wellness 10 kg - - 

Brit Care Adult 12 kg 1399,–      116,60, –      

Royal Canin Adult 15 kg 1599, –      106,60, –      

Purina Pro Plan Optibalance 14 kg 1399, –      99,9, –      

 

6.3 DISTRIBUCE 

Pomocí distribuce je vyrobený produkt umístěn tak, aby mohl oslovit cílovou 

skupinu zákazníků. Jako další složka marketingového mixu musí být v souladu 

s ostatními a vice versa. Prodejce ryb pravděpodobně neosloví své potenciální 

zákazníky, pokud bude ryby nabízet v prodejně s cukrovinkami. Proto je pro každou 

značku důležité vytipovat si takové distribuční kanály, na kterých bude moci oslovit 

své potenciální zákazníky. (Jakubíková, 2005) Většina výrobců, včetně Puriny 

PetCare, své produkty neprodává přímo, ale využívá k tomu různé distribuční cesty 

skrze prostředníky (maloobchod, velkoobchod) a zprostředkovatele (např. 

obchodní zástupce). Tento způsob nazýváme „nepřímé spojení“. Krmivo PURINA® 

PRO PLAN® je vyráběno ve Francii a Itálii. Nestlé ČR je pouze jeho dodavatelem. 

Krmivo je z továren objednáno, uskladněno v patřičných skladech a poté 

distribuováno jednotlivým obchodníkům. Firma musí ve své distribuční strategii 

zohlednit následující rozpory spojené s tímto procesem: rozpor v čase (kdy je 

produkt vyroben vs. kdy je prodán), rozpor v místě (místo výroby je odlišné od místa 

spotřeby) a rozpor v dodávaném množství (produkty jsou vyráběné ve velkém 

nákladu, proto je třeba správně odhadnout množství potřebné pro uspokojení 

potřeb zákazníků na daném trhu – k tomu mohou sloužit zkušenosti z předchozích 

let nebo cíle, které si společnost stanoví). (Jakubíková, 2005) 
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Distribuční cesta pod sebou zahrnuje veškeré nezávislé organizace, které se podílejí 

na doručení výrobku k zákazníkovi – zajišťují dostupnost výrobku pro konečného 

spotřebitele na vybraném trhu. (Kotler, 2004). Koncovým zákazníkem je v tomto 

případě majitel psa nebo chovatel se zájmem o kvalitní výživu. PURINA® PRO 

PLAN® patří mezi takzvaná specialistická krmiva. Jedná se o interní rozdělení 

segmentu krmiv a definuje jaký typ zákazníků chce firma oslovit, tedy i místa, na 

kterých se může zákazník s produkty setkat. Specialistická krmiva PRO PLAN® 

nabízí výrobky s přidanou hodnotou pro zdraví psa, proto se soustředí na takové 

chovatele, kteří k výživě přistupují zodpovědně a chtějí pro svého psa to nejlepší. 

Z toho důvodu je možné produkty zakoupit na místech, která jsou k prodeji krmiv 

specializována a prodejci mohou nakupujícímu poskytnout informace o produktu 

a případně i nutriční poradenství. Jedná se o specializované síťové prodejny (PET 

CENTER, SUPER ZOO), veterinární ordinace a nezávislé pet shopy (drobné 

zverimexy, obchody s chovatelskými potřebami atd.). Zvláště nezávislé pet shopy 

jsou klíčové pro navázání přímého kontaktu mezi zákazníkem a značkou. Prodeje 

zde fungují mimo jiné i na základě osobního doporučení prodejce, který má důvěru 

svých pravidelných zákazníků.  

Obchodní zástupci PURINA PetCare pravidelně navštěvují jednotlivé obchody 

a informují prodejce o novinkách a školí je v oblasti výživy psů a koček, aby poté 

mohli svým zákazníkům doporučit vhodné krmivo dle potřeb jejich mazlíčků. 

V neposlední řadě stojí internetové obchody jako například Alza, Mall, ZooHit, 

Profizoo a mnoho dalších. Na druhou stranu, nelze nalézt krmiva PRO PLAN® 

v hypermarketech, supermarketech a diskontních prodejnách (Tesco, Lidl…), které 

se soustředí především na prodej krmiv nižší kvality a prestiž značky by tímto 

umístěním mohla utrpět. Dále by v takovýchto obchodech zákazník nemohl dostat 

radu od školeného personálu, který by mu mohl pomoci s výběrem krmiva. 

V neposlední řadě je třeba zmínit možný tlak na cenu ze strany řetězců, kvůli 

kterému by mohla značka ztratit své „prémiové postavení“. Stejně tak přemýšlejí 

i ostatní prodejci prémiových a super prémiových krmiv, proto ani jejich produkty 

v regálech potravinových řetězců nenalezneme. (Purina® Pro Plan®, 2019b) 

Ne všechny produkty z portfolia PURINY® PRO PLAN® lze najít ve všech zmíněných 

obchodech. Platí to pouze v případě hlavní řady OPTINUTRITION a pochoutek. 
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Výjimkou jsou z pochopitelných důvodů veterinární diety, které je možné zakoupit 

pouze ve veterinárních ordinacích po konzultaci s veterinářem. Odlišná distribuční 

strategie byla zvolena i v případě krmiv NATURE ELEMENTS, která jsou v dostání 

pouze v nezávislých pet shopech. Tímto krokem chtěla PURINA® podpořit menší 

obchody a nabídnout jim exkluzivní zboží, které zákazníci mohou najít pouze u nich. 

