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Anotace
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací dvou vybraných sítí lékáren. V

první části se nachází teoretické ukotvení marketingových pojmů a právní rámec propagace

léčiv. V části druhé jsou analyzovány dvě lékárenské sítě. Jednou je síť Dr. Max, současný

lídr českého lékárenského trh, druhou pak její největší konkurent síť BENU. Práce popisuje

jejich marketingovou komunikaci a komunikační nástroje, které tyto lékárenské sítě

využívají. V případě řetězce Dr. Max je součástí analýzy hloubkový rozhovor s jeho

manažerem Public Relations, jenž pomohl objasnit komunikační strategie společnosti.

Následuje srovnání obou sítí. V závěru práce je provedený výzkum formou dotazníkového

šetření mezi spotřebiteli. V tomto výzkumu se zkoumaly faktory nákupního rozhodování

spotřebitelů v lékárenském sektoru, dále jaký na ně mají vliv konkrétní komunikační nástroje

lékárenských sítí a jak vnímají  komunikační nástroje sítí Dr. Max a BENU.

Annotation
The bachelor thesis deals with marketing communication of two selected pharmacy chains.

The first part contains the theoretical grounding of marketing concepts and the legal

framework for the promotion of medicine. In the second part, two pharmacy chains are

analyzed. One is the pharmacy chain Dr. Max, the current leader of the Czech

pharmaceutical market, the second one is its largest competitor pharmacy chain BENU. The

thesis describes their marketing communication and communication tools that these

pharmacy chains use. In the case of the chain Dr. Max, part of the analysis is an in-depth

interview with its Public Relations manager, who helped clarify the company's

communication strategies. The following is a comparison of the two chains. At the end of

the work is a research in the form of a questionnaire survey among consumers. This research

examined the factors of consumer purchasing decisions in the pharmaceutical sector, how

they are affected by specific communication tools of pharmacy chains and how they

perceive the communication tools of Dr. Max and BENU.
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Úvod

Marketingová komunikace se neustále vyvíjí ve všech odvětvích. Jedním z těch, které

zaznamenávají zvláště v posledních letech veliké změny, je farmacie. Ovšem historie

propagování léků sahá velmi daleko. Dochované jsou desítky let staré letáky upozorňující na

novinku na trhu s medikamenty, která byla obvykle sloučeninou různých drog a bylinek.

V dnešní době jsou léky pochopitelně mnohem lépe testované, profesionálně vyráběné a

bezpečné. Než se dostanou do distribuce, musí na rozdíl od minulosti projít řadou kontrol.

Poptávka po nich se ale nemění. I přes to, že se lékařský průmysl neustále zdokonaluje a

podařilo se mu vymýtit již řadu smrtících chorob, lidské zdraví nikdy nebude dokonalé a vždy

ho bude třeba podporovat nejrůznějšími léky a doplňky stravy. Toho využívají farmaceutické

společnosti, které investují nemalé peníze do propagace svých výrobků, aby se tak odlišily od

značné konkurence na trhu. Z léčiv a doplňků stravy se tak stávají produkty jako každé jiné.

Klíčovou roli v distribuci léků hrají samozřejmě lékárny. I ty ovlivňuje globalizace a

moderní svět. Lékárny už delší dobu nenabízejí pouze léky a ozdravné pomůcky. Zakoupit

v nich můžeme široké spektrum zboží – od kosmetických produktů až po výživové doplňky

pro sportovce. Lékárenské sítě prodávají léky i přes své internetové obchody, kde si zákazník

může vybírat z jejich bohatého sortimentu, a vše si poté vyzvednout nebo nechat doručit až

domů. Získat léky tedy nikdy nebylo pro člověka snazší. Zároveň tento sektor ještě nikdy

nepřinášel firmám takové finanční zisky.1

Dalším faktem je, že neustále přibývají pobočky lékáren patřících pod různé řetězce.

Například Dr. Max je díky svým 460 lékárnám největší sítí v České republice.2 Každý rok se

jeho síť rozrůstá o desítky poboček. Na druhém místě je firma Benu, která má zhruba o

polovinu poboček méně. Mezi oběma řetězci s miliardovými obraty tak panuje neustálá

strategická a komunikační rivalita. Běžný zákazník se s jejich marketingovou komunikací

může setkat téměř každý den. Ve městech jsou billboardy, plakáty apod., reklamy v televizi

běží nepřetržitě celý rok.

Právě marketingová komunikace týkající se volně prodejných léčiv dvou zmíněných

lékárenských sítí bude hlavním tématem této práce. Nejprve popíši teoretický rámec, kde se

zaměřím na marketing, marketingový mix a komerční komunikaci. Dále rozeberu legislativní

2 O společnosti. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti

1 METYŠ, Karel. Marketing ve farmacii / Karel Metyš, Peter Balog. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str.
22.
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náležitosti prodeje a propagace léků. V praktické části této práce zanalyzuji na základě teorie

jak marketingovou komunikaci lékáren, tak i rozdíly v komunikaci mezi oběma sítěmi.

Zaměřím se na to, jaké konkrétní komunikační nástroje lékárenské sítě využívají a jak jejich

prostřednictvím komunikují směrem k zákazníkům. Součástí analýzy bude rozhovor s PR

manažerem sítě Dr. Max, který pomůže nahlédnout hlouběji do komunikační strategie největší

české lékárenské sítě. Abych zjistil, jak komunikaci obou analyzovaných sítí vnímají samotní

spotřebitelé, provedu mezi nimi výzkum formou dotazníkového šetření. Práce tak nabídne

komplexní porovnání komunikace dvou největších českých lékárenských řetězců a zároveň

názor spotřebitelů.
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Teoretická část

1 Definice a vymezení základních pojmů

1.1 Marketing
Pojem marketing je definován mnohými odborníky a asociacemi různě, nemá tedy

hlavní ustálenou definici, která by se dala považovat za jedinou správnou. Přední

marketingový odborník a autor mnoha publikací, Philip Kotler, ve své knize Marketing

management definuje marketing následovně: “Marketing je společenským procesem, jehož

prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření,

nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.”3 Zároveň nabízí i kratší definici, podle

které je marketing “uspokojování potřeb ziskově”.4 Kotler v knize sám zmiňuje i další

uznávanou definici, jejímž autorem je Americká marketingová asociace. Ta formuluje

marketing jako aktivitu, sdružení institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodání a

směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a širokou veřejnost.5

Pro účely této práce je tedy důležité vědět, že marketing pomáhá společnostem prodat

jejich výrobky či služby a zároveň nabízí určitou přidanou hodnotu pro zákazníka. Součástí

marketingu je využívání mnoha různých nástrojů, na které se dále v této práci zaměřím a

popíši je, jako například reklama, slevové akce, věrnostní programy, práce s veřejností (PR) či

stále sílící sociální sítě.6

1.2 Marketingový mix
Marketingový mix je souhrn marketingových nástrojů využívaných společnostmi k

dosažení jejich cílů na konkrétních trzích. Děli se do 4 hlavní pilířů, takzvaných 4P, se

6 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání Jitka Vysekalová, Jiří
Mikeš. 3. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024734927., str. 17-18.

5 Definitions of Marketing. Ama.org [online]. 2017 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z:
https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/

4 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 35.

3 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 35.
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kterými přišel poprvé Edmund Jerome McCarthy v roce 1960. Jedná se o produkt (product),

cenu (price), propagaci (promotion) a distribuci (place).7

1.2.1 Produkt

Produktem se myslí vše, co lze nabídnout na trhu ke koupi. Nespadají sem pouze

fyzické předměty, ale i služby, myšlenky, místa apod., tedy cokoli, co je možné prodat

zákazníkovi k uspokojení jeho potřeb. Jako komplexní produkt označujeme takový, který

obsahuje 3 hlavní úrovně – základní, jež poskytuje primární řešení problému, dále vlastní, jež

zahrnuje kvalitu, konkrétní značku, design či obal, a konečně rozšířenou, v rámci které firma

nabízí k produktu služby navíc, jako je například instalace, servis, záruka apod.8

1.2.2 Cena

Cena je suma peněz, kterou zákazníci platí za daný produkt. Jedná se o jeden z nejvíce

flexibilních nástrojů marketingového mixu. Tvorba ceny totiž závisí na mnoha různých

faktorech. Značka potřebuje, aby cena produktu pokryla náklady na jeho výrobu a prodej. To

znamená, že se v ní odráží vše od placení materiálu, nájmu továrny či obchodu, elektřiny až

po platy zaměstnanců. Dále ji mohou ovlivňovat i konkrétní situace nebo záměry a cíle

značky. Cena se může například přizpůsobovat, pokud se s produktem vstupuje na trh, pokud

klesá prodej, podle cen konkurence nebo pokud je nějaká slevová akce.9

1.2.3 Propagace

Jedná se o komunikaci směrem k zákazníkům, prostřednictvím které se je značka snaží

přimět ke koupi produktů. Značka zákazníky informuje o svých výrobcích či službách, sděluje

jim jejich výhody a využívá různé nástroje k ovlivnění jejich nákupního rozhodnutí.10 Blíže se

těmto nástrojům věnuji v sekci Komerční komunikace.

1.2.4 Distribuce

Distribuce spočívá v tom, jak se k zákazníkovi produkt dostane. Zahrnuje tedy

samotnou dopravu produktu skrze distribuční sítě a cesty, prodejní a výdejní místa, dodání k

zákazníkovi domů apod. Firmy mohou produkt dostat k zákazníkovi přímou cestou (např.

10 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452., str. 71.

9 KOTLER, Philip a Armstrong GARY. Principles of marketing. 4. Harlow: Pearson Education Limited, 2014.
ISBN 0-273-68456-6., str. 668-700.

8 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452., str. 615-616.
7 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452., str. 70.
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maloobchod) nebo nepřímou (např. velkoobchod). Cílem firmy je, aby bylo pro zákazníka

získat jejich produkt co nejjednodušší, zejména pak v porovnání s konkurencí.11

1.3 Komerční komunikace
Komerční komunikace, často nazývaná též komunikační mix, spadá pod propagaci v

marketingovém mixu a obsahuje podle Kotlera osm hlavních komunikačních prostředků –

reklamu, podporu prodeje, public relations a publicitu, události a zážitky, přímý marketing,

interaktivní marketing, ústní šíření a osobní prodej. Společnosti neustále vzájemně doplňují

jednotlivé komunikační nástroje s účelem zvýšení efektivity.12

1.3.1 Reklama

“Tvorba a distribuce zpráv poskytovatelů zboží či služeb nabízených s komerčním

cílem.”13 Z různých definic, se kterými se můžeme setkat, je patrné, že reklama je tvořena

podnikatelskými subjekty s cílem navýšit zisky a povědomí například o jejich produktu,

službě či samotné značce. Činí tak skrze komunikační média, která jsou podle zákona o

regulaci reklamy periodický tisk, neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání,

audiovizuální mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče

audiovizuálních děl, plakáty a letáky.14 Obvykle je reklama využívána pouze pro informování

dané cílové skupiny o svých službách či o svém zboží. Může být využívána i pro přesvědčení

spotřebitele o určitém nákupu, což je ovšem podle Vysekalové a Mikeše příliš drahý a

neúčinný proces.15 Dalším typem je takzvaná připomínací reklama, jejímž cílem je motivovat

zákazníky k opakovanému nákupu (např. společnost Coca-Cola). Poslední variantou je

reklama utvrzující, jež má ujistit zákazníky, že jejich nákup bylo správné rozhodnutí.16

16 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 545.

15 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání Jitka Vysekalová,
Jiří Mikeš. 3. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024734927., str. 16.

14 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 9. 2. 1995. ISSN 1211-1244.

13 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama Jak dělat reklamu - 4., aktualizované a doplněné vydání Jitka Vysekalová,
Jiří Mikeš. 4. Praha: Grada, 2018. ISBN 9788024722092., str. 17.

12 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 530.

11 KOTLER, Philip a Armstrong GARY. Principles of marketing. 4. Harlow: Pearson Education Limited, 2014.
ISBN 0-273-68456-6., str. 857-859.
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1.3.2 Podpora prodeje

Kotler definuje podporu prodeje jako “klíčovou součást marketingových kampaní,

sestávající z řady podněcujících nástrojů, většinou krátkodobých, určených ke stimulaci

dřívějšího nebo většího nákupu určitého výrobku či služby spotřebiteli nebo prodejními

kanály.”17 Podle Zamazalové se obecně podporou prodeje myslí poskytnutí nějaké výhody

spotřebiteli související s koupí či užíváním produktu.18 Do podpory prodeje tedy spadají různé

slevové akce, věrnostní programy, soutěže, kupony, vzorky ale i například nabídky vrácení

peněz.19 Podpora prodeje má sice množství výhod, ale i nevýhod. Její výsledky jsou rychlejší

a lépe měřitelné, než jsou u reklamy. Na spotřebitele působí velmi rychle a intenzivně.

Problémem je, že obvykle pouze po určitý omezený čas. Rovněž může u zákazníků navýšit

cenovou citlivost, tedy že si zákazníci na slevy zvyknou a zboží bez nich později kupovat

nechtějí.20 Nástroje podpory prodeje, zejména například zmíněné slevy, je proto nutné

používat obezřetně a předem promyšleně.

1.3.3 Události a zážitky

Pod události a zážitky spadá několik metod, které značky využívají. Kotler uvádí

například atmosféru či výbavu navštíveného místa, kde se se značkou setkáváme – v luxusním

hotelu bude luxusní vybavení apod. Dále sem patří i eventy, které společnosti pořádají.21 Pro

tuto práci je ale nejvíce relevantní součástí událostí a zážitků sponzoring. Jedná se o nástroj,

prostřednictvím kterého značky mohou finančně podpořit nějakou událost, sportovní akci,

pořad či publikaci. Díky tomu získá značka možnost ukázat sebe a případně i své

marketingové sdělení veřejnosti.22 Běžný člověk se tedy může téměř denně setkat se

sponzoringem různých značek v televizi před vysílanými pořady, kde se jedná obvykle o

krátký spot, nebo například při sledování sportovních a kulturních akcí, kde se značky mohou

prezentovat na dresech týmů či prostřednictvím bannerů apod.

22 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání Jitka Vysekalová,
Jiří Mikeš. 3. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024734927., str. 18.

21 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 564.

20 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy Marcela Zamazalová. Praha: Grada, 2008. ISBN
9788024720494., str. 203.

19 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 559.

18 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy Marcela Zamazalová. Praha: Grada, 2008. ISBN
9788024720494., str. 203.

17 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 559.
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1.3.4 Public relations

Public relations má stejně jako předchozí pojmy rovněž vícero definic, které se často

aktualizují. Významná britská organizace odborníků na práci s veřejností Chartered Institute

of Public Relations definuje pojem public relations následovně: “Public relations je o

reputaci – je to výsledek toho, co děláte, co říkáte a co o vás říkají ostatní.” Pokračují

podrobněji: “Public Relations je disciplína, která se stará o pověst s cílem získat porozumění

a podporu a ovlivňovat názor a chování. Jde o plánované a trvalé úsilí o vytvoření a udržení

dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a jejími publiky.”23 Na rozdíl od

reklamy, která má jasně viditelnou úlohu, tedy něco prodat či zákazníka ovlivnit, PR často

není pro své publikum tak snadno rozpoznatelné a jedná se zpravidla o dlouhodobou

strategickou činnost.24

Společnosti mívají buď své vlastní PR oddělení, nebo si najímají agentury

specializující se na public relations, které pro ně dané úkony v tomto sektoru za poplatek

provedou. PR pracovníci mají za úkol sledovat, v jakých stavech se veřejnost nachází, a

zlepšovat skrze různou komunikaci dobré jméno společnosti. Ideálně se snaží doporučením

určitých kroků dopředu odstranit možné problematické postupy a vyhnout se tak negativní

publicitě.25 Její případné řešení rovněž spadá pod pracovní náplň PR oddělení. Mezi nástroje

PR patří například tiskové zprávy, tiskové konference, rozhovory apod.26

1.3.5 Přímý marketing

Jedná se o formu marketingu, kdy se zákazníkem firma komunikuje přímou formou,

bez zprostředkovatelů, často zákazníka i nějakým způsobem zapojuje. Kotler jej výstižně

definuje takto: “Přímý marketing je využitím přímých kanálů k dosažení zákazníků a doručení

výrobků a služeb bez potřeby marketingových prostředníků.”27

Společnosti mohou využívat mnoho různých nástrojů přímého marketingu k dosažení

svých cílů. Mezi ty nejčastější a nejznámější patří direct mail (zasílání letáků, brožur apod.),

telemarketing, katalogy, kiosky a velmi důležité a relevantní pro tuto práci jsou zejména

27 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 576.

26 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024726908., str. 245.

25 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 567.

24 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224., str. 103.

23 About PR. Cipr.co.uk [online]. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z:
https://www.cipr.co.uk/CIPR/About_Us/About_PR.aspx?WebsiteKey=0379ffac-bc76-433c-9a94-56a04331bf64
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webové stránky. Právě webové stránky spadají i do další části komunikačního mixu –

interaktivního marketingu.

1.3.6 Interaktivní marketing

V interaktivním marketingu je klíčová interakce mezi zákazníkem a prodejcem.

Orientuje se tedy na rozdíl od masového marketingu konkrétně na spotřebitele a jeho potřeby.

Zákazník sám dává najevo, co je pro něj relevantní a kolik za to hodlá zaplatit.28 Patří sem

především elektronické nástroje, jako jsou již zmíněné webové stránky, kontextová reklama,

bannery a e-mailové newslettery. Všechny tyto prostředky mají velikou výhodu a to tu, že se

dají snadno sledovat a do detailů měřit. S rostoucí silou internetu a elektronického marketingu

brzy nebude mnoho společností, které by je nevyužívalo.29

1.3.7 Ústní šíření

Ústní šíření, anglicky Word of Mouth, je nástroj využívaný v rámci marketingu, který

umožňuje spotřebitelům mluvit mezi sebou o službách nabízených jejich prodejcem. Lidé

mezi sebou tedy sdílí své názory o nabízených produktech a službách a vzájemně si je

doporučují či naopak. Jedná se pravděpodobně o nejvíce upřímný typ marketingu, jelikož

zákazníci spolu sdílí své skutečné zkušenosti a myšlenky. Existuje mnoho výzkumů, které

potvrzují, že Word of Mouth marketing funguje velmi dobře, lidé mají totiž větší tendenci

věřit dalším zákazníkům než jiným zdrojům (např. novinám apod.)30

Podle Kotlera spadají do ústního šíření i sociální média. Ty usnadňují zákazníkům

nejen vzájemnou komunikaci, ale i se samotnou společností. Zároveň jsou sociální média

neustále aktuální a společnost skrze ně může na cokoliv okamžitě reagovat. Mezi hlavní

kanály patří online komunikace a fóra, blogy a samozřejmě sociální sítě.31 Sociální média jsou

i v České republice velmi populární, k lednu roku 2020 měla kolem 5,7 milionu uživatelů.32

Budou tedy důležité i v praktické části této práce.

32 DIGITAL 2020: THE CZECH REPUBLIC. DataReportal [online]. 2020 [cit. 2021-02-06]. Dostupné z:
https://datareportal.com/reports/digital-2020-czech-republic?rq=czech%20republic

31 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 587.