V Tab. 4 jsou zeleně zobrazena ta místa, ve kterých je možné zakoupit jednotlivé 

řady PURINA® PRO PLAN® a naopak červeně ta, kam produkty nejsou 

distribuovány. (Purina® Pro Plan®, 2019b) 

Krmiva PRO PLAN® jsou dostupná celorepublikově v pečlivě vybraných obchodech, 

které odpovídají zájmům firmy. Jedná se o selektivní (výběrový) způsob distribuce, 

který je využíván v případě, kdy produkty výrobce vyžadují speciální servis nebo 

prodejní podporu. Zároveň se tak může výrobce/dodavatel soustředit na ty 

zákazníky, kteří mu přinesou největší zisky a obchodníky, s nimiž si může 

vybudovat dobré a silné vztahy. (Fiala, 1997) 

Tab. 4: Distribuce krmiva PRO PLAN® (červená – není k dispozici, zelená – je k dispozici) 

 Super 

a hyperma

rkety 

Specializova

né obchody 

Nezávislé 

Petshopy 

Veterinár

ní 

ordinace 

E-

commerce 

OPTINUTRITION      

NATURE ELEMENTS      

VETERINARI DIETS      

POCHOUTKY       

 

6.4 PROPAGACE 

Propagace je posledním „P“ marketingového mixu zaměřená na oslovení zákazníka 

určitým sdělením, k čemuž využívá nástrojů komunikačního mixu – reklama, osobní 

prodej, podpora prodeje, public relations a další. Jednoduše lze říct, že se jedná 

o komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím s účelem ovlivnit nákupní chování 

zákazníka a navýšit prodej výrobků nebo služeb. (Kotler, 2004)   

Komunikaci můžeme definovat jako odeslání zakódované zprávy přenosovým 

zařízením a její dekódování příjemcem. Lze za ní tedy považovat jakýkoli tok 
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myšlenek a sdělení mezi jednotlivci, skupinami nebo organizacemi. Pokud by byla 

tato definice aplikována na marketingovou komunikaci, v roli odesílatele vystupuje 

společnost, která vyrábí konkrétní produkty nebo poskytuje služby, zakódováním 

se myslí vytvoření reklamy, která nese základní myšlenku, přenos zprávy probíhá 

skrze zvolený komunikační kanál či médium (televize, billboardy, tisk…) 

a příjemcem je osoba, která byla sdělením skrze své smysly zasažena a dokáže je 

dekódovat – pochopit sdělení (např. zboží si zakoupí po přečtení reklamy 

v novinách). Problém může nastat v případě, že příjemce (zákazník) nepochopí 

zprávu tak, jak odesílatel (společnost) zamýšlel, tedy, že ji není schopen správně 

dekódovat (Clow, 2008). Aby bylo možné sdělení porozumět správně, je důležité, 

aby všichni účastníci komunikace rozuměli pravidlům používaného kódu. Ten je 

definován jako „systematická organizace znaků, jejich významů a vztahů mezi nimi 

sloužící k přenosu sdělení mezi komunikátorem a adresátem.“ (Reifová, 2004, s. 96) 

Pochopení zprávy je pro efektivitu marketingové komunikace zásadní. Vhodným 

zakódováním se zvyšuje pravděpodobnost, že zákazník porozumí záměru 

odesílatele. Pro zpřesnění komunikace je možné využívat poznatků z dalších 

vědních oborů, např. sémiotiky, lingvistiky či psychologie (Clow, 2008).    
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7 KOMUNIKAČNÍ MIX 

Jak bylo zmíněno výše, komunikační mix je součástí marketingového mixu. Patří do 

něj veškeré komunikační činnosti společnosti, kterými se snaží oslovit svého 

cílového zákazníka, v tomto případě majitele psa se zájmem o kvalitní výživu. 

Hesková (2009) do komunikačního mixu zařazuje reklamu, podporu prodeje, 

události a zážitky (event marketing), osobní prodej, public relations a přímý 

marketing. Stejně jako ostatní součástí marketingového mixu musí být veškerá 

komunikace v souladu s cíli marketingové strategie (např. zvýšení prodeje). Na 

základě těchto cílů je dobré vybrat vhodné nástroje komunikace s přihlédnutím 

k možnostem firmy a zohledněním výhod a nevýhod individuálních nástrojů. 

(Hesková, 2009) 

Vzhledem k tomu, že značka PURINA® PRO PLAN® komunikuje převážně pomocí 

reklamy, rozhodla jsem se jí v popisu komunikačního mixu věnovat největší prostor. 

7.1 REKLAMA 

Reklama je „neosobní formou komunikace, kdy různé subjekty prostřednictvím 

různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat je 

a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek.“ (Přikrylová a Jahodová, 

2010, s. 66) Reklamní aktivity značky PURINA® PRO PLAN® se orientují na prodej 

výrobku a můžeme je označit jako „Výrobkové reklamy“. Z hlediska cíle sdělení se 

zaměřuje především na připomínkovou reklamu navazující na předešlé 

komunikační aktivity s cílem upevnit pozici značky a zůstat v povědomí veřejnosti 

a na přesvědčovací reklamu, která má za cíl zvýšit poptávku po krmivech řady PRO 

PLAN®. (Clow, 2008) Pro publikování reklamy značka PURINA® PRO PLAN® zvolila 

jak elektronická média (online reklama), tak média klasická (noviny a časopisy).  

7.1.1 Tištěná reklama 

Tištěná reklama je tradiční formou neosobní marketingové komunikace a lze ji 

nalézt v tištěných médiích, především v novinách a časopisech. V poslední době 

klesá využívání tištěné reklamy v komunikačním mixu, přestože je to možnost, jak 

oslovit čtenáře odborných periodik, např. chovatele, a sdělit jim bližší informace 

o produktu. Pro zefektivnění tištěné reklamy je vhodné, aby byla hlavní myšlenka 

formulována jasně a jednoduše. Podstatné je také zkombinovat text, obrázek 
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a slogan, případně vytisknout reklamu na celou stránku. (Přikrylová a Jahodová, 

2010) 

PURINA® PRO PLAN® nekomunikuje skrze tištěná média příliš často. Svou reklamu 

umisťuje především do časopisů a okrajově i do novin (Lidové noviny). Z časopisů 

jsou to „pet média“, tedy časopisy pro chovatele a majitele psů a koček. Konkrétně 

se jedná o časopisy Svět psů vydavatelství Minerva a Psí kusy, ze kterého pochází 

i příklad celostránkové tištěné reklamy na krmivo PURINA® PRO PLAN® 

OPTIDIGEST z roku 2018 (Obr. 15). Oba časopisy vycházejí s měsíční periodicitou 

a zabývají se kynologickými tématy, jako jsou výstavy psů, zdraví, historie 

chovatelství atd.  

 

Obr. 15: Reklama na PURINA® PRO PLAN® OPTIAGE, časopis Psí kusy25 

 
25 Z firemního archivu Purina® Pro Plan®, 2018 



46 
 

7.1.2 Online komunikace 

Internet je nejrychleji se rozvíjejícím se médiem na světě. V České republice počet 

jeho uživatelů dosáhl v roce 2019 7,8 milionů osob dle SPIR26. (SPIR, 2019) Z toho 

důvodu je tento kanál velmi zajímavý pro komunikaci s potenciálními i současnými 

zákazníky. Výhodou publikování reklamy v online prostředí je snadné zacílení na 

cílovou skupinu a poměrně nízké náklady. Další nespornou výhodou je celosvětový 

dosah a možnost komunikovat na různých informačních platformách. (Karlíček, 

2018, s. 199) 

7.1.2.1 Webové stránky značky PURINA® PRO PLAN® 

Webové stránky lze najít na zaregistrované doméně www.purina.cz/proplan a mají 

čistě informativní charakter (nejedná se o e-shop). Vizuální podoba stránek vychází 

z centrálního návrhu, a proto v každé zemi, ve které se prodávají krmiva PURINA® 

PRO PLAN®, vypadají stránky identicky. Lokální úprava stránek spočívá pouze 

v překladu do jazyka dané země a možnost upravit, případně vložit některé 

informační články. V roce 2019 české stránky navštívilo přes 35 000 uživatelů, a to 

především v druhé polovině roku, kdy na vybrané články na stránce odkazovaly 

příspěvky facebookové kampaně.27 Takto nízká návštěvnost je způsobena i tím, že 

v první polovině roku 2019 byly stránky spuštěny v nové vizuální podobě 

a probíhaly na nich poslední úpravy.  

V horní části stránek se nachází červená lišta s logem PURINA® a odkaz na její 

webové stránky. Pod ní je menu v horizontální poloze, které napomáhá uživateli 

snadno se na stránkách zorientovat. Najdeme zde rozcestník s krmivy pro kočky 

a psy, kde je možné vyfiltrovat krmiva na základě věku, tělesné stavby nebo 

speciálních potřeb zvířete. Dále zde najdeme informace o značce PRO PLAN®, články 

se zajímavými informacemi pro majitele psů a koček, kontaktní formulář a odkaz na 

věrnostní program.  

Úvodní stránka na první pohled zaujme obrázkem mazlíčků, který zabírá celou 

obrazovku s možností vybrat si, zda je návštěvník stránky majitelem psa nebo 

kočky. Po zvolení jedné z variant může uživatel odpovědět na základní informace 

o svém mazlíčkovi (jméno, věk), a získat tak doporučení na vhodné krmivo. Tato 

 
26 Sdružení pro internetový rozvoj 
27 Interní analýza webových stránek, leden 2020 
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možnost je bohužel nefunkční, a i přes vyplnění všech údajů úvodní stránka zůstává 

v nepozměněné podobě, což může vést k frustraci uživatelů. Zbytek stránky je plně 

funkční a zákazník si zde může vhodné krmivo vybrat pomocí rolovacího banneru 

s ilustračními obrázky jednotlivých kategorií (štěně, dospělý pes…). V dolní části 

stránky jsou umístěné odkazy na vybrané články, vše doplněno o obrázky koček 

a psů.  