30 THORNE, Lynn. Word-of-mouth Advertising, Online and Off: How to Spark Buzz, Excitement, and Free
Publicity for Your Business Or Organization with Little Or No Money. Florida: Atlantic Publishing Company,
2008. ISBN 1601380119, 9781601380111., str. 21-23.

29 KOTLER, Philip. Marketing management 14. vydání Philip Kotler, Kevin Keller Lane. 14. Praha: Grada, 2013.
ISBN 9788024741505., str. 580-581.

28 JURÁŠKOVÁ, Olga. Velký slovník marketingových komunikací Olga Jurášková, Pavel Horňák. Praha: Grada,
2012. ISBN 9788024743547., str. 121.
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1.3.8 Osobní prodej

Osobní prodej je jedním z nejstarších a nejvíce klíčových prvků celé marketingové

komunikace. Během něj se setkává osobně zákazník s prodejcem, komunikuje s ním, dává

zpětnou vazbu a reaguje na podněty. Zkušený prodejce tak může získat mnoho informací,

které je poté možné předat managementu. Rovněž dokáže zákazníka přímo ke koupi

přesvědčit.33

2 Obecný legislativní rámec ve farmacii

2.1 Základní definice

2.1.1 Léčivý přípravek

Zákon o léčivech definuje ve svém § 2 odstavci 1 léčivý přípravek následovně:

“a) látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti

v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo

b) látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat

či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí

prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za

účelem stanovení lékařské diagnózy.”34

Léčivý přípravek je poté zákonem dělen do několika dalších kategorií, z nichž nejvíce

relevantní pro tuto práci jsou následující dvě:

“a) humánní léčivé přípravky určené pro použití u lidí nebo podání lidem,”35

Jak z definice poměrně jasně vyplývá, humánní léčivé přípravky jsou takové, které jsou

určené k podání či použití u lidí.36

36 UST-27 verze 3: 1. Upřesnění definic pojmů. SÚKL [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://www.sukl.cz/sukl/ust-27-verze-3

35 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). In: Sbírka zákonů. 6. 12.
2007. ISSN 1211-1244.

34 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). In: Sbírka zákonů. 6. 12.
2007. ISSN 1211-1244.

33 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy Marcela Zamazalová. Praha: Grada, 2008. ISBN
9788024720494., str. 205.
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“g) homeopatické přípravky zhotovené ze základních homeopatických látek podle

homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem nebo, není-li v něm

uveden, lékopisem úředně používaným v současné době alespoň v jednom členském státě

Evropské unie (dále jen "členský stát"); homeopatický přípravek se považuje za léčivý

přípravek, i když nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy

látkami s prokázaným léčivým účinkem,”37

Homeopatické přípravky se smějí zpravidla vydávat bez lékařského předpisu.

Obsahují menší část látky podobné té, která člověku způsobuje potíže. Dávka je natolik slabá,

že přípravek nemá žádné vedlejší účinky. Díky tomu jsou přípravky vhodné i pro těhotné či

kojící ženy, seniory apod.38 Homeopatika se dále dělí na polykomponenty, které obsahují více

účinných látek, a monokomponenty, které obsahují pouze jednu účinnou látku.39

Veškeré léčivé přípravky musí splňovat podmínky dané zákony a Státním ústavem pro

kontrolu léčiv (SÚKL). SÚKL má na starosti, aby se do oběhu dostala pouze bezpečná a

účinná léčiva a zdravotnické prostředky.40 Provádí tedy mimo jiné registrace léků vydávaných

s předpisem a bez něj.

2.1.2 Léky vydávané bez předpisu

Velmi často se u léků vydávaných bez předpisu setkáme s označením OTC, tedy

zkratkou z anglického Over The Counter (“přes přepážku”). V české odborné terminologii se

tyto léčiva nazývají “léčivé přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis”. Jaké léky se

smějí vydávat bez předpisu určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem o

léčivech a stará se i o jejich následnou registraci.

Léčivé přípravky musí splňovat mnoho kritérií, aby bylo možné je registrovat a

prodávat v lékárnách bez lékařského předpisu. SÚKL sdílí na svých internetových stránkách

tabulku (viz příloha) s konkrétními požadavky na vlastnosti léčivých přípravků vydávaných

bez předpisu v souladu s § 39 odst. 6 zákona o léčivech. Požadavky jsou vymezeny “s

ohledem na léčivou látku, nejvyšší sílu, maximální jednotlivou dávku a maximální denní

40 Informace o SÚKL. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://www.sukl.cz/sukl/informace-o-sukl

39 Homeopatické přípravky. Boiron [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://boiron.cz/cs/77-homeopaticke-pripravky

38 Homeopatika. Pilulka.cz [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z: https://www.pilulka.cz/homeopatika

37 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). In: Sbírka zákonů. 6. 12.
2007. ISSN 1211-1244.
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dávku.”41

Na léky vydávané bez předpisu se rovněž vztahují pokyny určené Evropskou komisí,

nazývající se “A Guideline on Changing the Classification for the Supply of a Medicinal

Product for Human Use” neboli “Switch Guideline”.42 Rozděleny jsou do 4 částí s dalšími

podkategoriemi. Jelikož jsou tyto instrukce velmi rozsáhlé, v následujících řádcích shrnu

pouze několik podkategorií těchto částí, v kompletním znění jsou k nalezení na stránkách

SÚKLu.

Část 1 se zabývá klasifikací léčivých přípravků a upřesněním hodnocených parametrů.

Spadá sem například:

● Hodnocení přímého a nepřímého ohrožení zdraví

○ Přípravek vydávaný bez receptu by měl mít:

■ “nízkou celkovou toxicitu a nevýznamnou reprodukční toxicitu,

genotoxicitu nebo kancerogenitu”

■ “nízké riziko závažných nežádoucích účinků typu A v běžné populaci

(za nežádoucí účinek typu A se považuje takový účinek, kdy se po

obvyklé terapeutické dávce léčivého přípravku dostaví nežádoucí

účinky povahy vystupňovaných předpokládaných farmakologických

účinků přípravku; obvykle je výskyt těchto nežádoucích účinků závislý

na výši podané dávky)”

■ “velmi nízké riziko závažných nežádoucích účinků typu B (za nežádoucí

účinek typu B se považuje taková odpověď na léčivý přípravek, kterou

nelze odvodit ze znalosti známého mechanismu farmakologického

účinku)”

○ Přípravek by neměl skrývat příznaky onemocnění, kvůli kterým by měl pacient

vyhledat lékaře.

○ Pacient by měl být sám schopen určit, zda je přípravek vhodný na léčbu jeho

příznaků.

○ Příbalová informace by měla být dostatečně jasná a srozumitelná, aby pacient

pochopil správné užívání léku i bez odborné rady lékaře.

● Hodnocení známých nesprávných užití

42 REG-41 verze 2: Legislativa a pokyny. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://www.sukl.cz/leciva/reg-41-verze-2

41 Kategorie výdeje léčivých přípravků bez lékařského předpisu: Vymezení vlastností léčivých přípravků
určených pro výdej bez lékařského předpisu. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné
z: https://www.sukl.cz/leciva/kategorie-vydeje-lecivych-pripravku-bez-lekarskeho-predpisu-1
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○ Pokud jsou známy nesprávné metody využívání přípravku, jako například

silnější účinek alkoholu, výdej léku by měl být omezen.

● Hodnocení nutnosti sledování účinnosti či nežádoucích účinků

○ Nutné, pokud byl přípravek nově registrován, není často uživaný nebo se

změnila jeho síla, dávka, podání apod.

● Parenterální podání

○ Léčivé přípravky s parenterálním podáním (mimostřevní – injekce, infuze

apod.) se smí vydávat pouze s předpisem.

● Balení a dávkování

○ Balení by mělo velikostně odpovídat předpokládané době léčby.

○ Balení by mělo co nejlépe moci zabránit dětem jejich otevření.

○ Měla by být omezena maximální denní či jednotlivá dávka.

Část 2 se zabývá dokumentací, kterou je nutné předložit při žádosti o zařazení léku

mezi přípravky bez předpisu a případně při změně z přípravku pouze na předpis na přípravek

bez předpisu. Do dokumentace patří zpráva experta, údaje o bezpečnosti přípravku, údaje o

účinnosti a informace o přípravku (příbalový leták, obal).

Část 3 pojednává o exkluzivitě dat předkládaných při žádání o změnu z přípravku

vydávaného pouze s předpisem na přípravek vydávaný bez předpisu. Zároveň bere v potaz

významné předklinické zkoušky a klinická hodnocení.

Část 4 popisuje principy a procedury, na kterých závisí data předkládaná při žádání o

změnu z přípravku vydávaného pouze s předpisem na přípravek vydávaný bez předpisu.

Spadá sem procedura národní, vzájemného uznání, decentralizovaná a centralizovaná.43

2.1.3 Léky vydávané pouze s předpisem

O tom, jaké léčivé přípravky se musí vydávat pouze s předpisem, rozhoduje stejně

jako u léků bez předpisu SÚKL. Opět tak činí v souladu se zákonem o léčivech. Ten v § 39

stanoví, za jakých konkrétních podmínek se lék může vydávat pouze s předpisem. Podmínky

jsou následovné:

“a) může i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, je-li použit

bez lékařského dohledu,

43 REG-41 verze 2: Legislativa a pokyny. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://www.sukl.cz/leciva/reg-41-verze-2
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b) je často a ve velmi širokém rozsahu používán nesprávně a v důsledku toho může

představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí pro zdraví lidí,

c) obsahuje látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky vyžadují

další sledování, nebo

d) je určen k parenterálnímu podání.”

SÚKL dále při rozhodování, zda se přípravek bude vydávat pouze s předpisem, posuzuje,

jestli přípravek:

“a) obsahuje látku klasifikovanou jako omamná nebo psychotropní nebo prekursor) v

množství, které neumožňuje výdej bez lékařského předpisu,

b) může při nesprávném používání představovat značné riziko zneužívání léčiv, vést k návyku

nebo být zneužit k nezákonným účelům,

c) obsahuje látku, která na základě toho, že je nová, nebo na základě svých vlastností může

být v rámci preventivních opatření považována za příslušnou ke skupině vymezené v písmenu

b).”44

3 Farmaceutický marketing

3.1 Marketingový mix ve farmacii

3.1.1 Produkt

Léčiva jsou stále svým způsobem velmi specifickým typem produktu, který nelze

nahradit ničím jiným. Kvůli jejich hlavní funkci, kterou je obnovení standardních funkcí v

lidském těle a péče o zdraví, je velmi důležité, aby byla léčiva dostupná napříč populací. Z

tohoto důvodu se do procesu zapojuje stát, který vydává striktní zákony, jimiž se musí

farmaceutický sektor řídit. Nechybí ani značné množství bezpečnostních a schvalovacích

procesů.45 Tím se tento druh produktu rovněž odlišuje na trhu od ostatních. Konkrétní

legislativní ustanovení jsou obsažena v minulé kapitole této práce.

Za produkt ve farmacii se dají považovat kromě léčiv i myšlenky a služby, které

45 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 70-71.

44 REG-41 verze 2: Legislativa a pokyny. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://www.sukl.cz/leciva/reg-41-verze-2
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souvisí s péčí o zdraví pacienta a s jeho prevencí. Jak si později v této práci ukážeme, tento

fakt je znatelný v moderních lékárenských řetězcích. Samotná léčiva výrobci neustále

vylepšují a zavádí na trh nové generace, které jsou více bezpečné pro pacienta a mají vyšší

účinnost, přičemž se zároveň snižuje množství nežádoucích a vedlejších účinků.46

Významnou součástí léčiv je i jejich obal, který zaručuje velmi důležitou ochranu

léčiva před vnějšími faktory a bezpečnost podávání a dávkování. To dokazuje fakt, že

farmaceutický průmysl je druhým největším odběratelem obalů v Evropě.47 Jak bylo zmíněno

v minulé kapitole, i obal se musí řídit určitými zákony – jeho obsah by měl velikostně

odpovídat předpokládané době léčby, zabraňovat dětem jeho otevření a vymezit denní či

jednotlivou dávku léčiva. Nutností je i příbalová informace.

3.1.2 Cena

Cenotvorba léků se obecně ve farmacii odvíjí zejména od toho, jestli se jedná o léky

vydávané na předpis nebo bez předpisu. Na úhradě léků vydávaných na předpis se podílí

pacientova zdravotní pojišťovna. Takový lék je poté buď hrazen plně, nebo pacient platí

pouze doplatek, tedy rozdíl mezi celkovou částkou a částkou hrazenou ze zdravotního

pojištění.48 U těchto léků určuje maximální cenu, za kterou smí farmaceutická firma prodat

produkt distributorovi, Ministerstvo financí. Následná obchodní marže, kterou si připočítá

distributor a lékárna, může činit dohromady maximálně 32 % z ceny výrobce. Poté se

připočítává v prodeji v lékárně ještě 5% DPH.49

U léků vydávaných bez předpisu si cenu určuje samotná lékárna či farmaceutická

společnost. Jejich cena se odvíjí od ceny výrobní, tedy jakou částku si účtuje výrobce, a

následně od přirážky distributora a prodejce (lékárny).50 Dále rozhodují vnitřní faktory, jako je

například marketing dané lékárny a s ním spojené různé slevové akce apod. Cenová politika

se může odvíjet i od konkurence. V tomto případě se tedy jedná o velmi flexibilní nástroj,

který může zajistit konkurenční výhodu.

50 Z čeho se skládá prodejní cena léku? Olecich.cz [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z:
http://www.olecich.cz/encyklopedie/z-ceho-se-sklada-cena-leku

49 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 103.

48 Z čeho se skládá prodejní cena léku? Olecich.cz [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z:
http://www.olecich.cz/encyklopedie/z-ceho-se-sklada-cena-leku

47 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 70-71.
46 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 70-71.
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3.1.3 Distribuce

Podle Metyše se ve farmaceutickém distribučním řetězci nejčastěji setkáme se třemi

mezičlánky – výrobce, lékárenský velkoobchod a specializovaný maloobchod, kterým je

například lékárna. Jedná se o efektivnější variantu, než kdyby výrobce distribuoval sám

produkty až na konec distribučního řetězce. Za lékárenský velkoobchod se považuje

prostředník umožňující prodej a transport na cílová prodejní místa. Tato místa se dělí na

maloobchodní, jako jsou lékárny, zdravotnická zařízení či jiní prodejci, a velkoobchodní, což

jsou distributoři, kteří nakoupená léčiva prodávají dále do maloobchodních sítí.51

Klíčovým představitelem v prodeji léčiv konečnému spotřebiteli a zároveň hlavním

subjektem této práce je lékárna. Právě tam dochází podílově k nejvyššímu prodeji léčiv,

zdravotnických prostředků a služeb pacientům. Jedná se o jediné místo, kde v České republice

mohou pacienti získat léky vydávané pouze na recept. Ty však nejsou jediným produktem,

který lze v lékárně získat. Lékárny nabízí celou řadu léčiv a léků vydávaných bez předpisu,

zdravotnických pomůcek, kosmetiky, doplňků stravy apod. Důležitou součástí nabídky jsou i

výše zmíněné služby. Mezi ty mohou patřit konzultace, měření krevního tlaku či například

testování cholesterolu.

Další činností lékárny je i příprava léčivých přípravků, kterou mají na starosti jeji

zaměstnanci. Ty se obecně dělí na farmaceuta/lékárníka, absolventa farmaceutické vysoké

školy, který je nejvíce kvalifikovaný, je hlavním odborným zástupcem lékárny a má na

starosti její chod, dále farmaceuta/lékárníka laboranta/asistenta, jenž má středoškolské

vzdělání v zdravotnickém sektoru a má na starosti práci s léčivy v rámci lékárny, prodej léčiv

vydávaných bez předpisu a obecnou výpomoc, a konečně na sanitáře, který pomáhá v procesu

přípravy léčiv.52 V dnešní době se v rámci lékárenských řetězců můžeme setkat i s pojmem

“Létající lékárník”. Jedná se o lékárníka, který není zaměstnán na pevno pouze v jedné

pobočce, ale cestuje mezi několika, ve kterých koná standardní práci lékárníka po určitý

časový úsek. Lékárníci jsou v dnešní době nuceni se neustále vzdělávat a učit novým

poznatkům z důvodu velkého množství přibývajících léčiv. Kromě odborných znalostí musí

mít velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, aby byli připraveni pacientům pomoci

s výběrem léčiv, které pro ně nebudou mít nežádoucí vedlejší účinky a budou moci být

užívané společně s dalšími léčivy, jimiž se pacient právě léčí.53

53 IGNJATOVIĆ, Dejana a Milenko STANIĆ. Contemporary Marketing In Pharmacy With The Focus On The
E-Pharmacy Concept [online]. Bělehrad, Srbsko, 2019 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z:
http://portal.finiz.singidunum.ac.rs/paper/42561. Singidunum University.

52 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 178-181.
51 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 169-170.
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3.1.4 Propagace

Propagace je další částí marketingového mixu, která je ve farmaceutickém sektoru

značně omezována různými zákony a ustanoveními. Konkrétní příklady uvádím v kapitole

Legislativní rámec farmaceutického marketingu. V této části se zaměřím na obecnou

propagaci léčiv a značku. V podkapitolách poté na konkrétní způsoby propagace.

Metyš ve své knize Marketing ve farmacii uvádí, že značka ve farmacii je poměrně

podceňovanou, avšak důležitou součástí komunikace. Existuje řada důvodů, proč tomu tak je

a proč farmaceutické firmy neinvestují více úsilí do rozvíjení svých značek. Jedním z nich je

například fakt, že se zaměřují více na výzkum, v rámci kterého se odehrává významná

konkurenční bitva mezi farmaceutickými společnostmi. Může společnostem přinést značné

množství peněz patentováním nových účinných léčiv a zároveň se posuneme v boji proti

nemocem.54 Tento výzkum navíc trvá obvykle dlouho a stojí značné množství finančních

prostředků, což také znamená, že je ovládaný nadnárodními společnostmi.55 Dalším faktem je,

že budování značky omezují zákonné regulace, jako například povinnost obsažení účinné

látky v názvu léčivého přípravku. Metyš dále uvádí několik argumentů, proč je ale i tak

důležité mít ve farmacii silnou značku. Za prvé se jedná o velkou konkurenční výhodu,

jelikož prodeje u známé značky budou pokračovat i po vypršení patentu na dané léčivo, což

znamená vstup konkurence na trh. Konkurence totiž nebude mít okamžitě tak silnou značku,

jako měla společnost s patentem, která měla více času na to ji budovat. Za druhé známá

značka bude prodávána ve všech lékárnách z prostého důvodu, že ji zákazníci žádají. Stejně

tak je častěji předepisována lékaři. Za třetí silná značka může snadněji přecházet z trhu s léky

vydávanými na předpis na trh léků bez předpisu. A konečně za čtvrté silná značka má značný

vliv na psychiku a vnímání lidí. Pokud nějaké značce zákazník důvěřuje, má to i vliv na jeho

léčbu. Zde hraje roli známý placebo efekt. Nedá se vyvrátit, že psychika človeka má na jeho

uzdravení určitý podíl. To neznamená, že tato skutečnost k uzdravení stačí, ale vytváří pro

zákazníkovu léčbu rozdíl v rámci stejných výrobků od konkurence. Na tomto faktu hraje

důležitou roli právě marketingová komunikace. Dá se tedy říci, že pokud komunikuje značka

úspěšně a lidé jí důvěřují, budou více důvěřovat i léčbě jejími léčivy, a ta díky tomu bude pro

zákazníka přínosnější.56

Obecně ve farmaceutickém marketingu platí důležitost klíčového sdělení komunikace

56 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 128-132.