Po rozboru organizační struktury stránek, je nezbytné zmínit i jejich obsah. Na 

webové stránce jsou k nalezení podrobné informace o jednotlivých produktech 

(popis, složení, krmný návod, zdravotní benefity) a obchodech, kde je možné 

produkty zakoupit. Na stránkách se také nachází průvodce pro čerstvé majitele 

koček a psů, který je provede prvními roky života jejich mazlíčka a upozorní je na 

to, na co si mají dát při výchově nového člena rodiny pozor. V sekci „Proč zvolit 

krmiva PURINA® PRO PLAN®?“ nalezneme základní informace o historii značky, její 

cíle a graficky zpracovaný seznam faktorů, kterými se odlišuje od konkurence. Dále 

je zde podstránka „Glosář“, na které jsou podrobněji vysvětleny pojmy z oblasti 

výživy a chovatelství.  

Stránky jsou poměrně přehledné a není těžké se na nich zorientovat. Po obsahové 

stránce nabízejí uživateli podrobné a zajímavé informace o krmivech PRO PLAN®, 

zvířecí výživě a péči o domácí mazlíčky. Po technické stránce jsou některé části 

webu nefunkční nebo se špatně zobrazují na mobilním zařízení.  

7.1.2.2 Reklama na Facebooku 

Značka PURINA® PRO PLAN® má aktivní profil na sociální síti Facebook, který 

sleduje 1 776 lidí a „líbí se“ 1 718 uživatelům.28 O spravování Facebookového 

profilu se stará externí agentura Konektor Social, která veškerý publikovaný obsah 

připravuje tak, aby splňoval parametry stanovené centrálou společnosti a zadání 

lokálního marketingového oddělení PURINA® PRO PLAN®, které musí veškerý 

obsah před zveřejněním schválit.  

Příspěvky zveřejněné na hlavní stránce profilu se skládají z krátkého textu 

a čtvercového obrázku psa nebo kočky doplněného o logo značky. Příklad příspěvku 

viz Obr. 16. Ve srovnání s příspěvky zaměřenými na kočičí produkty, které byly 

 
28 Údaj ze dne 15. 5. 2020 
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zveřejňovány přibližně 1x týdně, bylo v roce 2019 na stránce publikováno pouze 15 

příspěvků propagující krmiva pro psy. Tento fakt můžeme vysvětlit tak, že se značka 

v roce 2019 snažila propagovat především krmiva pro kočky a navýšit tak jejich 

prodej. 

I přes nízký počet příspěvků v roce 2019 proběhly 3 kampaně na odlišné varianty 

krmiv pro psy. Jmenovitě OPTIAGE, OPTISTART a OPTIDIGEST. Kampaně měly za 

cíl seznámit potenciální zákazníky s benefity krmiv a přimět je k jejich vyzkoušení. 

Níže je rozebrána facebooková kampaň propagující krmivo OPTIAGE pro starší psy. 

 

Obr. 16: Facebooková komunikace – příspěvek pro kampaň OPTIDIGEST29 

 

 
29 Zdroj: 
https://www.facebook.com/ProPlanCZSK/photos/a.1875611379387568/2476079232674110/?type=3&thea
ter 
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Každá reklamní kampaň vychází z předem stanovených cílů a stejně tak tomu je 

i v případě reklamy na Facebooku. Na základě našich cílů nejprve zvolíme typ 

reklamy: 

• Propagace stránky: Tuto možnost lze zvolit v případě, že je cílem rozšířit 

fanouškovskou základnu facebookové stránky. Uživatelům, kteří označili 

stránku jako „To se mi líbí“, mohou být zobrazovány příspěvky v kanálu 

vybraných příspěvků.  

• Propagace příspěvku: V případě, že cílem je zaujmout vybrané cílové 

skupiny a jejich interakce s obsahem sdíleným na Facebooku (komentování, 

sdílení, označení „To se mi líbí“), je propagace příspěvku vhodným typem 

reklamy. 

• Propagace webu: Uživatele na Facebooku lze pomocí reklamy nasměrovat 

na naši webovou stránku a tím zvýšit její návštěvnost. Obrázky 

s proklikávacím odkazem mohou vést na námi vybranou stránku (úvodní 

strana, článek, informace o produktu…). (Facebook, © 2020) 

Podstatnou informací, kterou je třeba při plánování reklamy na Facebooku 

zohlednit, že je veškerá facebooková reklama je optimalizována tak, aby se 

zobrazovala těm uživatelům, kteří na příslušný obsah reagují. Z toho důvodu je 

vhodné nejprve nasbírat dostatečně široké publikum a pak znovu oslovit pouze ty, 

u kterých je větší pravděpodobnost, že budou mít o reklamu zájem a provedou 

požadované akce (kliknutí na web, reakce na příspěvek…). (Facebook, © 2020) 

7.1.3 Online reklama 

Internetová reklama je dalším z nástrojů online marketingu. Velmi často se můžeme 

setkat s bannerovou/plošnou reklamou. Obvykle se jedná o obrázek nebo animaci 

umístěnou na webové stránce. V případě, že uživatel na banner klikne, je 

přesměrován na stránku vybranou zadavatelem reklamy. (Jurčová, 2018) Tento 

způsob propagace nabízí možnost kreativně zpracovat grafickou reklamu v mnoha 

formátech. Sdružení pro internetovou reklamu vydalo „SPIR Standardy online 

reklamy“, ve kterých definovalo podporované reklamních formátů a jejich jednotné 

názvosloví. (Sdružení pro internetový rozvoj, 2015) 
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Bannerová reklama má velký význam při vytváření povědomí o značce a produktu, 

upozorňovat na výhodné akce nebo se připomínat uživatelům, kteří o produkt či 

značku již projevili zájem (remarketing). Banner by měl obsahovat logo, popis 

produktu a jasnou výzvu směrem k uživateli (call to action button). Barvy by měly 

odpovídat barvě produktu, korporátu nebo webovým stránkám, na které banner 

odkazuje. (Petrtyl, 2017) 

PURINA® PRO PLAN® využívá statické bannery na vybraných webových stránkách 

mediálního domu Economia (aktualne.cz), mediální skupiny Mafra (idnes.cz), na 

stránkách internetových obchodů (např. mall.cz či zoohit.cz) a podobně. Bannery se 

zaměřují na propagaci různých řad krmiva PURINA® PRO PLAN® nebo jednotlivých 

receptur. Na Obr. 17 je zobrazen banner z roku 2018, který propagoval řadu krmiva 

pro psy PURINA® PRO PLAN® OPTINUTRITION. Barvy banneru jsou zvoleny tak, aby 

odpovídaly barvám produktu – černé pozadí s oranžovými doplňky. Na pravé straně 

banneru je umístěno logo značky a krmiva a oranžový rámeček s textem „KOUPIT“, 

který má simulovat reálné tlačítko a přimět tak zákazníka, aby na něj klikl. Levou 

polovinu zabírá obrázek psa pravděpodobně na procházce se svým páníčkem, 

kterého můžeme vidět v pozadí. Okolo psa „poletují“ v kruzích hexagony se symboly 

benefitů, které mají symbolizovat komplexní zdravotní přínosy krmiva. Na levé 

straně je slogan „Chytrá výživa pro dlouhý báječný život“ a přibližně uprostřed 

banneru v dolní části jsou vyobrazená tři balení krmiva. Jejich účelem je, aby si 

potenciální zákazník zapamatoval obal krmiva ve spojení se značkou, a to pak mohl 

snadno najít v kamenném obchodě.  

 

Obr. 17: Bannerová reklama – PURINA® PRO PLAN® OPTINUTRITION30 

 
30 Z firemního archivu Purina® Pro Plan®, 2018 
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7.2 PODPORA PRODEJE 

Podporou prodeje můžeme označit veškeré marketingové aktivity, které mají za cíl 

podpořit nákupní chování zákazníků a zefektivnění obchodních mezičlánků. Jedná 

se obvykle o krátkodobé akce, jež povzbuzují zákazníka k zakoupení produktu nebo 

služby. Z toho důvodu je tento nástroj oproti ostatním částem komunikačního mixu 

velmi flexibilní a mohou jej využívat jak globální společnosti, tak lokální, které mají 

omezený rozpočet. (Hesková, 2009) Do podpory prodeje řadíme veškeré aktivity, 

které povzbuzují zákazníka k okamžité koupi produktu. Jsou to jmenovitě: výhodná 

balení (3+1 zdarma), slevové kupóny, sampling (vzorky produktu zdarma), dárky 

a přímé slevy z ceny výrobku. Z vypsaných typů aktivit, je možno usuzovat, že tento 

marketingový nástroj je efektivní především u zákazníků, kteří nemají jednu 

preferovanou značku a vyhledávají nízké ceny a akční nabídky. Podpora prodeje 

může sloužit také způsobem, jak tyto zákazníky oslovit, představit jim nabízený 

produkt a v ideálním případě je přesvědčit k nákupu produktu i v budoucnosti. 

(Králíček, 2018) 

PURINA® PRO PLAN® využívá některé z uvedených aktivit podpory prodeje. A to 

konkrétně sampling vzorků krmiva zdarma, jenž je využíván v rámci online 

kampaní, při kterých si mohou zákazníci prostřednictvím formuláře zažádat 

o vzorkové balení krmiva odpovídající tématu kampaně (v případě kampaně na 

krmivo PURINA® PRO PLAN® OPTIAGE jsou rozdávány vzorky tohoto krmiva). 

Samplingem vzorků se značka snaží oslovit převážně nové zákazníky, kteří nemají 

s krmivem PRO PLAN® zkušenost.  