55 KALOTRA, Anil. Marketing Strategies Of Different Pharmaceutical Companies [online]. Hamidpur, Indie,
2014 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: http://jddtonline.info/index.php/jddt/article/view/771. HMR Institute of
Technology and Management.

54 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 128-132.
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dané značky či přímo konkrétního léčiva. Zákazník, ať už se jedná o běžného spotřebitele

nebo lékaře, by měl být schopen se rozhodnout během výběru léčiva rychle a bez potíží.

Značka by tedy měla při komunikaci daného léčiva vybrat právě jedno klíčové sdělení a na

něj se zaměřit, vystavět kolem něj například celou reklamu a podporovat jej v ní dalšími

informacemi. Tento postup se dá samozřejmě aplikovat i u jiných typů zboží. V kategorii

léčiv je však veliké množství informací, jako jsou například vlastnosti účinné látky či klinické

studie, ze kterých se toto klíčové sdělení musí správně zvolit a odlišit se pomocí něho od

konkurence. Tím se tento proces na rozdíl od jiného zboží ztěžuje.57

Reklama na léčiva je v mnoha aspektech podobná reklamě na klasické

rychloobrátkové zboží. Jejím cílem je rovněž zaujmout diváka či čtenáře a zapsat se mu do

paměti, odlišit se nějakým způsobem od reklam na ostatní značky a produkty a zároveň jasně

sdělit svou klíčovou myšlenku.58 Čím se však reklama na léčiva od ostatních druhů zboží liší,

jsou její legislativní omezení, kterým se budu věnovat v pozdější části této práce.

Pokud jde o reklamu na léky vydávané pouze s předpisem, farmaceutické firmy

investují peníze spíše do osobního prodeje, který je v této kategorii klíčový. S reklamou v

televizi se prakticky nesetkáme, na lékaře a odborníky jsou častěji zaměřovány například

články v odborných časopisech.59 Na druhou stranu u léků vydávaných bez předpisu má

reklama značnou sílu. Po odvysílání reklamy v televizi se takřka hned zvyšuje zájem o dané

léčivo. Zákazníci toto léčivo chtějí a kupují, aniž by měli zájem o to se poradit s lékárníkem.60

3.2 Legislativní rámec farmaceutického marketingu
Konkrétní podmínky, kterých se marketingová komunikace léčiv musí řídit, stanovuje

zákon o regulaci reklamy. Ten považuje za reklamu na léčivé přípravky “všechny informace,

přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo

spotřeby humánních léčivých přípravků.”61 Do toho spadají především setkání obchodních

zástupců ze společností produkujících léčivé přípravky s osobami, které léky mohou

předepisovat, dodávat či vydávat, dále dodávání vzorků léků, dary, spotřebitelské soutěže

nebo sponzorování vědeckých kongresů a setkání odborníků. Reklama se pochopitelně smí

využívat pouze v případě, že je přípravek registrovaný v souladu se zákony uvedenými výše v

61 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 9. 2. 1995. ISSN 1211-1244.

60 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 188.
59 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 140.
58 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 136-140.
57 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024708302., str. 132-135.
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této práci. Dále se nesmí zveličovat funkčnost funkčnost a nabádat k přehnanému užívání.62

Zákon je následně rozdělen do dvou sekcí. První je zaměřená na reklamu pro širokou

veřejnost a spadají do ní léky vydávané bez předpisu. Níže pro příklad uvádím několik bodů,

kterých se podle zákona taková reklama nesmí dopustit:

● Být zaměřená na lék, jenž je vydávaný pouze na předpis nebo obsahuje psychotropní

či omamné látky.

● Vyvolat dojem, že se není potřeba radit s lékařem nebo léčit jiným způsobem.

● Zaručovat účinek léku, který není spojen s možnými vedlejšími účinky, případně jej

srovnávat s účinky jiných léků.

● Cílit na osoby mladší 15 let.

● Přehnaně či nevhodně poukazovat na příležitost k uzdravení.

● Poukazovat na to, že užíváním léku se zdraví člověka zlepší nebo naopak zhorší,

pokud lék užívat nebude.

● Rovněž se nesmí vydávat široké veřejnosti vzorky léčivých přípravků.

Reklama na druhou stranu musí:

● Být jasně pochopitelná v tom, že je jejím předmětem léčivý přípravek.

● Uvádět stejný název léčivého přípravku, pod jakým je registrovaný.

● Srozumitelně uvádět, jak se léčivý přípravek používá.

● Vyzívat k důkladnému pročtení příbalové informace.

Sekce druhá je zaměřená na odborníky. Takto cílená reklama smí být šířena jedině

skrze komunikační nástroje určené těmto odborníkům, tedy například odborné publikace, tisk

a pořady. Opět následuje několik bodů, kterými se reklama musí řídit. Pro představu jich zde

několik uvedu:

● V reklamě musí být dostatek konkrétních údajů, podle kterých se mohou odborníci

rozhodnout o terapeutické hodnotě přípravku.

● Informace o výdeji přípravku a o hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

● Odborníkům se nesmí v rámci reklamy věnovat hodnotné dary.

● Hrazení setkání odborníků musí být v rozumné míře a bezplatné pouze pro tyto

odborníky.

62 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 9. 2. 1995. ISSN 1211-1244.

21



● Odborníkům se smí poskytnout vzorky přípravku, ovšem v rozsahu jen na 1 rok a

viditelně označené jako neprodejné či bezplatné. Nesmí však obsahovat psychotropní

ani omamné látky.63

Praktická část

4 Marketingová komunikace dvou

vybraných sítí lékáren a rozdíly

4.1 BENU

4.1.1 Obecné

Lékárenský řetězec BENU provozuje společnost BENU Česká republika s.r.o., jež je

dceřinou firmou společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Pobočky má v

několika evropských zemích. V České republice působí BENU od roku 1993 a se svými 275

pobočkami je druhou největší zdejší lékárenskou sítí (po síti Dr. Max).64 V roce 2017 bylo 60

poboček vedeno formou franšízy.65 Celkově BENU v Česku zaměstnává mezi 1500 a 2000

lidí.66 K řetězci patří i internetová lékárna www.benu.cz, prostřednictvím které mohou

zákazníci nakupovat produkty ze širokého sortimentu online. Samotná společnost avizuje jako

hlavní výhody diskrétnost, pohodlnost a rychlé dodání až k zákazníkovi domů. Zákazníci

mohou skrze internetovou prodejnu rovněž využít možnosti online rady od odborníka ohledně

nákupu léčiv či telefonické linky.67

V roce 2019 tržby řetězce BENU činily téměř 6 miliard korun. Jednalo se tedy o více

než pětinový nárůst oproti předchozímu roku. Počet lékáren v řetězci se zvýšil o 22, důležitá v

tomto ohledu byla i akvizice FAJN lékáren. Tržní podíl společnosti BENU na lékárenském

67 Internetová lékárna. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.benu.cz/internetova-lekarna

66 BENU Česká republika s.r.o. , IČO 49621173 - data ze statistického úřadu. Kurzycz [online]. [cit. 2021-03-07].
Dostupné z: https://rejstrik-firem.kurzy.cz/49621173/benu-ceska-republika-sro/statisticky-urad/

65 Podnikání s receptem v ruce. Franchising.cz [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z:
https://franchising.cz/clanek/3082/podnikani-receptem-ruce/

64 O BENU. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.benu.cz/o-benu

63 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 9. 2. 1995. ISSN 1211-1244.
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trhu se pohyboval kolem 10 %. Internetová lékárna www.benu.cz dosáhla za rok 2019 obratu

půl miliardy korun.68

Sortiment BENU je poměrně rozsáhlý. Zákazníci mohou v lékárnách nakupovat

například léky, léčivé čaje a bylinky, vitamíny, doplňky stravy a výživy, opalovací krémy,

antiperspiranty, hygienické potřeby nebo kosmetiku. BENU dále nabízí zdravotnické potřeby,

jako jsou lékárničky a diagnostické testy, a ochranné pomůcky, do kterých spadají respirátory

či rukavice. Portfolio produktů se však zaměřuje i na zvířata, pro která se dají zakoupit různé

vitamíny, léčivé přípravky nebo šampony.69

4.1.2 Marketingový mix

4.1.2.1 Produkt

Ačkoliv ve zdravotnictví tvoří léky a zdravotní pomůcky pouze malou část celkové

škály produktu z marketingového mixu70, v rámci produktu lékárny se jedná o hlavní položku.

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, BENU nabízí velmi široký sortiment lékárenských

produktů. V pobočkách jejich lékáren a na online platformě www.benu.cz zákaznící mohou

zakoupit vše od léčivých přípravků přes kosmetiku až po zdravou výživu či doplňky stravy.

Na rozdíl od Dr. Maxe BENU nenabízí i produkty vlastní značky, ale pouze od druhých stran.

Cizích značek je však na výběr značné množství, přičemž na některé z nich má BENU

výhradní distribuční práva, jako například na švýcarskou kosmetiku Skincode.71

BENU se orientuje i na nadstandardní služby, které pro své zákazníky a zájemce

nabízí. Mezi tyto služby patří například měření diabetu ve vybraných lékárnách. Speciálně

vyškolení lékárníci výsledky poté analyzují a mohou zákazníky v případě potřeby odkázat k

lékaři. Další službou je testování a poradenství pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. V

současné době nabízí konzultace a screening 6 lékáren řetězce BENU. Avizovanými

výhodami jsou rychlost, soukromí a odborné rady. BENU dále poskytuje zákazníkům

možnost objednat se na individuální konzultace za účelem odvykání kouření či lékového

poradenství, v rámci kterého se hodnotí zákazníkovo užívání léků a jejich kombinace. Ve

vybraných lékárnách je rovněž možné si nechat změřit cholesterol. Co se týče online

71 SEMERÁDOVÁ, Zuzana. Lékárna Benu otevřela dvoustou prodejnu, nově nabízí měření diabetu. Médiář
[online]. 3. 4. 2017 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z:
https://www.mediar.cz/lekarna-benu-otevrela-dvoustou-prodejnu-nove-nabizi-mereni-diabetu/

70 ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing ve zdravotnictví / Jaroslav Zlámal. 2. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 9788070135037., str. 62

69 Benu. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.benu.cz/

68 Tržby lékáren BENU meziročně stouply o více než 22 %. Retail News [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z:
https://retailnews.cz/aktualne/trzby-lekaren-benu-mezirocne-stouply-o-vice-nez-22/
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prostředí, internetová lékárna www.benu.cz nabízí množství článků zaměřených na zdraví

zákazníků a také online poradnu, díky které se mohou zákazníci poradit s lékárníky na dálku,

není tedy nutné navštěvovat lékárnu fyzicky.72 Za zmínění ještě stojí dermatologický sektor v

lékárně, kde se prodávají kosmetické produkty, a ve vybraných lékárnách s výběrem těchto

produktů radí zaškolený asistent či asistentka.

4.1.2.2 Distribuce

Lékárenský řetězec BENU má v současné době 275 poboček lékáren rozmístěných po

celé České republice, z toho 48 jich je v hlavním městě Praze.73 Co se přístupnosti týče, není

toho tedy příliš co vytknout, pobočky jsou v dostupné vzdálenosti téměř odkudkoli v

republice. V kterékoliv z těchto poboček je možné zboží zakoupit nebo si jej vyzvednout po

předchozí objednávce provedené skrze internetové stránky. V případě osobního vyzvednutí

zboží musí však hodnota objednávky činit alespoň 100 korun. Alternativou je možnost si v

některých lékárnách zboží pouze zarezervovat, v tomto případě žádný finanční limit nastaven

není. Zákazník si může za poplatek zboží zakoupené přes internet rovněž nechat doručit domů

prostřednictvím České pošty nebo kurýrních služeb.74 Od roku 2018 mají zákazníci možnost

si objednávat léky také skrze internetový supermarket Rohlík.cz díky spolupráci, která vznikla

mezi Rohlíkem a BENU. Léky se tak k zákazníkovi dostanou velmi rychle, v některých

případech už do hodiny. Spojení online obchodu s potravinami a lékárnou s takto rychlým

rozvozem zboží je podle zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra evropským unikátem.75

75 NOVOTNÝ, Radek. Rohlík.cz a Benu rozjely rychlé doručování léků. Zavedení služby trvalo kvůli přísným
zdravotnickým pravidlům dva roky. Logistika [online]. 18. 10. 2018 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z:
https://logistika.ihned.cz/c1-66297400-rohlik-cz-a-benu-rozjely-rychle-dorucovani-leku-zavedeni-sluzby-trvalo-
kvuli-prisnym-zdravotnickym-pravidlum-dva-roky

74 Doprava a platba. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.benu.cz/doprava-a-platba
73 Lékárny BENU. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.benu.cz/lekarny
72 Poradenství. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.benu.cz/poradenstvi
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(Obr. 1) Mapa poboček BENU (zdroj: www.benu.cz)

Typická prodejna BENU má moderní vzhled, kterému vévodí bílá a zelená barva.

Léky jsou rozmístěny v regálech u stěn prodejny a v prostoru formou takzvaných “ostrůvků”.

Rozřazení léků je pro zákazníka přehledné, jelikož jsou v regálech kategorizované podle

druhu nemoci či potíží, kterými může zákazník trpět – například chřipka, kašel, rýma apod.

Volně prodejné léky a ostatní produkty si tedy zákazník může v lékárně vybrat sám z regálů,

nebo se může poradit s lékárníkem, který mu poté daný produkt předá přímo na pokladně u

placení. K dispozici také bývají interaktivní tabule, které zákazníkům usnadní výběr, ovšem

nejsou zatím v každé pobočce. Jak bylo zmíněno výše, v některých pobočkách pomáhá s

výběrem dermatologických produktů speciální asistent. Několik lékáren řetězce nabízí rovněž

zvlášť oddělenou místnost pro konzultace taktéž zmíněné výše.

4.1.2.3 Cena

Jak již bylo stanoveno v teoretické části této práce, cena léků se odvíjí od toho, zda na

ně přispívá zdravotní pojišťovna pacienta, nebo nikoli. V případě léků vydávaných bez

předpisu si cenu stanovuje lékárna, zde tedy konkrétně řetězec BENU. V ceně řetězec

zohlední veškeré náklady, ale také marketingovou strategii firmy. Cena se tedy může měnit na

základě různých slevových akcích apod. Roli hraje také pochopitelně konkurence, kterou je v
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případě BENU na českém trhu zejména Dr. Max.

Cena léků vydávaných bez předpisu v řetězci BENU je často ovlivňována zmíněnými

slevovými akcemi a zákaznickými programy, kterým se budu hlouběji věnovat v dalších

částech této práce. Samotná společnost na svých internetových stránkách avizuje, že se

mohou lišit ceny léků prodávaných skrze internetovou lékárnu a v kamenných prodejnách,

výhodnější je údajně nákup přes internet.76

4.1.2.4 Propagace

Lékárenský řetězec BENU využívá k přesvědčení zákazníků o nákupu produktů v jeho

lékárnách mnoha marketingových technik. Běžný spotřebitel se může setkat s množstvím

outdoorové komunikace, jako jsou billboardy, plakáty apod. Doma vidí reklamy v televizi na

aktuálně zlevněné léky, v rámci internetu bannery či newslettery. BENU může zákazník

sledovat i na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, Instagramu a YouTube, kde sdílí

pravidelně příspěvky upozorňující na nové články na webu, slevy a další novinky, respektive

v případě YouTube reklamní spoty. Řetězec nabízí i vlastní mobilní aplikací. Dále spotřebitel

může využít zákaznického programu, který je doprovázený typickou zákaznickou kartou

poskytující řadu výhod a potenciálních slev. Blíže se na všechny zmíněné techniky zaměřím v

sekci komerční komunikace níže.

Komunikace zákazníků se společností BENU je možná online i offline. Pro offline

komunikaci jsou klíčoví zejména samotní lékárníci či farmaceutičtí/lékárenští asistenti v

kamenných prodejnách řetězce. Se zákazníky komunikují na denní bázi. Všichni lékárníci

musí mít farmaceutické vzdělání a být schopni pomoci zákazníkům s výběrem léků. Samotné

BENU klade důraz na odbornost, zájem o pacienta a příjemné vystupování.77 Jedná se totiž o

faktory, které mohou ovlivnit možnost dalších návštěv zákazníka v lékárně.

Co se týče komunikace se společností online, BENU na svých internetových stránkách

nabízí službu takzvané on-line poradny. Zákazníci mohou pokládat své dotazy

prostřednictvím klasického fóra – jejich dotaz je viditelný všem návštěvníkům webu, a stejně

tak i odpověď lékárníka. Další možností je přímé kontaktování lékárníka, který poté skrze

chat soukromě zákazníkovi odpoví. Jak sděluje samotný řetězec, služba je užitečná zejména,

pokud zákazník nakupuje léky online nebo pokud jeho stav neumožňuje dostat se do lékárny

77 Volné pozice v lékárnách BENU. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z:
https://www.benu.cz/volne-pozice-v-lekarnach-benu

76 Internetová lékárna. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.benu.cz/internetova-lekarna
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fyzicky. Lékárník pacientovi poradí s výběrem léčiv, doplňků stravy či s jejich

kombinováním.78

4.1.3 Komerční komunikace

4.1.3.1 Reklama

Lékárenský řetězec BENU využívá takřka všech typů reklamy, které byly zmíněny v

teoretické části. V televizi jsou pravidelně vysílané spoty, které obvykle upozorňují na

aktuální slevy. Setkáme se i s tištěnými letáky, billboardy či reklamou v tisku. Níže uvedu

několik příkladů, které okomentuji.

Televizní spoty jsou stále velmi důležitým nástrojem marketingu. Jak bylo řečeno v

teoretické části práce, reklamy na léky vydávané bez předpisu mají silný efekt, a poptávka tak

po daném produktu téměř okamžitě stoupá. Není tedy vůbec překvapivé, že v televizi vidíme

během celého roku spoty od lékárenských řetězců. BENU v tomto případě rozhodně není

výjimkou. Běžný divák mohl například před zhruba dvěma lety zaznamenat rozsáhlou

reklamní kampaň s 3D animovaným ptákem Benu, podle kterého má řetězec své jméno.