Dalším využívaným nástrojem podpory prodeje, je výhodné balení, konkrétně 

navýšení hmotnosti obsahu balení, jenž je k dostání za původní cenu. Pro tyto akce 

jsou využívány pouze vysokogramážní krmiva (14 kg) pro střední a velké psy, ke 

kterým je přidáno 2,5 kg krmiva zdarma. Tyto varianty jsou pravděpodobně zvolené 

proto, že střední a velcí psi konzumují relativně velké množství krmiva a majitel 

zvířete nalezne pro tak velké balení využití. Prodejní akce je vyznačena na 

samotném obalu krmiva výrazným žlutým obdélníkem s nápisem „14 + 2,5 kg 

gratis“. Žlutá barva byla pravděpodobně zvolena proto, že je dobře viditelná 

a zákazníci ji mají spojenou s akčními nabídkami31. Slovo „gratis“ může odkazovat 

 
31 Slevové akce v supermarketech a hypermarketech jsou obvykle prezentované ve žluté barvě. 
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na fakt, že stejné balení krmiva je prodáváno ve všech zemích regionu EMENA 

a slovo bylo zvoleno tak, aby mu zákazní mohl porozumět ve více státech.  

Velmi důležitou složkou podpory prodeje je věrnostní PRO PLAN® Partner Program, 

jenž registrovaným zákazníkům nabízí možnost získat páté zakoupené krmivo 

PURINA® PRO PLAN® řady OPTINUTRITION zcela zdarma. Registrovat se do 

programu je možno na webových stránkách www.vernostniprogram.proplan.cz 

a v autorizovaných prodejnách, kde může získávat informace o svém členském účtu. 

Po registraci obdrží člen programu poštou svou členskou kartu, na kterou může při 

koupi krmiva získávat body (jedno zakoupené balení krmiva = jeden bod). 

V případě, že zákazník nakoupí 4 balení stejného krmiva získává nárok na jedno 

stejné balení krmiva zdarma. Jedná se tedy o aktivitu motivující zákazníky ke koupi 

krmiva PURINA® PRO PLAN® jež je odměňuje balením krmiva zdarma za jejich 

věrnost ke značce. (Purina® Pro Plan® Partner Program, ©2020) 

7.3 EVENT MARKETING 

Petr Šindler (2003, s. 22) představuje ve své knize pojem event marketing jako 

„zinscenování zážitků, stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní 

komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty 

zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její 

produkty.“ Hesková (2009) dodává, že event marketing je také úzce spjat se 

sponzoringem a dalšími formálními prezentacemi a definuje jeho hlavní cíle: 

1. Identifikovat se s cílovou skupinou a jejím životním stylem 

2. Posilovat povědomí o značce a vylepšovat její image 

3. Vytvořit klíčové asociace, které si zákazník může spojit se značkou 

4. Zprostředkovat zákazníkům pozitivní zážitek 

5. Odměnit klíčové zákazníky (případně i zaměstnance) 

6. Zlepšovat vztah ke společnosti  

Event marketingu využívá PURINA® PRO PLAN® pouze při sponzoringu výstav, 

veletrhů a soutěží pro psy. Organizátorům událostí poskytuje balení krmiv zdarma; 

ti ho využívají jako cenu pro výherní psy. Kromě těchto sponzorských darů, jež jsou 

na akcích využívány jako ceny pro výherní psy, získávají účastníci diplomy nebo 

certifikáty s logem značky. PURINA® PRO PLAN® má v areálu těchto akcí umístěný 
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stánek, kde prezentuje své produkty. Na stánku jsou obvykle přítomni zaměstnanci 

marketingového oddělení s obchodními zástupci, kteří zájemcům odpovídají na 

otázky z oblasti psí výživy. Díky komunikaci s účastníky veletrhů a výstav získávají 

zajímavý vhled do života chovatelů, jenž poté může být využit při následné 

komunikaci.  

7.4 OSOBNÍ PRODEJ 

Tento způsob prodeje umožňuje přímý kontakt mezi firmou a její cílovou skupinou 

s cílem prodeje výrobku nebo služby. Výhodou je možnost přizpůsobit zákazníkovi 

zakázku na míru a okamžitě od něj získat zpětnou vazbu. To pomáhá při budování 

důvěry se zákazníkem. (Karlíček, 2018) Mezi formy osobního prodeje řadíme ty, 

které probíhají na základě osobního kontaktu. Příkladem je pultový prodej 

v maloobchodech, prodej v terénu a misionářský prodej – oslovování nepřímých 

zákazníků. (Hesková, 2009) 

Misionářský prodej je formou osobního prodeje, jehož využívá i PURINA® PRO 

PLAN®.  Jedná se o informování a přesvědčování prodejců ke koupi nabízených 

produktů. (Hesková, 2009) V praxi to znamená, že obchodní zástupci divize 

PURINA® navštěvují specializované obchody a nezávislé pet shopy. Zde informují 

prodejce o produktových novinkách, prodejních akcích a školí je v oblasti zvířecí 

výživy. Zároveň s nimi domlouvají propagaci značky na místě prodeje (stojany, 

letáky, umístění zboží v regálech).  

7.5 PUBLIC RELATIONS 

Základem Public relations (PR) je budování a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností. 