BENU tehdy začalo spolupráci s agenturou Hammer Agency, se kterou připravilo v rámci této

kampaně nejen TV spoty, ale i reklamy na YouTube, Facebook, Google a Seznam. Samotné

motto kampaně znělo “Pod našimi křídly”, čímž se využilo rčení “pod ochrannými křídly” a

asociace s křídly ptáka Benu. Lékárna tak komunikuje směrem k divákům klíčové sdělení, že

je může vzít “pod svá ochranná křídla” – do své péče, a starat se tak o jejich zdraví a jeho

prevenci.79

(Obr. 2) Komunikační vizuál kampaně BENU (zdroj: www.benu.cz)

79 Pták Benu bere zákazníky lékáren pod svá křídla. Médíář [online]. 12. 11. 2018 [cit. 2021-03-28]. Dostupné z:
https://www.mediar.cz/galerie-reklamy/ptak-benu-bere-zakazniky-lekaren-pod-sva-kridla/

78 Poradenství. Benu.cz [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z:
https://www.benu.cz/poradenstvi#toc-on-line-lekove-interakce
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Několik měsíců na to přišlo BENU se spotem propagujícím zákaznický program. Spot

navazoval na kampaň s animovaným ptákem Benu, který se v něm opět vyskytoval. Řetězec

zde komunikoval hlavní výhody zákaznického programu pro zákazníka, jako je historie

nákupů či věrnostní body. Zajímavostí zde může být obsazení skutečné lékárnice do role

zaměstnankyně lékárny. Značka tak učinila z důvodu co největší možné autentičnosti

reklamy.80

Pokud hovoříme o více standardním televizním spotu, který je vysílán průběžně bez

souvislostí s konkrétními kampaněmi, lze jako příklad uvést následující z roku 2018, který je

k dohledání na internetové platformě YouTube.81 15 vteřinový spot upozorňuje na aktuální

slevy u dvou volně prodejných léčiv. V reklamě je vidět původní i současná cena produktů s

vyobrazením slevy v procentech. Ke konci jsou diváci ještě odkázáni na webové stránky

www.benu.cz, kde podle reklamy mohou učinit výhodné nákupy. Se spotem tohoto typu se

můžeme setkat často. Značce jde především o to dát divákům vědět o současných slevových

akcích, čímž se zvýší jejich prodej a návštěvnost poboček lékáren či webových stránek.

Typický leták lékáren BENU popíši na příkladu kusu, který jsem v březnu tohoto roku

získal v jedné z poboček. Úvodní strana se dělí na obrázek s obsahem letáku a logem BENU a

na znázornění několika produktů s jejich aktuálními slevami. Předěl tvoří pruh s označením

platnosti letáku a upozorněním “znáte z TV”, jelikož současně běží TV spoty oznamující

zlevněné nabídky právě na tyto produkty. Uvnitř letáku nalezneme na 15 stranách celou řadu

slev a zvýhodněných nabídek na různé léčiva, doplňky stravy nebo kosmetiku. Některé

konkrétní kategorie produktů (jako například vitamíny) jsou doprovázené krátkým odstavcem

s informacemi a zajímavostmi o této dané kategorii. V letáku nechybí ani strana upozorňující

na výhody, které přinese zákazníkovi členství ve věrnostním programu.

4.1.3.2 Podpora prodeje

Nástroje podpory prodeje byly v této práci už několikrát ve spojení s BENU zmíněny.

Jedná se o techniky, které zákazníkovi nabízí určitou výhodu při koupi. V případě lékáren

BENU tedy hovoříme zejména o slevových akcích, kuponech, věrnostním programu,

množstevních slevách či vzorcích.

Slevové akce jsou v dnešní době v lékárnách velmi běžné. BENU ty své komunikuje

skrze takřka všechny své komunikační kanály – přes webové stránky, TV spoty, sociální sítě,

81 Reklama - BENU (CZ, 2018). YouTube [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=176R402Tiqw&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A9reklamy

80 Benu podporuje kampaní svůj zákaznický klub. Médiář [online]. 5. 6. 2019 [cit. 2021-03-28]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/06/benu-podporuje-kampani-svuj-zakaznicky-klub/
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letáky, billboardy apod. Mezi nejčastější typ zvýhodněných nabídek patří procentuální sleva

na produkt a množstevní sleva formátu 2+1, tedy kupte 2 produkty a 3. dostanete zdarma.

Tyto slevy jsou využívány u celého sortimentu produktů kromě léků na předpis.

Jak je možné vidět na obrázku níže, na webových stránkách www.benu.cz se objeví

množství různých zvýhodněných nabídek ihned po vstupu na tyto stránky. Zakrývají takřka

celou viditelnou plochu úvodní stránky. Je tedy jasné, že tyto slevové nabídky zabírají velmi

silné místo v celkové komunikaci BENU.

(Obr. 3) Úvodní strana www.benu.cz (zdroj: www.benu.cz)

Důležitou položkou v podpoře prodeje, jejíž komunikaci BENU rovněž věnuje velmi

často prostor v TV reklamách, tisku a na internetu, je zákaznický program a s ním spojená

BENU PLUS karta. Tento program nabízí zákazníkům řadu výhod. BENU monitoruje historii

nákupů držitele karty a spolu s tím hlídá i lékové interakce. Zákazník se tedy může kdykoli

poradit, jestli není nově zakoupený lék jakkoli nebezpečný v kombinaci s léky, které již

zakoupil dříve. S kartou jsou pochopitelně spojené i různé slevy a výhodnější nabídky při

koupi produktů či placení konzultací. Při všech nákupech se zároveň na kartu načítají body,
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které je později možné vyměnit za slevové kupony. Program také umožňuje slevy na

doplatcích u některých léčiv vydávaných na předpis. Jedná se tedy o jedinou slevovou formu,

co se léků na předpis, respektive placení doplatků z celkové částky, týče.82

4.1.3.3 Události a zážitky

Jak bylo definováno v teoretické části, do této položky marketingové komunikace

patří mimo jiné atmosféra a prostředí místa, kde společnost operuje. V tomto případě se tedy

jedná o konkrétní pobočky lékáren, které byly popsány v sekci distribuce. Je možné zde pro

zajímavost uvést, že BENU disponuje od roku 2019 pobočkami s průhledem do laboratoře.

Zákazníci se díky tomu mohou na vlastní oči podívat, jak jsou různé léky na místě

připravovány.

BENU se věnuje i sponzoringu. Ten je o něco hůře dohledatelný, jelikož samotný

řetězec nemá na rozdíl od Dr. Maxe na svých stránkách sekci vyhrazenou CSR aktivitám a

finančním podporám. Můžeme se však setkat například s podporou školky nebo dětského

tábora.

4.1.3.4 Public relations

BENU na svém webu na rozdíl od Dr. Maxe nemá sekci věnovanou PR článkům a

aktivitám. Média a případně anii zákazníci tedy nemají možnost získat ucelené informace o

tom, co chce značka právě komunikovat nebo co je pro ni aktuální, přehledně na jednom

místě. Na internetu je ovšem možné najít řadu PR článků zaměřujících se na lékárny BENU.

Nejčastěji se setkáváme s tvorbou od zpravodajských portálů MediaGuru.cz a Médiář. V

případě Médiáře se jedná obvykle o obecné novinky týkající se BENU, jako počet nově

otevřených poboček, zisky apod., zatímco u MediaGuru jsou články více zaměřené na

mediální komunikaci lékárenského řetězce.

Do PR aktivit můžeme zařadit mimo jiné články na stránkách www.benu.cz, které

společnost pravidelně vytváří a ve speciální sekci poté sdílí. Jedná se o články zaměřené na

zdraví, jeho prevenci či potíže s ním. Návštěvníci webu se mohou dočíst, jak řešit různé

bolesti, jak poznat nemoci nebo jaké brát vitamíny. Přidávány jsou i články zaměřené na

aktuální problematiky, jako je například článek z března tohoto roku, který pojednává o boji

proti stresu, nepříjemnosti, s níž se kvůli současné situaci s pandemií setkává mnoho lidí.83

83 Články o zdraví. Benu.cz [online]. [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://www.benu.cz/clanky

82 Vítá vás zákaznický program BENU s BENU PLUS kartou. Benu.cz [online]. [cit. 2021-04-03]. Dostupné z:
https://www.benu.cz/zakaznicky-program-benu-plus
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Nutno však podotknout, že tyto články ohledně aktualit nejsou přidávány tak často, jako je

tomu u Dr. Maxe., kde se s nimi zákazníci setkávají pravidelněji.

4.1.3.5 Přímý marketing a interaktivní marketing

Jelikož se tyto dvě formy komerční komunikace v mnoha ohledech překrývají, rozhodl

jsem se je spojit do jedné. V dnešní době se nesetkáváme v případě lékáren s příliš velkým

množstvím forem přímého marketingu. Nejčastěji se jedná pouze o rozesílání letáků poštou.

V případě BENU je významné spojení s online supermarketem Rohlík.cz, kde se zákazníkům

mnohdy automaticky přidá leták BENU do košíku, ačkoliv třeba žádný produkt z lékárny ani

nenakupují. Tento leták poté dorazí společně s nákupem k zákazníkovi domů.

O mnoho častější jsou letáky rozesílané elektronickou poštou formou takzvaných

newsletterů. Ty chodí na e-mail zákazníkům registrovaným v zákaznickém programu BENU

pravidelně průměrně jednou za dva až tři dny. Obvykle upozorňují na slevové nabídky,

novinky mezi produkty nebo na aktuálně často kupované produkty, jako jsou například v

současné době respirátory a covid testy.

(Obr. 4) Newsletter BENU duben 2021 (zdroj: BENU)
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Další důležitou položkou jsou samotné internetové stránky, v tomto případě

www.benu.cz. Jak již bylo zmíněno v části podpora prodeje, velkou část úvodní strany

zabírají upozornění na aktuální slevové akce a výhodné nabídky. Celkově je úvodní strana o

něco obsáhlejší, než je tomu u Dr. Maxe, nabízí možnost vyhledání nejbližší lékárny nebo

detailnější rozpis kategorií produktů. Stránky jsou jinak těm od konkurenčního Dr. Maxe

převážně podobné, zejména pak z hlediska funkčnosti a obecného rozvržení. Rozdílem může

být ještě grafika při vyhledávání produktů přes kategorie na zeleném vyhledávacím řádku, kde

BENU na rozdíl od Dr. Maxe nemá u specifických oblastí problémů obrázky a rozvržení se

celkově liší.84

4.1.3.6 Ústní šíření

Jak bylo uvedeno v teorii, v ústním šíření jde zejména o to, co si o značce lidé

navzájem říkají. V tomto ohledu lze na základě výzkumu z roku 2016 soudit, že BENU

zaostává za Dr. Maxem ve všech dotazovaných kategoriích, mezi které patřila například cena,

dostupnost, šíře a kvalita sortimentu či personál.85 Jedná se tedy o něco, na co se BENU může

soustředit a pokusit se v jednotlivých kategoriích vylepšit.

Důležité jsou v ústním šíření i sociální sítě. BENU má účty na Facebooku a

Instagramu. Na Facebooku má aktuálně (duben 2021) kolem 18 tisíc sledujících. Příspěvky

jsou sdíleny pravidelně, obvykle jednou za dva dny. Jedná se o texty, vždy doprovázené

vizuálem, které jsou zaměřené na zdraví, výhodné nabídky či aktuální témata, například jaké

krémy a doplňky stravy používat v zimě apod. Texty takřka vždy obsahují nějakou otázku,

která má zvýšit interakci sledujících u obsahu, ovšem nedá se říct, že to příliš funguje.

Komentářů je obvykle kolem 2-3, pokud nějaké vůbec jsou. Výjimkou bývají soutěže, které

se na Facebookovém účtu BENU objevují, v takovém případě je interakce mnohem vyšší.86

Na Instagramovém účtu má BENU aktuálně (duben 2021) přes 3 tisíce sledujících.

Obsah je zde takřka stejný, jako je na Facebooku. Jediné rozdíly jsou obecně nižší počet

komentářů, kdy většina příspěvků žádné nemá, což může být i výrazně nižším počtem

sledujících oproti Facebooku. Rovněž se liší soutěže, jelikož daná soutěž obvykle probíhá

pouze na jedné z platforem, tedy buď na Instagramu, nebo na Facebooku. V těchto soutěžích

je cílem obvykle příspěvek komentovat a označovat pod ním své přátelé.87

87 Benu_cz. Instagram [online]. [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://www.instagram.com/benu_cz/
86 BENU Lékárna. Facebook [online]. [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://www.facebook.com/benucz

85 SEMERÁDOVÁ, Zuzana. Průzkum: Dr. Maxe volí k nákupu většina Čechů, cenově ho dohání Pilulka. Médiář
[online]. 8. 1. 2017 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z:
https://www.mediar.cz/pruzkum-dr-maxe-voli-k-nakupu-vetsina-cechu-cenove-ho-dohani-pilulka/

84 BENU. Benu.cz [online]. [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://www.benu.cz/
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4.1.3.7 Osobní prodej

Osobní prodej je v případě lékáren BENU limitován na lékárníky a další prodejce v

pobočkách řetězce. Konkrétní pozice jsou vedoucí lékárník, lékárník asistent, farmaceutický

asistent, létající lékárník a létající farmaceutický asistent. BENU v sekci “Kariéra” na svých

internetových stránkách udává parametry, které pracovníci musí splňovat. Jedná se především

o farmaceutické vzdělání (nutné ze zákona), příjemné vystupování vůči zákazníkům a

schopnost jim poradit s výběrem léků. Rovněž není údajně nutné u žádné pozice, kromě

vedoucího lékárníka, mít předchozí pracovní zkušenosti.88

Dalším pracovníkem, se kterým se v lékárně setkáme, je již dříve zmíněný vyškolený

asistent, který má v rámci lékárny vlastní stánek s prodejem dermatologických potřeb. I ten

musí být schopen pomoci zákazníkům s výběrem a umět prodat co nejvíce zboží.

Zda je personál lékáren zdatnější v prodeji zboží a pomoci zákazníkům, než je u

konkurenčního Dr. Maxe, je těžké určit bez zákulisních informací. Lze jedině předpokládat,

že tomu tak není, respektive tak není vnímán zákazníky, opět na základě výzkumu z roku

2016, kde byl personál určen jako ochotnější a odbornější v případě Dr. Maxe.89

4.2 Dr. Max

4.2.1 Obecné

Lékárenská síť Dr. Max byla založená v roce 2006.90 V České republice je

provozována společností Česká lékárna holding, která patří pod skupinu Penta Investments.

Lékárny patřící pod značku Dr. Max se však nenachází pouze na území České republiky, ale i

na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Srbsku či v Itálii. Řetězec se tedy rozšiřuje do dalších

evropských zemí, kde otevírá nové pobočky lékáren. Společnost si zakládá na výborné

dostupnosti, nízkých cenách a širokém sortimentu, do kterého patří i vlastní značka produktů

Dr. Max.91

V České republice se jedná o největší lékárenskou síť se 460 pobočkami, což je o

téměř 200 více, než kolik má druhá největší síť BENU. Zároveň tento počet činí zhruba 15 %

91 O společnosti. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti

90 ČLH zakládajícím členem asociace lékárenských sítí. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/tiskove-zpravy/clh-zakladajicim-clenem-asociace-lekarenskych-siti

89 SEMERÁDOVÁ, Zuzana. Průzkum: Dr. Maxe volí k nákupu většina Čechů, cenově ho dohání Pilulka. Médiář
[online]. 8. 1. 2017 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z:
https://www.mediar.cz/pruzkum-dr-maxe-voli-k-nakupu-vetsina-cechu-cenove-ho-dohani-pilulka/

88 Volné pozice v lékárnách BENU. Benu.cz [online]. [cit. 2021-04-04]. Dostupné z:
https://www.benu.cz/volne-pozice-v-lekarnach-benu
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z celkového počtu lékáren v Česku.92 Každoročně se otevírá kolem 15–20 nových poboček.

Do tohoto čísla se počítá i převzetí jiných sítí, jako například v roce 2018 11 lékáren “Na

zdraví”.93 Celkově pracuje v lékárnách Dr. Max kolem 4000 zaměstnanců.94 Součástí sítě je i

internetová lékárna www.drmax.cz, skrze kterou mohou zákazníci nakupovat z rozsáhlého

sortimentu online.

V roce 2019 dosáhl Dr. Max obratu kolem 20 miliard korun, což je o zhruba 11 % více

než předchozí rok. Úspěšná byla i internetová lékárna www.drmax.cz, která zaznamenala

obrat blížící se jedné miliardě korun, v tomto případě se jednalo o 45% nárůst oproti roku

2018. V obou rovinách si tedy Dr. Max vede výrazně lépe než konkurenční BENU, zejména v

celkovém obratu, kde je rozdíl kolem 14 miliard korun.95

Šíře sortimentu je stejně jako u BENU velmi vysoká. V lékárnách Dr. Max jsou k

dostání léky na předpis, bez předpisu, doplňky stravy, kosmetika, produkty pro sportovce,

zdravotnické a ochranné pomůcky a rovněž i produkty pro zvířata. Hlavní rozdíl hraje vlastní

značka produktů, která je mezi zákazníky úspěšná, více se na ní zaměřím v sekci produkt

marketingového mixu.

4.2.2 Rozhovor s PR manažerem a tiskovým mluvčím Dr. Max

Pro možnost důkladné analýzy marketingového a komunikačního mixu současného

lídra na lékárenském trhu v Česku jsem provedl hloubkový rozhovor s PR manažerem a

tiskovým mluvčím řetězce Dr. Max Ing. Michalem Petrovem. Otázky byly zaměřené na

marketingovou komunikaci sítě Dr. Max a interní informace o ní, které budou promítnuty v

dalších částech této práce.

Ing. Michal Petrov začal pracovat v síti Dr. Max na pozici PR manažera v roce 2014

po mnohaleté úspěšné kariéře v mediálním sektoru. V rámci své současné pracovní pozice si

klade za cíle především otevřenost, nemlčenlivost a komunikaci s médii, kdykoli je jimi

kontaktován.

95 Další rekordní rok pro Dr.Max. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/tiskove-zpravy/dalsi-rekordni-rok-pro-dr-max

94 Šéf Dr. Max: Tržby nám rostly jen krátkodobě, během krize jsme nevydělali. Idnes.cz [online]. 3. 6. 2020 [cit.
2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/koronavirus-covid-19-pandemie-krize-lekarny-trzby-pokles.A200603_
071040_ekonomika_aug

93 O společnosti. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti

92 Další rekordní rok pro Dr.Max. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/tiskove-zpravy/dalsi-rekordni-rok-pro-dr-max
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4.2.3 Marketingový mix

4.2.3.1 Produkt

Šíře sortimentu zboží je v lékárnách Dr. Max velmi rozsáhlá. Kromě léků na předpis,

které tvoří údajně 60 % celkových tržeb, si zákazníci mohou zakoupit celé spektrum léčiv,

kosmetiky, doplňků stravy či zdravotnických pomůcek.96 Obecně jsou kategorie produktů

podobné těm v BENU. Konkrétní značky výrobků se mohou lišit například na základě

exkluzivních práv k distribuci, v případě Dr. Maxe se jedná třeba o kosmetickou značku

Nuance.97

Velikým rozdílem od konkurence je vlastní značka produktů Dr. Max, která tvořila k

roku 2018 přes 8 % z celkového obratu řetězce, tedy 1,5 miliardy korun. Výrobu několika

stovek typů produktů této značky má na starosti sesterská společnost Dr. Max Pharma, jež je

rovněž od roku 2018 největším zdejším výrobcem volně prodejného lékařského sortimentu.98

Do tohoto sortimentu patří například různé léky vydávané bez předpisu, dermokosmetika,

vitamíny, zdravotnické pomůcky jako teploměry či těhotenské testy nebo hygienické potřeby.