V dnešní době je toto téma značně aktuální. Více než dříve záleží na názorech 

veřejnosti a jejímu postoji k firmě – tedy k idejím a produktům značky. Aby firma 

byla veřejností přijata, musí s ní navázat oboustrannou komunikaci a posilovat 

vzájemné vztahy. (Hesková, 2009) Pro lepší porozumění termínu public relations 

uvedu definici Václava Svobody (2009, s. 17), podle kterého PR „jsou 

sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní 

a vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout 

tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public relations organizace se také 

uplatňují jako nástroj jejího managementu.“ 
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Efektivní PR komunikace využívá emocí, jimiž se může odlišit od konkurence. 

Zákazníci se totiž čím dál tím více přestávají rozhodovat na základě racionálních 

hodnot a více se zaměřují na emoce, které v nich firma, produkt nebo služba 

vzbuzuje – tedy o jejich přidanou hodnotu. Značka by se měla snažit posílit svou 

pozici vyvoláváním pozitivních reakcí u cílové skupiny. Nástrojů, jimiž firma může 

budovat vztahy s veřejností a vyvolat v nich emoce, je mnoho. Lze uvést na příklad 

tiskové konference, sponzorství a donátorství, výstavy, neformální setkání 

s novináři nebo PR články. (Hesková, 2009) Následující podkapitoly představí 

nástroje PR, které jsou aktivně využívané značka PURINA® PRO PLAN®. 

7.5.1 Dárcovství 

Dárcovství je založené na nezištné pomoci třetí straně a jedná se o dobrovolnou 

činnost firmy nebo značky. Přestože značka/firma neobdrží za svůj dobročinný akt 

finanční nebo věcnou podporu, může vhodnou prezentací svých dárcovských aktivit 

získat pozitivní ohlasy od veřejnosti a tím zlepšit svou image. PURINA® PRO PLAN® 

se jako samostatná značka dárcovství nevěnuje. Veškeré dobročinné aktivity 

probíhají pod jménem celé divize Purina PetCare, která dlouhodobě podporuje 

například nadační fond Slza zvířat, který pomáhá zvířecím útulkům. (Hesková, 2009, 

s. 111-117) 

7.5.2 Sponzorství 

Dalším z využívaných nástrojů PR je sponzorství – situace, kdy se firma/značka spojí 

s událostí organizovanou třetí stranou a za toto spojení firma/značka poskytuje 

organizaci třetí strany finanční nebo věcnou odměnu výměnou za propagaci 

firmy/značky na události. Jak tohoto nástroje využívá PURINA® PRO PLAN® bylo 

představeno v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., proto ho zde nebudu dále 

rozebírat. (Hesková, 2009, s. 111-117) 

7.5.3 PR článek 

Třetím nejpoužívanějším nástrojem jsou PR články. Ty využívá především řada 

produktů PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS a zveřejňuje je v odborných 

magazínech. PR článek je publicistický útvar, který má za cíl získat pozornost 

čtenáře a přimět ho k akci (koupě zboží, budování vztahu se značkou). Za jeho 

uveřejnění značka neplatí, proto musí být napsaný tak, aby se do daného periodika 

hodil a zaujal i jeho tvůrce. (Hesková, 2009, s. 111-117) 
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7.6 PŘÍMÝ MARKETING 

Přímý marketing, stejně jako osobní prodej, je založen na přímém kontaktu se 

zákazníkem. Zásadním rozdílem je, že jeho cílem není prodej výrobku nebo služby, 

ale především navázání dlouhodobého a silného vztahu mezi prodejcem a cílovým 

zákazníkem. Přímý marketing může být realizovaný přímou komunikací nebo 

pomocí telefonu, e-mailu, faxu a internetu. (Kotler, 2004) Základem pro přímý 

marketing jsou databáze zákazníků, které obsahují v nejlepším případě aktuální 

i historické informace o zákaznících, jejich demografická, psychologická 

a demografická data. S pomocí těchto informací může společnost upravit 

komunikaci na míru konkrétním zákazníkům. Výhodou přímého marketingu je jeho 

měřitelnost a instantní zpětná vazba. (Stejskalová, 2008)  

PURINA® PRO PLAN® získává zákaznická data od členů věrnostního programu PRO 

PLAN®.  Zákazníky je možné kontaktovat dle obecného nařízení EU na ochranu 

osobních údajů (GDPR) pouze v případě, že souhlasili s poskytnutím a zpracováním 

osobních údajů za tímto účelem. (Epravo.cz, 2018) Přestože značka získává velké 

množství informací o zákaznících (jméno, kontaktní informace, data o nákupech 

v programu věrnostního programu a informace o mazlíčcích), nevyužívá plně 

potenciál, který přímý marketing nabízí. I přes to, že v některých zemích regionu 

EMENA je běžnou praxí využívat emailu k zasílání zajímavých informací členům 

věrnostního programu, je emailing v ČR využíván pouze zřídka. Z pohledu pozitivní 

optiky lze vnímat využití přímého marketingu jako velkou příležitost pro navázaní 

kontaktu se zákazníky a vytvoření si silnějšího pouta s nimi, na kterou by se 

PURINA® PRO PLAN® měla v dalších letech zaměřit.  
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ZÁVĚR 

Z informací získaných deskriptivní analýzou marketingového mixu, lze vyvodit, že 

PURINA® PRO PLAN® částečně reflektuje současné spotřebitelské trendy na trhu. 