Pro úspěch vlastní značky produktů byla velmi důležitá inspirace na anglickém trhu,

konkrétně tamní sítí Boots. Dr. Max dle tohoto vzoru v roce 2011 svou značku oživil a

postupem času se portfolio dostalo do současné šíře. Velikou výhodou je shodný název

značky produktů se samotnou lékárenskou sítí, tedy Dr. Max. Díky tomu není nutné vkládat

do marketingové komunikace produktů takové množství finančních prostředků, jako tomu je

pro klasické brandové výrobce. Pokud jsou navíc produkty kvalitní, není třeba mít obavy ze

zhoršení pověsti značky, nebo z obav lékárníků při jejich vydávání pacientům.99

99 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

98 O společnosti. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti

97 Nová řada Nuance – Perlový luxus se přelévá do kosmetiky. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/tiskove-zpravy/nova-rada-nuance-perlovy-luxus-se-preleva-do-kosmetiky

96 Šéf Dr. Max: Tržby nám rostly jen krátkodobě, během krize jsme nevydělali. Idnes.cz [online]. 3. 6. 2020 [cit.
2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/koronavirus-covid-19-pandemie-krize-lekarny-trzby-pokles.A200603_
071040_ekonomika_aug
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(Obr. 5) Evoluce vlastní značky Dr. Max (zdroj: Ing. Michal Petrov)

Co se týče počtu nabízených služeb v pobočkách lékáren, Dr. Max poměrně zaostává

za konkurenčním BENU. Hlavní nabízenou službou v lékárnách jsou takzvaná dermocentra.

Jedná se o oddělení v samotné pobočce, kde zákazníci mohou nakupovat dermatologické

výrobky a poradit se o jejich výběru se speciálně školenými asistentkami. Součástí je i možná

diagnostika pleti pomocí speciálního přístroje, díky kterému se zjistí konkrétní problémy s

pletí a mohou zvolit produkty přesně určené k její péči.100 Právě kosmetika, dermatologie a

celkově péče o pokožku je jedním z hlavních zaměření řetězce, počínaje rokem 2017, kdy byl

spuštěn koncept “Dr. Max pro zdraví a krásu”, se kterým začala dermocentra v lékárnách

vznikat. Na českém trhu tak byl první, který s tímto nápadem přišel.101 Mimo to se Dr. Max na

zvláštní služby nabízené v lékárnách nezaměřuje. Dle Michala Petrova je tomu tak zejména

kvůli regulacím, kvůli kterým není v kamenných lékárnách dostatek prostoru na nabízení

těchto služeb. Dalším faktorem je vytíženost lékárníků a jejich obecná nedostupnost, což

znamená, že je těžké najít zaměstnance, kteří by tyto služby prováděli, nebo tím pověřit ty

současné, kteří by pak nestíhali plnit své ostatní úlohy.102

4.2.3.2 Distribuce

Jak již bylo zmíněno dříve, Dr. Max má v současné době 460 poboček lékáren. Díky

tomuto obrovskému počtu jsou celkově jeho lékárny nejsnáze dostupné, na mapě nenajdeme

102 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

101 Dr. Max se chce více posunout k dermokosmetice. MediaGuru [online]. 23. 2. 2017 [cit. 2021-04-05].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/02/dr-max-se-chce-vice-posunout-k-dermokosmetice/

100 Dermocentra. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/lekarny/dermocentra/nase-dermocentra
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příliš míst, odkud by se do některé z poboček nedalo v přijatelném čase dostat. Jak řekl v

rozhovoru Michal Petrov “Dr. Max se ve všem orientuje na zájem pacienta, to je alfa a omega

Dr. Max, musíme být i dostupní. Takže Dr. Maxe najdeme na těch nejvíce frekventovaných

místech, jako jsou dopravní uzly, obchodní centra, blízkost nemocničních zařízení, kde vzniká

preskripce. To zároveň znamená, že tyhle naše vlastní komunikační kanály jsou na místech s

vysokým počtem pacientů, tedy cílové skupiny.”103 V Praze a Brně navíc fungují pobočky s

nepřetržitým provozem. V Brně se jedná o jedinou takovou lékárnu v rámci celého kraje.104

Celkově tedy jde o značnou konkurenční výhodu v rámci lékárenských sítí.

(Obr. 6) Mapa poboček Dr. Max (zdroj: www.drmax.cz)

Zákazníci si mohou zboží zakoupit přímo v kamenných prodejnách nebo online skrze

internetovou lékárnu www.drmax.cz. Při nákupu online je poté na výběr několik možností, jak

se dá ke zboží dostat. Zákazníci si jej mohou zdarma vyzvednout v některé z poboček lékáren,

nebo za poplatek nechat doručit domů prostřednictvím České pošty či některé z kurýrních

služeb. Cena doručení se liší podle typu doručovací služby. Při útratě nad 999 korun a pro

členy zákaznického programu je však doručení zdarma.105 Možná je i bezplatná rezervace

zboží, pokud je na skladě v lékárně. Zákaznici si jej poté vyzvednou a zaplatí na místě.

Rezervovat se v lékárnách Dr. Max mohou i léky vydávané pouze na předpis.106

Typická pobočka Dr. Max působí moderně, ačkoliv některé pobočky konkurenční sítě

BENU jsou v tomto ohledu ještě napřed. Převládá zelená, bílá a červená barva v motivu loga

106 Rezervační podmínky. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/vse-o-nakupu/rezervacni-podminky

105 Doprava a platba. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/obecne/doprava-a-platba

104 O společnosti. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti

103 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.
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Dr. Max. Sortiment je v regálech řazený podle typu potíží, které mohou zákazníky trápit, jako

je bolest, kašel, rýma apod. Pokladní přepážky jsou rozděleny na volný výdej a na výdej na

recept. Mnoho poboček navíc disponuje dříve zmíněným dermatologickým koutkem s vlastní

asistentkou. V lékárnách se rovněž nachází digitální nosiče, na kterých může Dr. Max vysílat

různá obchodní sdělení či reklamy od konkrétních značek produktů.107 Zajímavostí může být i

takzvaný lékárenský automat, který Dr. Max spustil v roce 2019 na Slovensku. V něm mohou

zákazníci nonstop nakupovat volně prodejné léky, doplňky stravy a zdravotnické pomůcky.108

Je však otázkou, zda a kdy tento automat dorazí i do Čech.

4.2.3.3 Cena

Cena je tvořena stejně jako v případě BENU. Léky vydávané na předpis jsou hrazené

plně nebo částečně ze zdravotního pojištění zákazníka, zatímco cenu volně prodejných léčiv si

určuje samotný Dr. Max na základě nákladů či obchodních a marketingových strategií. Ceny

se obecně mohou lišit v závislosti na tom, jestli zákazník nakupuje přes internet, nebo v

kamenné prodejně. V druhém zmíněném případě budou spíše vyšší.

Právě cena je samotným řetězcem Dr. Max jednou z hlavních avizovaných výhod a

důvodů, proč v jeho lékárnách nakupovat. Slogan společnosti je “Nízké ceny pro Vaše

zdraví”. Zaručuje tedy nízké ceny volně prodejných léčiv, doplňků stravy, dětského

sortimentu i produktů vlastní značky. Rovněž i nízkou výši doplatků u léků na předpis,

přičemž se zákaznickou kartou jsou tyto doplatky v některých případech dokonce nulové. Dr.

Max je dle dříve zmíněného průzkumu vnímán jako cenově nejpřijatelnější i zákazníky.109

V následující tabulce srovnávám plné ceny (beze slev) vybraných léků vydávaných

bez předpisu, za které se prodávají na internetových stránkách www.benu.cz a www.drmax.cz

k dubnu 2021. Léky jsem zvolil podle nejprodávanějších na internetových stránkách Dr. Max

v kategoriích bolest, rýma a kašel. Jak bylo řečeno výše, cena léků v kamenné prodejně se

může lišit. Tyto ceny zde srovnány nebudou z důvodu současné pandemie a omezeného

provozu lékáren.

109 SEMERÁDOVÁ, Zuzana. Průzkum: Dr. Maxe volí k nákupu většina Čechů, cenově ho dohání Pilulka.
Médiář [online]. 8. 1. 2017 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z:
https://www.mediar.cz/pruzkum-dr-maxe-voli-k-nakupu-vetsina-cechu-cenove-ho-dohani-pilulka/

108 Dr. Max testuje na Slovensku lékárenský automat. MediaGuru [online]. 7. 8. 2019 [cit. 2021-04-05].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/08/dr-max-testuje-na-slovensku-lekarensky-automat/

107 Dr. Max remodeluje lékárny, digitalizuje své výlohy. MediaGuru [online]. 15. 1. 2016 [cit. 2021-04-05].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/01/dr-max-remodeluje-lekarny-digitalizuje-sve-vylohy/
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benu.cz (cena v CZK) drmax.cz (cena v CZK)

Ibalgin (400 mg, 48 tablet) 95 89

Paralen (500 mg. 24 tablet) 39 45

Acylpyrin (10 tablet) 39 39

Olynth (HA 1 mg/ml) 109 109

Muconasal Plus (10 ml) 119 119

Vicks Sinex (15 ml) 119 119

ACC Long (600 mg, 20

tablet)

179 179

Stoptussin (50 ml) 149 159

Erdomed (225 mg, 20

sáčků)

199 249

(Tabulka 1) Srovnání cen léků (autor práce, zdroje: www.drmax.cz, www.benu.cz)

Jak je z tabulky patrné, ceny vybraných léků dvou největších řetězců v Česku jsou si

velmi podobné, lišící se pouze v několika případech o nízké částky. Jedinou výjimkou je lék

na kašel Erdomed, který je v lékárně Dr. Max dražší o 50 korun.

4.2.3.4 Propagace

Komunikace největší lékárenské sítě v Česku je opravdu rozsáhlá. Využívá podobné

nástroje jako BENU, ovšem díky téměř dvojnásobnému počtu poboček se s ní zákazníci v

některých ohledech mohou setkat ještě častěji. Reklamy v televizi se vysílají nepřetržitě celý

rok, stejně tomu je i s outdoorovou či online komunikací. Dr. Max vydává pravidelně nejen

letáky, ale i čtvrtletní magazín Maximum. Silný je i na sociálních sítích, kde má účty na

Facebooku, Instagramu a YouTube s vysokými počty sledujících uživatelů. Rovněž disponuje

vlastní mobilní aplikací. Velmi důležitým nástrojem je zákaznický program, který má

obrovský úspěch. Blíže se tomuto programu a dalším technikám budu věnovat dále v práci.

V offline komunikaci zákazníků s lékárenskou sítí hrají i zde klíčovou roli lékárníci.
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Právě jejich ochota a schopnost pomoci hrají důležitou roli v získání konkurenční výhody. V

případě online komunikace se společností mohou zákazníci využít buď služeb klasického

e-mailu, nebo online poradny, kterou Dr. Max na svých internetových stránkách nabízí. Stejně

jako u BENU i zde funguje formou fóra, kde lidé pokládají veřejně dotazy, a lékárník jim na

ně poté odpovídá. Rozdílem však je, že není možné kontaktovat lékárníka přímo

prostřednictvím chatu.

Změny pro běžnou komunikaci znamenal začátek pandemie Covid-19. Standardní

komunikace byla zmírněna a vystřídala ji průběžně aktuální témata pro danou situaci. Jak

uvádí Michal Petrov v rozhovoru: “Říkali jsme si, že je potřeba také lidi trochu uklidňovat a

říkat jim, co mají dělat. Protože v tom ten stát v prvních fázích Covidu celkem selhal. Takže

jsme se hodně soustředili na zdravotní osvětu.” Jelikož se zároveň lidé často obávali lékárny

kvůli viru navštívit, což může způsobit výpadek užívání léků během jejich léčby, bylo důležité

směrem k nim komunikovat, které lékárny jsou stále otevřené a že je bezpečné je navštívit.

Právě bezpečnost zvládl zajistit Dr. Max velmi rychle, když jako první řetězec nainstaloval ve

svých pobočkách ochranná plexiskla u výdejních pultů. Dalším z cílů bylo včas komunikovat

dostupnost léčiv a ochranných pomůcek, jelikož kvůli pandemii se jejich dostupné množství

často rychle měnilo, a lékárna je tak mnohdy nemohla prodávat ve větším množství. Protože

Covid-19 způsobil vážné ekonomické potíže na celém trhu, včetně toho lékárenského, bylo

potřeba silně komunikovat i novou cenovou strategii. Dr. Max zavedl u mnoha léků

vydávaných na předpis 100% cenovou slevu na doplatky, což podle Petrova pomohlo celému

lékárenskému trhu.110

110 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.
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(Obr. 7) Leták Dr. Max červen 2020 (zdroj: Ing. Michal Petrov)

4.2.4 Komerční komunikace

4.2.4.1 Reklama

Reklama je jedním z klíčových komunikačních prvků sítě Dr. Max. Mezi hlavní

kanály patří televizní spoty, letáky či sociální sítě. Televizní spoty se vysílají napříč celým

rokem. Dle Michala Petrova vydává Dr. Max nejvyšší finanční prostředky na televizní

reklamy v rámci celého českého lékárenského trhu. Jejich reklamy v televizi tak prakticky

není možné přehlédnout. Dělí se na klasické, které upozorňují na akční nabídku, a podporují

tak leták, a na takzvané image spoty, jež jsou zaměřené na samotnou značku sítě Dr. Max.

Jako příklad image kampaně lze uvést milostný příběh mezi lékárnicí a zákazníkem,

který byl uveden v březnu roku 2020, načež byl kvůli pandemii Covid-19 přerušen. Kampaň

byla k vidění nejen v televizi, ale i na internetu, sociálních sítích a v rámci venkovní

komunikace. Jejím předmětem byla propagace zákaznického programu Dr. Max a s ním

spojené slevy na doplatcích u léků na předpis.111 V březnu roku 2021 byla kampaň obnovena a

111 Dr. Max v nové kampani rozehrává milostný příběh. MediaGuru [online]. 2. března 2020 [cit. 2021-04-22].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/dr-max-v-nove-kampani-rozehrava-milostny-pribeh/
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do oběhu byly vpuštěny nové televizní spoty a další komunikace. Opět se jednalo o milostný

příběh, respektive jeho rozvinutí, lékárnice a jejího nápadníka, který je pravidelným

zákazníkem v lékárně. Tentokrát však byl předmětem propagace zejména e-shop Dr. Max. U

obou těchto kampaní spolupracoval Dr. Max na jejich tvorbě s agenturou Ogilvy.112

Nejčastěji vysílané v televizi jsou spoty zaměřené na aktuální akční nabídku a slevy.113

Tyto spoty jsou obvykle kolem 30 vteřin dlouhé a vizuálně znázorňují několik léčivých

přípravků, které jsou momentálně k pořízení za zvýhodněné ceny. Propagují tedy měsíční

nabídku z letáku.

Leták sítě Dr. Max je vydávaný 11x ročně v nákladu kolem 4 milionů kusů.114 Jeho

podobu popíši na příkladu kusu, který jsem obdržel v dubnu 2021. Úvodní strana se dělí na

horní a dolní polovinu. Na horní polovině se nachází logo značky Dr. Max a sdělení

upozorňující na jednu z výhod zákaznického programu, totiž slevě na doplatku na recept.

Dolní polovina je vyplněná konkrétními produkty, na které jsou právě slevy. Leták má celkem

16 stran, z čehož téměř každá jeho vnitřní strana má na samém vrcholu titulek s mottem

společnosti “Nízké ceny pro Vaše zdraví”. Obsah tvoří ukázky zlevněného zboží rozřazeného

podle kategorií. Například produktům zaměřeným na Covid, jako jsou antigen testy,

antibakteriální gely či respirátory, je věnovaná jedna celá strana. K samému konci letáku se

nachází dvoustrana s Health & Beauty produkty, následují produkty pro děti a veterinární

zboží.

4.2.4.2 Podpora prodeje

Jak již bylo uvedeno výše, nízké ceny jsou jednou z hlavních avizovaných výhod

lékárenského řetězce Dr. Max. Tyto ceny často ovlivňuje právě podpora prodeje. I zde hrají

roli slevové akce, věrnostní program či vzorky.

S klasickými cenovými slevami se zákazníci setkají po celý rok. Mění se pouze

jednotlivé produkty, na které právě slevy platí. To samé se dá říct i o množstevních

zvýhodněných nabídkách typu 2+1. Tyto formy slev jsou komunikovány takřka všemi kanály,

které Dr. Max využívá. Podobně jako u BENU, i zde se s nimi setkáme ihned po vstupu na

internetové stránky, v televizních reklamách, letácích apod.

Klíčovou roli však u Dr. Maxe hraje věrnostní program, který patří mezi nejúspěšnější

a nejvíce oceňované programy tohoto typu u nás. V roce 2018 proběhlo zpřístupnění

114 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

113 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

112 Dr. Max spouští novou kampaň s nápadníkem lékárnice. MediaGuru [online]. 4. března 2021 [cit.
2021-04-22]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/03/dr-max-spousti-novou-kampan-s-napadnikem-lekarnice/
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veškerých výhod programu všem členům, do té doby je mohli čerpat pouze senioři,

handicapovaní, veteráni a děti. Počet členů se od zmíněného roku 2018 zvýšil o přibližně

milion, a v současné době tak činí celkem přes 4 miliony. Klienti navíc již ani nemusí mít

plastovou kartu, stačí se registrovat online přes webové stránky nebo mobilní aplikaci.115

Komunikace benefitů směrem k zákazníkům je z 60 % zaměřená na finanční výhody a

zbylých 40 % na nefinanční.116

Mezi hlavní výhody zákaznického programu patří slevy na doplatcích u léků na

předpis (případně nulové doplatky), doprava zdarma při nákupu z internetových stránek,

historie nákupů, online databáze příbalových letáků, individuální slevy či 2x ročně lékařská

konzultace prostřednictvím portálu www.ulekare.cz zdarma. Do zákaznického programu dále

spadají zvláštní kluby specializované na různé skupiny jako Dr. Max Baby, orientovaný na

matky a jejich děti, Dr. Max VET, orientovaný na zvířata, Dr. Max DIA, orientovaný na

pacienty s diabetem, a Dr. Max Beauty, orientovaný na kosmetické potřeby.117

4.2.4.3 Události a zážitky

I zde je nutno nejprve zmínit prostřední lékáren Dr. Max. Detailní popis klasické

pobočky je v sekci Distribuce této práce, avšak mezi zážitky lze jednoznačně uvést možnost

navštívení dvou nejstarších lékárenských poboček vůbec, které se nachází v Praze a v Brně.

Ta Pražská, U zlatého hada na Národní třídě, disponuje vybavením z 19. a 20. století.

Brněnská lékárna U červeného raka byla údajně v provozu již kolem roku 1365.118

Další položkou, která se částečně může překrývat s PR aktivitami, je podpora mnoha

projektů ze strany Dr. Maxe. Samotný řetězec má na svých internetových stránkách speciální

sekci, jež se těmito projekty důkladně zabývá a popisuje konkrétní poskytnutou pomoc.

Zaměření je zvláště na děti, mládež a seniory formou finanční a nefinanční podpory či

studentských grantů. Jedním z těchto projektů, který Dr. Max častěji komunikuje veřejnosti, je

Taxík Maxík. Taxík Maxík probíhá ve spolupráci s Kontem Bariéry Nadace Charty 77,

přičemž při nákupu z každého produktu značky Dr. Max jde 1 koruna na podporu tohoto

projektu. Náplní programu je přeprava seniorů a zdravotně znevýhodněných do nemocnic či

na úřady.119

119 Taxík Maxík. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/projekty-kterym-pomahame/taxik-maxik

118 Nejstarší lékárny v Praze a Brně v barvách Dr. Max. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/tiskove-zpravy/nejstarsi-lekarny-v-praze-a-brne-v-barvach-dr-max

117 Výhody programu. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://kartavyhod.drmax.cz/benefity
116 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

115 Věrnostní systém Dr.Max má už 4 miliony členů. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/tiskove-zpravy/vernostni-system-drmax-ma-uz-4-miliony-clenu
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4.2.4.4 Public Relations

Dr. Max disponuje vlastním PR oddělením, které vede Ing. Michal Petrov, s nímž byl

proveden rozhovor v rámci této práce. Petrov uvádí, že se obecně řetězec snaží nebýt

takzvaně “silent” čili nebýt tichý či uzavřený vůči médiím, ale naopak s nimi otevřeně

komunikovat kdykoli je to potřeba nebo o to je zájem. Dbají i na poskytnutí kontextu v rámci

celého trhu, ne pouze vlastní společnosti.120

Na svém webu má řetězec speciální rubriku věnovanou tiskovým aktivitám, kde

pravidelně sdílí ucelené tiskové zprávy zaměřené na aktuální informace, které je potřeba

předat veřejnosti či médiím.121 Důležitá je i webová sekce “Pomáháme”. Tam se mohou

návštěvníci internetových stránek dočíst o projektech, které Dr. Max finančně podporuje. Více

o této sekci je v předchozí kapitole Události a zážitky. Dále se stejně jako v případě BENU i

zde vydávají vlastní elektronické články publikované na webu společnosti. Pojednávají o

zdravotních tipech či potížích, přičemž obvykle jsou na konci článku nabízeny konkrétní

přípravky z e-shopu, které mají s daným problémem pomoci.122

Pokud hovoříme o konkrétních médiích, skrze které Dr. Max často komunikuje, je

třeba zmínit například měsíčník Zdraví. V tomto časopisu, zaměřeném na zdravotní témata, se

obvykle vyskytuje jeden celý článek a jeden kratší text v sekci Poradna. S články o síti Dr.

Max se mohou spotřebitelé setkat i v standardních marketingových médiích, jako je Médiář či

MediaGuru.123 Obecně bývají zprávy v těchto médiích částečně shodné s těmi v tiskovém

centru na www.drmax.cz. Dr. Max vydává i vlastní čtvrtletník Maximum, který je rovněž

zaměřený na zdraví a jeho prevenci. Obsahuje ale navíc i rozhovory se známými osobnostmi,

kulinářské recepty apod.124

4.2.4.5 Přímý marketing a interaktivní marketing

Přímý marketing v rámci sítě Dr. Max je v dnešní době prakticky čistě digitální. Jen

zřídka se mohou spotřebitelé setkat například s tištěnými letáky ve svých schránkách.125

Naopak elektronická forma letáku je pravidelně rozesílaná formou newsletteru členům

věrnostního programu. Obsahem mailingu jsou často i upozornění na nové články na

webových stránkách, jak je možné vidět v ukázce newsletteru z března 2021 níže. Zde se

rovněž setkáme s komunikací výhodných nabídek. Člen věrnostního programu obdrží obvykle

125 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

124 Maximum. Maximum.drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: https://maximum.drmax.cz/
123 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

122 Poradna. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: https://www.drmax.cz/poradna
121 Tiskové centrum. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: https://www.drmax.cz/tiskove-centrum
120 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.
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newsletter zhruba jednou za týden, tedy méně často, než je tomu u BENU. Rozdílem je i fakt,

že newslettery od sítě Dr. Max obsahují na začátku konkrétní oslovení zákazníka, kterému

byly poslány.

(Obr. 8) Newsletter Dr. Max duben 2021 (zdroj: Dr. Max)

Internetové stránky www.drmax.cz jsou přehledné a laděné do barevných odstínů loga

společnosti. Stejně jako je tomu u BENU, i zde se setkává návštěvník s masivní komunikací

zvýhodněných nabídek a slevových cen ihned na úvodní straně. Nabídka produktů je

rozdělena do jednotlivých kategorií podle různých oblastí péče a dalších podkategorií podle

konkrétního zaměření. Tyto podkategorie doprovází vizuální znázornění, jako například

kašlající člověk u produktů proti kašli. Na internetových stránkách se dále nachází dříve

45



zmíněné články o zdraví, online poradna, tiskové centrum, online letáky, výpis lékáren a

dermocenter atd.126

4.2.4.6 Ústní šíření

Jednou z opravdu silných stránek lékárenské sítě Dr. Max je to, co si o ní myslí

zákazníci. Z dříve zmiňovaného průzkumu z roku 2016 je patrné, že zákazníci hodnotí v

rámci lékárenského trhu nejvíce kladně v mnoha kategoriích právě síť Dr. Max.127 Tento fakt

lze doložit i umístěním ve spotřebitelské soutěži Mastercard Obchodník roku 2020, kde Dr.

Max vystřídal sedm let kralující nábytkářský řetězec IKEA a stal se absolutním vítězem.

Michal Petrov v rozhovoru komentuje vítězství v této soutěži a upozorňuje, že řetězec Dr.

Max není v očích zákazníků pouze o nízkých cenách: “Podle průzkumu, který jsme si dělali,

je samozřejmě naplnění claimu "Nízké ceny pro Vaše zdraví" pro zákazníky důležité, ale dnes,

po 15 letech existence na trhu, má Dr. Max vysokou míru důvěryhodnosti. I díky tomu jsme

obstáli v posledním ročníku Mastercard obchodník roku, což je vlastně nejvýznamnější

spotřebitelská cena. Po 7 letech jsme sesadili IKEA, nejsympatičtější firmu světa dá se říct,

asi s Legem.”128

Dr. Max disponuje účty na Facebooku a Instagramu. Na Facebooku má aktuálně

(duben 2021) okolo 48 tisíc sledujících. Na této síti se jedná o běžnou marketingovou

komunikaci.129 Sdílené jsou příspěvky o slevách, nových produktech či aktuálních tématech.

Pravidelně se sledující uživatelé také setkávají se soutěžemi a video spoty. Výše reakcí na

příspěvky jsou obecně poměrně slušné. Počty komentářů závisí na konkrétních příspěvcích,

často se pod nimi ale vyskytuje diskuze mezi uživateli, případně dotazy na samotnou značku.

Dr. Max na tyto komentáře takřka vždy reaguje.130

Na Instagramu má aktuálně (duben 2021) Dr. Max přes 16 tisíc sledujících. Příspěvky

se zde liší od těch publikovaných na Facebooku. Instagramový účet je zaměřený více na

Health & Beauty kategorie a lifestylový typ příspěvků.131 I v tomto případě funguje

komunikace se sledujícími uživateli velmi dobře, jelikož sdílený obsah mívá vysoký počet

reakcí. Co se týče samotných komentářů, opět záleží na konkrétním příspěvku, některé jich

mohou mít desítky, jiné zase žádné. Soutěže sdílené na Instagramu se liší od těch na

131 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

130 Dr.Max Lékárna. Facebook [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: https://www.facebook.com/lekarnadrmax
129 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

128 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

127 SEMERÁDOVÁ, Zuzana. Průzkum: Dr. Maxe volí k nákupu většina Čechů, cenově ho dohání Pilulka.
Médiář [online]. 8. 1. 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z:
https://www.mediar.cz/pruzkum-dr-maxe-voli-k-nakupu-vetsina-cechu-cenove-ho-dohani-pilulka/

126 Dr. Max. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: https://www.drmax.cz/
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Facebooku jak cenami, tak i zadanými úkoly pro možnost vyhrát.132

Spolupráce s placenými influencery na sociálních sítích využil Dr. Max pouze dvakrát.

V prvním případě šlo o začátek prodeje produktů od značky Physicians Formula, speciální

líčící dermokosmetiku. Vybrané influencerky byly pozvané na event v hotelu Hilton, kde

podpořily akci spuštění prodeje. V druhém případě se jednalo o spolupráci se Simonou

Krainovou, když se začala prodávat luxusní řada dermokosmetiky od Nuance.133

4.2.4.7 Osobní prodej

Osobní prodej i v rámci řetězce Dr. Max závisí zejména na lékárnicích a dalších

prodejcích v pobočkách lékáren. Pozice lékárníků jsou vesměs podobné jako u BENU, jedná

se o lékárníky, vedoucí, asistenty, farmaceuty, sanitáře. Veškerý personál musí mít

zdravotnické vzdělání a ochotu pomoci zákazníkům při řešení jejich zdravotních potíží. Jak

již bylo řečeno v kapitole o BENU, zákazníci vnímají právě lékárníky sítě Dr. Max nejvíce

kladně. V lékárnách s dermocentry jsou kromě lékárníků i speciálně vyškolené asistentky,

které se starají o diagnostiku pleti a prodej dermatologických produktů.

Jedním z cílů sítě Dr. Max je neustálé vzdělávání svých zaměstnanců. Z tohoto důvodu

byla v roce 2008 založená Akademie Dr. Max, kde probíhají školení, semináře a další formy

výuky zdravotnického personálu. Vstoupit do Akademie mohou nejen zaměstnanci sítě Dr.

Max, ale z celého zdravotnického oboru. Funguje zde navíc systém odměňování kredity, které

absolventi získávají od České lékárnické komory a České asociace sester. V rámci tohoto

systému vzdělávání jsou pořádané i pravidelné eventy pro zdravotníky nebo studentské tábory

Max Camp.134

4.3 Shrnutí hlavních rozdílů marketingové komunikace

dvou vybraných sítí lékáren
Rozdíly v marketingové komunikaci dvou největších lékárenských sítí v České

republice nemusí být na první pohled pro spotřebitele tak výrazné. Oba řetězce využívají

podobné komunikační kanály, jako jsou například televizní spoty, letáky, newslettery, sociální

sítě či články v tematickém tisku. Hlavními komunikovanými tématy bývají zvýhodněné

nabídky zboží a slevové akce. Jak je však na základě rozboru komunikace obou sítí možné

134 O společnosti. Drmax.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z:
https://www.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti

133 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

132 Drmaxlekarna. Instagram [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: https://www.instagram.com/drmaxlekarna/
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poznat, rozdíly lze i přesto nalézt.

Jedním z hlavních rozdílových prvků je samotná velikost lékárenské sítě na trhu a

množství jejích poboček. Zde má poměrně jasnou převahu Dr. Max. Za rok 2019 zaznamenal

o zhruba 14 miliard vyšší tržby než BENU, tedy téměř čtyřnásobek. Podobně znatelný náskok

má i v počtu poboček, kde disponuje 460 lékárnami oproti 270 lékárnám BENU. Tyto faktory

umožňují síti Dr. Max vydávat více finančních prostředků na marketingové aktivity, jako

třeba televizní spoty, za které utrácejí nejvíce v oboru. Zároveň je pro zákazníka snazší dostat

se do kamenné prodejny sítě jednoduše díky tomu, že je jejich pokrytí v ČR o tolik vyšší. To

má rovněž za výsledek vyšší míru nakupování zboží v dané síti a častější setkávání se s

marketingovou komunikací přímo v pobočkách.

Co se týče samotných poboček lékáren, příliš velkých rozdílů nenalezneme. Pobočky

obou řetězců vypadají moderně, jsou si v rámci sítě podobné a lze se v nich snadno

orientovat. Je možné zmínit koncept nové moderní pobočky BENU, která má náhled do

laboratoře a celkově více designový vzhled. Pokud takto bude postupem času vypadat více

poboček, může nakupování v nich být pro zákazníky větší zážitek. Dr. Max na druhou stranu

vlastní historicky nejstarší lékárny v Praze a v Brně, přičemž ve stejných městech fungují

lékárny s neomezeným provozem.

V rámci extra nabízených služeb v lékárnách vede v pomyslném souboji mezi řetězci

BENU. Ve vybraných pobočkách nabízí zákazníkům měření hladiny cukru v krvi, pomoc s

odvykáním kouření, testování paměti kvůli Alzheimerově chorobě a měření cholesterolu. Oba

lékárenské řetězce pak v určitých pobočkách nabízí zákazníkům možnost navštívit takzvaný

dermokoutek, tedy část lékárny, kde speciálně vyškolený asistent prodává dermatologické

produkty a pomáhá s jejich výběrem. V tomto ohledu si lépe stojí Dr. Max, který má vysoké

množství těchto dermocenter, v jejichž rámci si zákazníci navíc mohou nechat asistentem

udělat diagnostiku pleti.

Dalším důležitým rozdílem je vlastní značka produktů. Tou disponuje Dr. Max,

kterého tak staví do značné výhody. Kromě toho, že generuje vysoké zisky, umožňuje

nastavení nižších cen produktů do ní spadajících, a tak zajišťuje velikou konkurenční výhodu

oproti produktům stejného zaměření od konkurence. Není totiž například potřeba investovat

tak vysoké finanční prostředky do marketingu značky, jelikož totožný název nese i samotná

lékárenská síť. Pokud je navíc samotná síť oblíbená mezi spotřebiteli, což v případě Dr. Max

je, má produktová značka další znatelnou výhodu na trhu.

Online komunikace se liší v několika ohledech. Obě lékárenské sítě mají účty jak na

Facebooku, tak i na Instagramu. Počet sledujících je jednoznačně vyšší u sociálních sítí Dr.
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Max. Na Facebooku zhruba o 30 tisíc a na Instagramu o 13 tisíc. Komunikace řetězce Dr.

Max má tak skrze tyto média větší dosah mezi spotřebiteli. Rovněž se liší typ komunikace na

těchto kanálech. Zatímco BENU sdílí obvykle stejné příspěvky na obou sociálních sítích, Dr.

Max má rozdílné příspěvky pro obě tyto sítě. Svůj Facebookový účet věnuje především běžné

marketingové komunikaci, zatímco ten Instagramový je více zaměřený na kategorii Health &

Beauty.

Internetové stránky jsou si víceméně podobné. Dr. Max i BENU na nich masivně

komunikují akční nabídky ihned po vstupu na úvodní stranu, publikují online články nebo

nabízejí možnost online poradny formou fóra, kam zákazníci mohou veřejně psát své dotazy.

V případě BENU je však možné kontaktovat i přímo lékárníka prostřednictvím chatu. Liší se

vizualizace kategorií produktů a některé záložky. Web funguje v obou případech zároveň jako

e-shop. Zde jsou různé možnosti a zpoplatnění rozvozu zboží. Dr. Max nabízí členům svého

zákaznického programu doručení zdarma, zatímco u BENU je vždy nutný poplatek (výjimkou

jsou v obou případech objednávky nad určitou cenu). V rámci samotné distribuce zboží však

BENU nabízí rozvoz přes online supermarket Rohlík.cz, což pro zákazníky znamená obvykle

velmi rychlé doručení.

Rozdílné jsou dále letáky ve fyzické a elektronické podobě (newslettery). Zatímco Dr.

Max se na fyzickou distribuci do domů spotřebitelů nesoustředí, letáky BENU jsou mnohdy

automaticky přidávány k objednávkám přes zmíněný portál Rohlík.cz. Elektronické

newslettery jsou z hlediska komunikovaných informací podobné. Ty od BENU chodí členům

zákaznického programu častěji, než je tomu v případě sítě Dr. Max. Dr. Max však kromě

letáků a newsletterů vydává vlastní měsíčník Maximum, který je zaměřený na témata o

zdraví, o kterém obsahuje mnoho článků či rozhovorů se známými osobnostmi.

Důležitou položkou marketingové komunikace jsou věrnostní programy. Dr. Max je

poskytovatelem nejúspěšnějšího zákaznického programu v ČR s více než 4 miliony členy.

Mezi hlavní výhody patří slevy na doplatcích u léků na předpis, doprava při nákupu v e-shopu

zdarma, 2x ročně zdarma konzultace na portálu uLékáře.cz nebo například individuální slevy.

Věrnostní program sítě BENU avizuje jako hlavní benefity hlídání lékových interakcí, akční

nabídky, sbírání bodů vyměnitelných za slevové kupóny či výhodnější konzultace.

Poslední položkou, kterou zde budu zmiňovat, jsou PR aktivity. Obě lékárenské sítě

spolupracují s podobnými marketingovými médii, jako jsou MediaGuru či Médiář. Dr. Max

má navíc pravidelnou spolupráci s magazínem Zdraví a je velmi silný v individuální

komunikaci svých PR aktivit. Na svých internetových stránkách má speciální sekce věnované

tisku a projektům, kterým poskytuje finanční pomoc. Ročně rozdělí těmto projektům až 1
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milion korun formou menších finančních darů. Jeho vlajkovou lodí je program Taxík Maxík,

který slouží k přepravě seniorů a fyzicky znevýhodněných osob do zdravotnických a

sociálních zařízení. V případě BENU jsou podobné sponzorské akce obtížněji dohledatelné.

Existují však finanční podpory projektům zaměřeným na děti. V rámci těchto extra aktivit je

možné zmínit studentské tábory, které pořádá Dr. Max, a vlastní Akademii Dr. Max, kde

nabízí možnost školení všem zaměstnancům zdravotnického sektoru.

Uvést jednoznačného vítěze tohoto srovnání marketingových aktivit není jednoduché.

Na jednu stranu je možné konstatovat, že má ve více ohledech převahu Dr. Max. Má větší

počet poboček, zisky, útraty za reklamu, vyšší počet sledujících na sociálních sítí, vlastní

značku nebo například Akademii Dr. Max. Jednoduše řečeno je jedničkou na českém

lékárenském trhu. PR manažer sítě Ing. Michal Petrov se v rozhovoru s konkurencí raději

příliš porovnávat nechtěl, ani ji komentovat. Zmínil pouze, že je podle něj komunikace

lékáren Dr. Max koncepčnější, lépe pokrývá veškeré možnosti a je srozumitelnější.135 Se

srozumitelností může souviset i samotné motto společnosti “Nízké ceny pro Vaše zdraví”,

které je doopravdy jednoduché a srozumitelné oproti mottu sítě BENU “Pod našimi křídly”,

jež je spíše zajímavou slovní hříčkou.

Na stranu druhou je samozřejmě velmi důležité, jak marketingovou komunikaci

vnímají samotní spotřebitelé. Které její nástroje na ně mají největší dopad, nejvíce je dokáží

ovlivnit a přimět nakoupit zboží právě v dané lékárenské síti. Z tohoto důvodu jsem se

rozhodl provést výzkum mezi spotřebiteli, který je v další kapitole této práce.