Široké portfolio krmiv zákazníkům nabízí nutričně bohaté receptury z kvalitních 

surovin, které dle výrobce podporují konkrétní zdravotní problémy psů. Příkladem 

je možno uvést krmivo PURINA® PRO PLAN® OPTIDIGEST, jenž podporuje zdravé 

zažívání nebo PURINA® PRO PLAN® OPTIAGE, jehož receptura má pomoci 

předcházet projevům stárnutí u psů.  

Trend humanizace také přinesl zájem zákazníků o krmiva, která jsou totožná s jejich 

stravovacími návyky. Naplnit očekávání zákazníků, je v tomto směru pro značku 

náročné. Uvedení nové receptury obvykle předchází dlouholetý výzkum, který má 

zajistit nutriční kvalitu krmiva. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že pro PURINU® 

PRO PLAN® není snadné konkurovat tempu, jakým lokální výrobci mohou 

prezentovat nová krmiva s organickými nebo přírodními surovinami. Krmiva 

PURINA® PRO PLAN®, reflektující tyto trendy, byla uvedena na trh až v roce 2019.  

Snahou vyslyšet tento trend bylo uvedení nové řady krmiv PURINA® PRO PLAN® 

NATURE ELEMENTS. Krmiva z této řady obsahují vždy jednu „superpotravinu“, 

která má vědecky podložený pozitivní vliv na podporu zdraví. Tato krmiva jsou 

k dostání pouze v nezávislých pet shopech a neosloví tedy veškeré zájemce 

o „zdravou psí výživu“. Lze říci, že toto krmivo je kompromisem mezi filozofií značky 

a očekáváním zákazníků.  

Jednou z reakcí na současné trendy bylo také uvedení krmiva bez obilovin, a to 

pouze ve dvou variantách – pro malá a trpasličí plemena a pro střední a velká 

plemena. Tímto krokem značka oslabila svou dosavadní silnou stránku – rozdílné 

varianty krmiv pro všechny velikosti psů. V případě uvedení krmiva bez obilovin 

bylo pro značku důležité najít vhodnou náhradu za živiny, které obilniny krmivu 

poskytují. Proto bylo krmivo PURINA® PRO PLAN® OPTIDIGEST Grain Free uvedeno 

na trh až v první polovině roku 2019.  

I přesto, že jsem provedla komplexní analýzu marketingové komunikace PURINA® 

PRO PLAN®, jsem přesvědčena, že je téma vhodným podnětem pro další zkoumání. 

Kromě toho, že by mohlo srovnání trhu s kočičím a psím krmivem přinést další 
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zajímavé poznatky, by bylo možno detailněji zmapovat historický vývoj trhu se psím 

krmivem společně s vývojem reklamních kampaní. Dalším zajímavým hlediskem by 

také mohla být sémiotika, která by umožnila studium reklamních kampaní na 

základě rozboru znaků a kódů.  
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SUMMARY 

From the information obtained by the descriptive analysis of the marketing mix can 

be concluded that PURINA® PRO PLAN® partially reflects current consumer trends 

in the market. A wide portfolio of specialist feeds offers nutritionally rich recipes 

from quality ingredients that support the solution of specific health problems. 

Examples are PURINA® PRO PLAN® OPTIDIGEST, which promotes healthy 

digestion, or PURINA® PRO PLAN® OPTIAGE, whose formula is intended to help 

with the prevention of signs of aging. 

The trend of humanization has also brought customers interest in feeds that are 

identical to their eating habits. Meeting customer expectations is challenging for the 

brand in this regard. The introduction of a new product is usually preceded by many 

years of research to ensure the nutritional quality of the feed. For this reason, it can 

be assumed that it is not easy for PURINA® PRO PLAN® to compete with local 

producers who can present new feeds with organic or natural ingredients faster. 

PURINA® PRO PLAN® feeds, whose reflect these trends, were not launched on the 

market until 2019. 

The launch of the new line of PURINA® PRO PLAN® NATURE ELEMENTS feeds is 

trying to fulfill this trend. Feeds from this range always contain one "superfood", 

which has a scientifically based positive effect on health promotion. These feeds are 

available only in independent pet shops and therefore do not appeal to all customers 

interested in "healthy dog food". It can be said that this feed is a compromise 

between the brand's philosophy and customer's expectations. 

One of the reactions to current trends was also the introduction of petfood without 

cereals, but only in two variants – for small and mini breeds and for medium and 

large breeds. With this step, the brand weakened its current strength – different 

variants of food for all sizes of dogs. In the case of the introduction of non-cereal 

feed, it was important to find a suitable substitute for the nutrients that the cereals 

provide in the feed. That is why PURINA® PRO PLAN® OPTIDIGEST Grain Free was 

not launched on the market until the first half of 2019. 

Despite the fact that I performed a comprehensive analysis of PURINA® PRO 

PLAN® marketing communication, I am convinced that the topic is suitable for 
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further research. Except for the fact that a comparison of the cat and dog food 

market could bring other interesting findings, it would also be possible to map in 

more detail the historical development of the dog food market together with the 

development of advertising campaigns. Another interesting aspect could also be 

semiotics, which would allow the study of advertising campaigns based on the 

analysis of characters and codes. 
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