135 PETROV Michal, 2021. Osobní rozhovor autora s PR manažerem lékárenské sítě Dr. Max. Praha 19. 4.

50



5. Výzkum mezi spotřebiteli

5.1 Cíl
Cílem výzkumu je zjistit, jak se spotřebitelé rozhodují při výběru lékárny. Budu

zkoumat, které obecné faktory, jako jsou lokalia, cena, značka apod., při tomto rozhodování

hrají roli. Dále jaké konkrétní marketingové techniky využívané lékárnami mají na

spotřebitele vliv, a jak značný tento vliv může být. Díky tomuto výzkumu tak můžeme zjistit,

která z analyzovaných lékárenských sítí je mezi spotřebiteli populárnější a čí komunikace

podle těchto spotřebitelů lépe funguje.

5.2 Hypotézy

Na základě analýzy dvou lékárenských sítí v praktické části této práce lze stanovit

několik hypotéz. Očekávám, že důležitý vliv při výběru lékárny spotřebitelem bude mít

lokalita. V případě, že má pacient nějaké potíže, je totiž pravděpodobné, že bude hledat

nejbližší možnou pomoc. Tato skutečnost je výhodou pro síť Dr. Max, díky jejímu téměř

dvojnásobnému počtu poboček od největšího konkurenta lékárnám BENU. Dalším faktorem

by se mohla ukázat být cena, kterou oba analyzované řetězce masivně komunikují.

Co se týče konkrétních marketingových nástrojů, předpokládám, že největší vliv

budou mít na spotřebitele TV reklamy. Jedná se o médium, které má stále velmi vysoký dosah

a lékárenské sítě investují do TV spotů nemalé peníze. Jako další nástroj očekávám letáky,

které lékárenské sítě vydávají pravidelně ve velkém množství a komunikují jejich

prostřednictvím aktuální slevy a zvýhodněné nabídky. Zákazníci si mohou leták v klidu

pročíst a vyhledat v něm produkty, které je zajímají a jsou právě ve slevě. Letáky sítě Dr. Max

jsou dostupné ve všech jejích 460 pobočkách, stejně je tomu v případě sítě BENU s jejími 270

pobočkami, přičemž navíc jsou letáky mnohdy přidávané k objednávce z Rohlík.cz. Dosah by

tedy měl být značný. Naopak myslím, že newsletter si povede mezi spotřebiteli poměrně

špatně. Soudím tak na základě obecně nízké míry otevírání těchto emailů a ještě nižšího

následného prokliknutí na webové stránky.136

Dále předpokládám, že Dr. Max a jeho marketingové techniky budou více v

podvědomí spotřebitelů. Tuto hypotézu je možné podložit více faktory. Značně vyšší zisky

136 Email Marketing Benchmarks and Statistics by Industry. Mailchimp [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z:
https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/
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oproti konkurenci umožňují síti Dr. Max více investovat do marketingové komunikace.

Spotřebitel se tak s touto značkou a její komunikací setkává častěji, přičemž i zde hraje

samozřejmě roli vysoký počet poboček. Dr. Max rovněž disponuje velmi úspěšným

zákaznickým programem se 4 miliony členů nebo například vysokým počtem sledujících na

sociálních sítích.

5.3 Metodologie
Výzkum kvantitativního typu byl proveden formou anonymního dotazníkového šetření

mezi spotřebiteli. Mezi tyto spotřebitele byl dotazník kvůli současné pandemii COVID-19

rozesílán čistě v online prostředí. Dotazovaní spotřebitelé byli z různých sociálních okruhů a

částí České republiky, dosažení byli prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí a známostí. Díky

tomu bylo dosaženo relevantního výsledku, nezkresleného například výběrem respondentů

pouze z jedné určité sociální skupiny či města. Dotazníkové šetření proběhlo v dubnu 2021, v

témže měsíci bylo i zanalyzováno.

Dotazník měl celkem čtrnáct otázek, z toho devět zkoumalo konkrétní témata

vztahující se k práci, zbylých pět bylo demografických. Pouze jedna otázka měla čistě

otevřenou odpověď, ostatní měly vždy na výběr z několika předem daných odpovědí,

případně možnost uvést vlastní. Dvě otázky byly stanoveny formou matice.

5.4 Složení respondentů
Respondentů bylo celkem 158. Jak lze vidět na grafu níže, zastoupeny byly všechny

věkové skupiny. Ve věku do 18 let byli 2 respondenti, mezi 19 a 25 lety bylo 76 respondentů,

mezi 26 a 45 lety bylo 33 respondentů, mezi 46 a 65 lety bylo 37 respondentů a nad 66 let

bylo 10 respondentů.
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(Graf 1) Věkové složení respondentů (zdroj: vlastní výzkum)

Respondenti byli z větší části ženy, konkrétně v počtu 98 ku 59 mužům a 1 odpovědi

jiné.

(Graf 2) Pohlaví respondentů (zdroj: vlastní výzkum)
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Další demografický dotaz zjišťoval současné povolání respondentů. 69 respondentů

uvedlo, že jsou studenty, 55 zaměstnanými, 18 OSVČ, 10 důchodci a 6 nezaměstnanými.

Zastoupeny tak byly opět všechny kategorie. Méně bylo lidí v důchodu, zejména kvůli

obtížnější distribuci dotazníku do této věkové skupiny v době pandemie.

(Graf 3) Povolání respondentů (zdroj: vlastní výzkum)
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Příjmové skupiny byly poměrně rovnoměrně rozložené, s mírnou převahou ve skupině

s příjmem do 15.000 Kč měsíčně (52), kde se dá předpokládat, že tuto možnost volili často

studenti, důchodci a nezaměstnaní. Obecně se však jednalo o respondenty, kteří mají

dostatečný příjem na pravidelné nákupy v lékárnách.

(Graf 4) Měsíční příjem respondentů (zdroj: vlastní výzkum)
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101 respondentů bylo z měst nad 100.000 obyvatel. Do této kategorie patří v ČR 6

měst – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc. Zbylé kategorie bydlišť byly

rovnoměrně rozdělené po 10–18 respondentech.

(Graf 5) Počet obyvatel v místě bydliště respondentů (zdroj: vlastní výzkum)
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5.5 Výsledky
První otázka týkající se lékáren byla zaměřená na to, jak často v nich respondenti

nakupují volně prodejná léčiva. Respondenti se dělili na dvě hlavní skupiny. 68 odpovědělo,

že nakupují v lékárně 1x za 6 měsíců, a 63 odpovědělo, že nakupují 1x za měsíc. Jednalo se

tedy rovnoměrně o pravidelné a občasné zákazníky lékáren.

(Graf 6) Jak často respondenti nakupují volně prodejná léčiva (zdroj: vlastní výzkum)
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Většina respondentů (137) preferuje nákup volně prodejných léčiv offline v kamenné

prodejně lékárny. Tato odpověď se dala předpokládat, jelikož internetové e-shopy obou

analyzovaných řetězců jsou zodpovědné za podílově nižší finanční zisky než kamenné

pobočky.

(Graf 7) Nejčastější způsob nákupu léčiv respondenty (zdroj: vlastní výzkum)
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Následoval dotaz na faktor, podle kterého se respondenti rozhodují při výběru lékárny.

Dle očekávání byla nejsilněji zastoupená preference podle lokality (110). Nenásledovala však

cena (8), nýbrž benefitní program (19), čemuž se budu více věnovat v diskuzi. Četněji

zastoupena byla i preferovaná značka lékárenské sítě (10). Péče o zákazníka a doporučení

přátel se ukázaly být nepatrně preferovanými faktory.

(Graf 8) Rozhodující faktor při výběru lékárny respondenty (zdroj: vlastní výzkum)
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V další otázce jsem se respondentů dotazoval na to, jakého způsobu marketingové

komunikace častěji všímají. Na výběr byly odpovědi “Online”, tedy internet, sociální sítě či

bannery, a “Offline”, tedy televize, billboardy, plakáty a letáky. 89 respondentů uvedlo, že si

více všímá offline komunikace, zatímco 69 si více všímá té online. Zde hraje pravděpodobně

důležitou roli televize jakožto nástroj offline komunikace. S reklamou na sítě Dr. Max či

BENU se na televizních obrazovkách spotřebitelé setkávají denně. Značky do televizní

reklamy rovněž investují největší část svého marketingového rozpočtu.

(Graf 9) Častější vnímání marketingové komunikace lékáren respondenty (zdroj: vlastní

výzkum)
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První ze dvou otázek provedených formou matice zjišťovala, zda respondenti nakupují

na základě různých nástrojů marketingové komunikace lékáren. Obecně převažovaly u všech

nástrojů odpovědi “Nikdy” a “Zřídka”. Odpovědi “Občas” a “Často” se nejvíckrát (26x

respektive 4x) vyskytly u online či offline článků, čímž je staví do role nástroje, na základě

kterého respondenti nejčastěji nakupují. Na pomyslném druhém místě se tak umístila reklama,

kde 18 respondentů odpovědělo “Občas” a 3 odpověděli “Často”. Nejmenší úspěch měl u

dotazovaných newsletter, kde jich 125 odpovědělo, že na jeho základě nenakupují nikdy.

Dle odpovědí u tohoto dotazu lze soudit, že spotřebitelé obecně nenakupují v příliš

vysoké míře na základě marketingových nástrojů zmíněných v dotazu. Největší vliv na ně sice

mají články a TV reklama, ale i u nich nejvíce respondentů odpovídá, že na jejich základě

nenakupují nikdy. Na základě těchto výsledků by bylo možné předpokládat, že spotřebitelé

zboží v lékárnách nejčastěji nakupují, pokud nějaké právě vyloženě potřebují nebo si jej

plánují zakoupit nehledě na marketingovou komunikaci. Je ovšem také možné, že si

spotřebitelé pouze neuvědomují, jaký vliv na ně tato komunikace má a nepřiřazují k ní svůj

motiv k nákupu.

(Graf 10) Nákup na základě marketingové komunikace lékáren respondenty (zdroj: vlastní

výzkum)
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Další dotaz byl zaměřený na typ zvýhodněné nabídky, které zákazníci při nákupu v

lékárnách nejčastěji využívají. Téměř polovina respondentů (77) uvedla, že nejčastěji

využívají klasické slevy na ceně. S ohledem na množství slev, které jsou v řetězcích neustále

nabízené, se jedná o očekávaný výsledek. Zajímavé však může být, že 60 respondentů uvedlo

jako odpověď zákaznickou kartu. Jedná se tedy jen o lehce nižší počet odpovědí, než tomu je

u klasické slevy, a o výrazně vyšší, než tomu je u množstevní slevy, která je rovněž velmi

často nabízenou formou zvýhodněné nabídky. Lze tedy vidět, že zákaznická karta je opravdu

důležitým benefitem nabízeným lékárnami, který je jednak jedním z hlavních rozhodujících

faktorů při výběru samotné lékárny a jednak velice často využívaným spotřebiteli.

(Graf 11) Nejčastěji využívaná zvýhodněná nabídka respondenty (zdroj: vlastní výzkum)
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V následujícím dotazu bylo cílem zjistit, ve které z analyzovaných lékárenských sítí

spotřebitelé častěji nakupují. Čistě na základě velikosti řetězce a jeho zisků se dalo

předpokládat, že nejčastější odpovědí bude jednoznačně Dr. Max. Dotazník však ukazuje, že

ačkoliv nejvíce respondentů (67) opravdu uvedlo jako odpověď síť Dr. Max, BENU bylo

rovněž silně zastoupené s 54 odpověďmi. Nejedná se tedy o tak značný rozdíl, jak by bylo

možné očekávat. Zbylých 37 respondentů uvedlo jiné odpovědi, mezi kterými se nejčastěji

vyskytovala Pilulka či lokální lékárna.

(Graf 12) Častější nákup v lékárenské síti respondenty (zdroj: vlastní výzkum)
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Druhá otázka provedena formou matice měla zjistit, zda-li si spotřebitelé všímají

častěji komunikace sítě Dr. Max, nebo BENU. Komunikační nástroje byly uvedeny stejné

jako v případě první matice, tedy TV reklama, tištěný leták, newsletter, banner na internetu a

online či offline články. Největší rozdíl mezi řetězci tvořila TV reklama, kde 85 respondentů

uvedlo síť Dr. Max oproti 21 odpovědím pro BENU. Jednalo se rovněž o jediný nástroj, kde

nebylo nejčastější odpovědí, že si respondenti nevšímají ani jedné značky. Zde je možné

předpokládat, že za výsledek u TV reklamy může poměrně nově spuštěná kampaň s

konceptem milostného příběhu mezi zákazníkem a jeho lékárnicí. Dr. Max zároveň do

reklamy investuje nejvyšší finanční prostředky v lékárenském sektoru. Výraznější převahu

měl Dr. Max ještě u bannerů na internetu, konkrétně se 45 respondenty ku 22. U ostatních

nástrojů byl počet odpovědí mezi sítěmi Dr. Max a BENU méně rozdílný. Více respondentů

uvedlo síť Dr. Max u všech nástrojů kromě newsletteru, kde jich o 2 více uvedlo jako

odpověď BENU. To může být výsledkem častějšího rozesílání mailingu od sítě BENU, než

tomu je od sítě Dr. Max.

(Graf 13) Častější registrování marketingové komunikace Dr. Max a BENU respondenty

(zdroj: vlastní výzkum)
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Poslední dotaz zaměřený na marketingovou komunikaci lékáren byl čistě otevřený.

Respondenti měli odpovědět, jaká marketingová kampaň či konkrétní reklama lékárenských

sítí je v poslední době zaujala. Mezi odpověďmi se nejčastěji vyskytovaly reklamy od sítě Dr.

Max, zejména pak TV spot ze současné kampaně s dříve zmíněným milostným příběhem

mezi zákazníkem a lékárnici. Několik respondentů ve své odpovědi uvedlo přímo hlášku z

tohoto spotu “vždycky Vás rád vidím”. Lze tedy soudit, že tato kampaň má mezi spotřebiteli

úspěch a utkvěla jim v paměti. Mezi odpověďmi se dále často vyskytovaly reklamy

upozorňující na slevy, leták a věrnostní program sítě Dr. Max.

Komunikace od společnosti BENU byla také mnohokrát součástí odpovědi. Kampaň s

animovaným ptákem Benu byla zmíněna pouze jednou, přičemž respondent se prý totiž

podílel na zvukové postprodukci u této reklamy. 2x byla zmíněná spolupráce s online

supermarketem Rohlík.cz, z toho jednou šlo konkrétně o leták BENU přiložený k objednávce

z tohoto supermarketu.

5.6 Diskuze
Na začátku výzkumu bylo stanoveno několik hypotéz, které nyní zhodnotím a

okomentuji. První hypotézou bylo, že klíčovým faktorem u výběru lékáren spotřebiteli bude

lokalita. Tato hypotéza se potvrdila, nejčastější odpovědí u dotazu, na základě čeho se

spotřebitelé rozhodují při výběru lékárny, byla právě lokalita. Předpoklad však dále

pokračoval, že druhým nejčastějším faktorem bude cena zboží. Zde se výsledek liší, jelikož

respondenti častěji uvedli benefitní program, nikoli cenu. Výsledek je to ovšem pochopitelný,

jelikož benefitní program samotný zajišťuje mnohdy slevy z cen zboží, a k tomu navíc další

výhody. Rovněž počet členů v zákaznickém programu například sítě Dr. Max činí přes 4

miliony, jedná se tedy o populární marketingový nástroj mezi spotřebiteli.

Další hypotéza se zabývala konkrétními marketingovými nástroji, které mohou

spotřebitele ovlivnit při nákupu zboží. Jako nejvíce vlivný nástroj jsem očekával televizní

reklamu, po ní leták. V tomto případě se hypotéza nepotvrdila. Podle výzkumu se spotřebitelé

v nejvyšší míře rozhodují podle online či offline článku. Články nabízí často nejvíce

informací o daném produktu, což je v případě léčiv důležité. Spotřebitelé se tak mohou lépe

dovědět, s čím přesně a jak jim léčivo pomůže než například z krátkého televizního spotu.

Získají tak zároveň vůči léčivu větší důvěru. Druhým nejvlivnějším nástrojem byla zmíněná

televizní reklama, leták byl na třetím místě. Hypotéza se však potvrdila, co se týče nejméně

vlivného nástroje. Tím se vskutku stal newsletter.
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Poslední hypotéza byla zaměřená na vnímání analyzovaných sítí spotřebiteli.

Domníval jsem se, že více v podvědomí bude Dr. Max, zejména díky vyšším ziskům, se

kterým jsou spojeny vyšší rozpočty na komunikaci, a vyššímu pokrytí České republiky. Zde

se hypotéza potvrdila, dotazovaní v síti Dr. Max nakupují častěji než v síti BENU a více si

všímají jeho komunikace. Jedinou výjimkou byl newsletter, který ovšem BENU rozesílá

zákazníkům vícekrát v týdnu než Dr. Max.

5.7 Shrnutí

Výzkum formou dotazníku mezi spotřebiteli pomohl objasnit jejich rozhodování a

faktory, které je ovlivňují při výběru lékáren. Ukázalo se, že nejdůležitější je pro spotřebitele

lokalita. V tomto ohledu má značnou výhodu z analyzovaných sítí Dr. Max díky svým 460

pobočkám po České republice. Oběma sítím přibývá až 20 poboček ročně, lze tedy očekávat,

že budou pro zákazníky ještě atraktivnější a jejich zisky se budou zvyšovat. S tím souvisí i

respondenty preferovaný nákup fyzicky v kamenné lékárně. Dalším důležitým faktorem, který

dotazovaní uváděli jako faktor při rozhodování a zároveň jako druhou nejvíce využívanou

zvýhodněnou nabídku po cenové slevě, byl benefitní program. Dr. Max i BENU mají své

zákaznické programy velmi dobře propracované s velkým množstvím výhod, také se z jejich

strany jedná o hojně komunikované téma směrem k zákazníkům. Program sítě Dr. Max má

aktuálně přes 4 miliony členů a toto číslo neustále roste, je tedy jasné, že pro spotřebitele se

jedná o důležitý nástroj.

Respondenti dále určovali, jestli někdy nakupují na základě vybraných komunikačních

nástrojů lékáren. Obecně u jednotlivých položek nejvíce spotřebitelů uvádělo, že kvůli nim

nákup neuskutečňují. Nejméně takovýchto odpovědí měly online či offline články, poté TV

reklama a leták. Nejhůře si vedl newsletter, jenž má na respondenty nejnižší vliv. Z odpovědí

tedy vyplývá, že na spotřebitele nejlépe zabírají PR články v tisku a na internetu, ačkoliv

nejvíce finančních prostředků putuje do TV reklamy. Zde má opět výhodu Dr. Max, který

vydává vlastní měsíčník a má pravidelné spolupráce s magazínem Zdraví.

Dotazník rovněž zkoumal, komunikace které z analyzovaných lékárenských sítí si

spotřebitelé častěji všímají. V dotazu bylo hodnocených opět několik různých komunikačních

nástrojů (TV reklama, leták, newsletter, banner na internetu, sociální sítě a online či offline

články), přičemž ve všech kromě newsletteru získala síť Dr. Max více odpovědí než síť

BENU. Největší převahu měl Dr. Max u televizní reklamy, do které také investuje nejvyšší

finanční prostředky v rámci českého lékárenského trhu. Naopak newsletter častěji rozesílá
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zákazníkům síť BENU, a byla zde tedy častěji mezi uvedenými odpověďmi.

Když měli dotazovaní určit, která marketingová kampaň či reklama je v poslední době

zaujala, nejvíce si jich vybavilo reklamní kampaň sítě Dr. Max s tematikou milostného

příběhu mezi zákazníkem a lékárnicí. Mnoho respondentů uvedlo reklamy na akční nabídky

Dr. Max a jejich zákaznický program. Mezi odpověďmi se dále často zmiňovaly různé

reklamy sítě BENU, například na konkrétní lék nebo doplatky na recept.

Celkově si tedy z analyzovaných lékárenských sítí vedl lépe Dr. Max, který byl rovněž

uveden jako lékárna, kde respondenti nakupují častěji. Dr. Max je v současné době jednička

na českém lékárenském trhu, má s velkým odstupem od veškeré konkurence nejvyšší zisky a

zároveň vyhrál poslední spotřebitelskou cenu Mastercard Obchodník roku. Lékárenská síť

BENU bude muset ve své marketingové komunikaci zkusit nové strategie, aby měla šanci

oslovit více spotřebitelů, kteří si zatím všímají častěji komunikace sítě Dr. Max. Zejména v

TV reklamě bude důležité přijít s dobře zapamatovatelným spotem, který může zákazníkům

utkvět v paměti, tak jako tomu je u současného milostného příběhu od sítě Dr. Max.

Závěr
Cílem bakalářské práce byla analýza marketingové komunikace dvou vybraných sítí

lékáren a jejich následné porovnání. Na českém lékárenském trhu jsou v současné době lídry

řetězce Dr. Max a BENU. Oba mají miliardové obraty, široké portfolio zboží a rozsáhlou

marketingovou komunikaci, se kterou se spotřebitelé setkávají každý den. Práce poskytuje

důkladný náhled do této komunikace, popisuje, co je pro řetězce typické a v čem se liší. Navíc

obsahuje výzkum mezi spotřebiteli, díky němuž je možné zjistit, jak se spotřebitelé rozhodují

při výběru lékáren a jaký vliv na ně má jejich marketingová komunikace.

V teoretické části této práce jsem popsal základní pojmy marketingové komunikace,

které jsem poté aplikoval v analýze lékárenských sítí. Jelikož je farmaceutický sektor velmi

specifickým odvětvím s mnoha legislativními omezeními, bylo potřeba objasnit i právní

rámec farmaceutické marketingové komunikace. Zaměřil jsem se na to, jaké jsou rozdíly mezi

léky vázanými na předpis a volně prodejnými a jaké konkrétní právní vymezení má jejich

marketingová komunikace. Tyto faktory omezují do značné míry komunikaci lékárenských

sítí, které se jimi musí řídit při propagaci svých produktů v kategorii léčiv.

V praktické části jsem nejprve provedl analýzu obou lékárenských sítí. Popsal jsem

jejich marketingové mixy a komerční komunikace. Rozbor sítě Dr. Max byl obohacen
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hloubkovým rozhovorem s jejím PR manažerem Ing. Michalem Petrovem. Ten pomohl

objasnit komunikační strategie sítě, na jaké produkty a nástroje je kladen důraz a jak se

komunikace měnila během pandemie Covid-19. Následovalo porovnání lékárenských sítí.

Nejvíce viditelným rozdílem je na první pohled samotná velikost obou sítí. Dr. Max

má několikanásobně vyšší zisky a téměř dvojnásobný počet poboček. To mu umožňuje

investovat vyšší finanční prostředky do marketingové komunikace a zároveň je pro zákazníky

lépe dostupný. Jeho hlavní motto zní “Nízké ceny pro Vaše zdraví”, kterým se také řídí. Nízké

ceny a akční nabídky komunikuje směrem k zákazníkům masivně. Významnou roli zde hraje

leták, který je vždy současně podporován krátkými TV spoty, jež jsou vysílány nepřetržitě po

celý rok. Právě do televizní reklamy investuje Dr. Max nejvyšší finanční částky z celého

lékárenského sektoru. Dalším rozdílem je množství PR aktivit, kterým se Dr. Max věnuje.

Každý rok podporuje řadu projektů, na něž přispívá nemalé prostředky. Důležité jsou i

sociální sítě, kde má Dr. Max výrazně vyšší počet sledujících a interakcí, než má konkurenční

BENU. Na tom se podílí velmi dobře provedená komunikace, která se liší podle daného

média. Na Facebooku se jedná o běžný marketing, zatímco Instagram je zaměřený na Health

& Beauty témata. Jedním z klíčových faktorů je však vlastní značka zboží Dr. Max. Ta

umožňuje prodávat produkty srovnatelné kvality za značně nižší ceny. Tomu napomáhá i fakt,

že k propagaci vlastní značky nejsou nutné tak vysoké finanční náklady.

Lékárenská síť BENU se více zaměřuje na komplexní péči o zákazníka, o čemž svědčí

i její slogan “Pod našimi křídly”, pod která se mají zákazníci uchýlit a nechat síť, aby se o ně

starala. BENU tak nabízí množství přidaných služeb ve svých lékárnách, jako je měření

cholesterolu, tlaku či testování na Alzheimerovu chorobu. Členové zákaznického programu

mají navíc na tyto služby slevy. BENU přichází rovněž s konceptem supermoderní lékárny s

náhledem do laboratoře, což může proměnit zákazníkům obyčejný nákup v zážitek.

K samému závěru práce jsem provedl výzkum formou dotazníkového šetření mezi

spotřebiteli. Ukázalo se, že hlavním faktorem při výběru lékárny je pro zákazníky lokalita,

což může být výhoda pro síť Dr. Max, která má nejvyšší počet poboček. Přišlo na to, že je pro

zákazníky velmi podstatný i benefitní program, jenž je rovněž jednou druhou nejvíce

využívanou formou zvýhodněné nabídky po klasické slevě na ceně. Dotazník dále zkoumal

efekt konkrétních marketingových nástrojů lékáren na spotřebitele. Nejvíce vlivné se ukázaly

online či offline články v médiích. Následovala televizní reklama a leták. Nejméně

spotřebitelů přiměje k nákupu newsletter. Na závěr výzkumu byly kladeny dotazy zaměřené

na srovnání sítí Dr. Max a BENU. Obecně si spotřebitelé více všímají marketingové

komunikace sítě Dr. Max, zejména v televizi. Jediným nástrojem, kde si více všímají
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komunikace BENU, byl newsletter. Celkově více spotřebitelů údajně nakupuje zboží v sítích

Dr. Max, ačkoliv rozdíl nebyl tak velký, jak se mohlo očekávat.

Dle mého názoru by bylo možné na práci navázat dvěma způsoby. Prvním z nich je

rozvinutí práce více do hloubky porovnáním dalších strategických nástrojů obou lékárenských

sítí, jako jsou push a pull strategie, marketingový mix 4C, SWOT analýza či například

Porterova analýza pěti sil. Druhým způsobem by bylo zanalyzování a následné srovnání s

dalšími lékárenskými společnostmi, jako je Pilulka či čistě online lékárna Lékárna.cz.

Summary
The aim of this bachelor thesis was to analyze the marketing communication of two

selected pharmacy chains and their subsequent comparison. The leaders on the Czech

pharmaceutical market are currently chains Dr. Max and BENU. Both have billions in profits,

a broad product portfolio and extensive marketing communication that consumers encounter

every day. The work provides a thorough insight into their communication, describes what is

typical for these chains and how they differ. In addition, it contains research among

consumers, which makes it possible to find out how consumers make decisions when

choosing pharmacies and how their marketing communication affects them.

In the theoretical part of this work, I described the basic concepts of marketing

communication, which I then applied in the analysis of pharmacy networks. As the

pharmaceutical sector is a very specific sector with many legislative restrictions, the legal

framework for pharmaceutical marketing communication also needed to be clarified. I

focused on the differences between prescription and over-the-counter drugs and the specific

legal definition of their marketing communication. These factors greatly limit the

communication of pharmacy networks, which must follow them when promoting their

products in the category of medicines.

In the practical part, I first performed an analysis of both pharmacy networks. I

described their marketing mixes and commercial communications. The analysis of Dr. Max

was enriched by an in-depth interview with its PR manager Ing. Michal Petrov. He helped

clarify the chain's communication strategies, what products and tools are emphasized, and

how communication changed during the Covid-19 pandemic. This was followed by a

comparison of the pharmacy chains.

The most visible difference at first glance is the size of both networks. Dr. Max has
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several times higher profits and almost double the number of branches. This allows him to

invest more money in marketing communication and at the same time is more accessible to

customers. Its main motto is "Low prices for your health", which it also follows. Low prices

and special offers are communicated towards customers massively. An important role here is

played by the leaflet, which is always supported at the same time by short TV spots, which are

broadcast continuously throughout the year. Dr. Max is investing in television advertising the

highest financial amounts from the entire pharmaceutical sector. Another difference is the

amount of PR activities that Dr. Max has. Every year, it supports a number of projects to

which it contributes considerable resources. Social networks are also important, where Dr.

Max has a significantly higher number of followers and interactions than the competing

BENU. This is due to very well-executed communication, which varies according to the

medium. On Facebook, there is regular marketing, while Instagram focuses on Health &

Beauty topics. However, one of the key factors is Dr. Max's own brand of goods. It allows the

brand to sell products of comparable quality at much lower prices. This is also helped by the

fact that high financial resources are not necessary to promote your own brand.

The BENU pharmacy chain focuses more on comprehensive customer care, as

evidenced by its slogan "Under our wings", under which customers should take refuge and let

the chain take care of them. BENU thus offers a number of added services in its pharmacies,

such as measuring cholesterol, blood pressure or testing for Alzheimer's disease. In addition,

customer program members have discounts on these services. BENU also comes up with the

concept of a state-of-the-art pharmacy with a view of the laboratory, which can turn ordinary

shopping into an experience for customers.

At the very end of the work, I conducted research in the form of a questionnaire

survey among consumers. It turned out that the main factor in choosing a pharmacy is a

location, which can be an advantage for the chain of Dr. Max, which has the highest number

of branches. It turned out that the benefit program is also very important for customers, which

is the second most used form of a discounted offer after the classic price discount. The

questionnaire further examined the effect of specific pharmacy marketing tools on consumers.

Online or offline media articles proved to be the most influential. A television commercial

and a flyer followed. The fewest consumers make a purchase because of a newsletter. At the

end of the research, questions were asked aimed at comparing the chains of Dr. Max and

BENU. In general, consumers pay more attention to the marketing communications of Dr.

Max, especially on TV. The only tool where they pay more attention to BENU's

communications was the newsletter. Overall, more consumers are reportedly buying goods at
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Dr. Max, though the difference was not as large as expected.

In my opinion, it would be possible to follow up the work in two ways. The first is to

develop the work in more depth by comparing other strategic tools of both pharmacy chains,

such as push and pull strategies, marketing mix 4C, SWOT analysis or Porter's analysis of the

five forces. The second way would be to analyze and then compare with other pharmacy

companies, such as Pilulka or the purely online pharmacy Lékárna.cz.
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Graf č. 13: Častější registrování marketingové komunikace Dr. Max a BENU respondenty

Zdroj: Vlastní výzkum

90



Příloha č. 3: Tabulky

benu.cz (cena v CZK) drmax.cz (cena v CZK)

Ibalgin (400 mg, 48 tablet) 95 89

Paralen (500 mg. 24 tablet) 39 45

Acylpyrin (10 tablet) 39 39

Olynth (HA 1 mg/ml) 109 109

Muconasal Plus (10 ml) 119 119

Vicks Sinex (15 ml) 119 119

ACC Long (600 mg, 20

tablet)

179 179

Stoptussin (50 ml) 149 159

Erdomed (225 mg, 20

sáčků)

199 249

Tabulka č. 1: Srovnání cen léků

Autor, zdroje: www.drmax.cz a www.benu.cz
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Příloha č. 4: Transkript rozhovoru s manažerem Public Relations a tiskovým mluvčím

sítě Dr. Max Ing Michalem Petrovem

David Panýr = DP

Ing. Michal Petrov = MP

DP: Mohu na začátek poprosit o krátké představení, kdy jste v Dr. Maxovi začal
pracovat a tak dále?
MP: Do médií jsem nastoupil už v 90. roce do Československé televize, kde jsem od té doby
byl až do roku 2011. Celkem to tedy je kolem 20 let v médiích. 93, když se párala federace a
vzniklo samostatné Česko a samostatné Slovensko, tak jsem se dostal na pozici zpravodaje v
Německu do Bonu. Co jsem se odtamtud vrátil, tak už jsem dělal jen na nějakých vedoucích
pozicích, to znamená editor nebo vedoucí redakce. Nakonec tedy v České televizi na druhý
pokus to bylo, když se spouštěla ČT24 jako šéfredaktor. To bylo vlastně první působení, kdy
jsem vypadl z redaktorské práce a už to byla vlastně manažerská pozice. Před 10 lety jsem
skončil angažmá v České televizi. To byla doba, kdy se svět médií velmi měnil, takže jsem si
říkal, že se buď otočím a vezmu nějakou editorskou práci, nebo z toho světa médií odejdu a
budu tu zkušenost úročit jinde. Takže jsem nastoupil k Bisonu, kde jsem strávil 2 roky a
dostal opravdu PR univerzitu. Vždycky tam měli na trhu mezi agenturami takovou dubiózní
pověst, byli hodně svázaní s politikou a skutečně k ní hodně blízko měli, ale na druhou stranu
měli postupy v malíčku. Takže s touto zkušeností jsem si mohl i na práci v Maxovi troufnout.
Ono popravdě nastupovat v české lékárenské jedničce není sranda, obzvláště když člověk vidí
všechny ty regulace, zdravotní dopady, které mohou souviset s nějakou obyčejnou lidskou
chybou, kterých jsem také pár řešil za tu dobu, tak to opravdu žádný zobák dělat nemůže, to
chce nějakou zkušenost.

DP: Klade se důraz na nějaký typ produktů v rámci komunikace?
MP: Možná začnu od toho, na co se důraz neklade, protože to je zakázané. Jsou to konkrétní
léky vázané na předpis. Zákon tak znemožňuje marketingovou podporu preskribce. Je to
dobře, protože by se tak lékaři dostávali pod pacientský tlak a pacienti se zase mohli nechat
unést falešnými očekáváními. To ale úplně neeliminuje přítomnost některých celých kategorií
předpisových léků v reklamě. My tak například komunikujeme inzuliny bez doplatku, anebo
výrazně snížený doplatek u antikoncepce. Nicméně, pokud jde o konkrétní brandy, vždycky se
komunikuje jen volný prodej, A teď k té otázce. Lecco lze odtušit z našeho letáku. Vysoký
důraz se klade na produkty vlastní značky, private label, Dr. Max. Vždycky má významné
místo v letáku. Jednak speciální stranu a pak i zastoupení v rámci promovaných kategorií s
akční nabídkou. Například v posledním letáku chřipkovou kategorii rýma, kašel, horečky
doplňují náš Xylomax, Tussical, Ambroxol, Nogrip a Acetylcystein. Dále má významné místo
v letáku kategorie Zdraví & Krása, což u nás souvisí hlavně s dermopéčí. To je kategorie, na
kterou se Dr. Max zaměřuje tradičně. Proto máme ve stovce lékáren dermocentra se
specializovanými poradkyněmi, proto jsme generálním partnerem Melanomového stanu,
proto vyvíjíme vlastní značku v kategorii Health & Beauty Nuance a v kategorii suncare
Equilibria, proto exkluzivně prodáváme přípravky Uriage a Physician´s Formula. Kůže je

92



zkrátka téma Dr. Max. Health & Beauty má dokonce svůj vlastní leták. Důraz klademe i na
kategorie související s kluby existujícími v rámci našeho klientského programu. Naše karta
výhod je nejrozsáhlejší věrnostní systém v Česku. Má v tuhle chvíli 4,2 milionu členů při
kmeni nepoměrně mladším, než má Tesco, které se s námi o první místo přetahuje. Ty kluby
existující v rámci klientského programu jsou zejména Dr. Max Baby, kategorie Matka & Dítě,
Dr. Max Dia, Dr. Max Beauty a Dr. Max VET. S výjimkou Dr. Max DIA jsou související
produkty prezentovány v každém akčním letáku.

DP: V čem tkví úspěch vlastní značky produktů Dr. Max?
MP: K tomu mohu zaslat vizuál vývoje značky. Bylo tam nejdříve jednoduché portfolio a
hlavně velká inspirace v podobě vlastní značky lékáren Boots v Anglii, což je síť číslo 1 v
Evropě dneska, pokud mluvíme o počtu lékáren. Oni mají jednak svou vlastní značku pod
brandem Boots, a pak mají samozřejmě další subbrandy, ze kterých je asi nejznámější
Number 7, což je jejich kosmetika. Na Pentu se někdy v roce 2010 obrátil v Londýně žijící
Slovák, Ivan Berkeš, což byl úžasný člověk, protože jednak miloval Boots, miloval i privátku,
a jednak měl hrozně blízko na východ, což je hrozně důležité kvůli subdodavatelům. A
protože Čína a Indie jsou významné zdroje lékárenských surovin dneska, ať už si o tom
myslíme, co chceme. Ivan Berkeš přišel se svou představou o privátní značce za partnery
Penty. Ti s ním zkusili jeho program rozjet. Díky kontaktům, které měl, ne jen ty na východ,
ale i v lékárenské branži obecně, rozjel něco, co časem boptnalo a boptnalo a dnes se to
zastavilo na portfoliu několika stovek produktů, mezi kterýma se dá najít úplně všechno. Tato
značka pod sebou má už i některé subbrandy, jako třeba Nuance a další. Takže úspěch vlastní
značky určitě na začátku inspirace. Jinak obecně úspěch každé značky, když je dobře dělaná,
je v tom, že můžete nabízet nesrovnatelně lepší kvalitu, za ty stejné peníze jako brandoví
výrobci. Z jednoduchého důvodu. Nemusí se vydávat takové prostředky na marketing. Když
máte dostatečně velkou síť obchodů, což Dr. Max dneska má, tak už nepotřebujete mít
marketing tak masivní. Ovšem, nějaký být musí, musí se komunikovat, co je v letáku a
podobně, ale nemusí se nic pracně uvádět na trh, nemusí se nic pracně udržovat na trhu,
protože tu značku vašeho produktu nese brand celé sítě. Zároveň je to ale i handicap, protože
v okamžiku, kdy je značka pochybné kvality, proto jsem říkal, když je dobře dělaná, tak to
může znamenat reputační riziko i pro celou tu síť. Další věc, která stojí za úspěchem vlastní
značky, je právě ta kvalita, o které musíte přesvědčit nejenom konečného spotřebitele, tedy
pacienta, ale musíte přesvědčit i ty, kteří ty produkty spotřebiteli nabízejí. Protože lékárník je
kvalifikovaná pracovní síla, lékárník velmi dobře vidí do složení toho produktu a samozřejmě
je mnohem víc vázaný nějakými etickými principy, než při vší úctě prodavačka v řetězci,
která bude tento týden prodávat potraviny a za 14 dní třeba boty. Takhle lékárníci nefungují.
Takže ty se také musí o kvalitě produkce přesvědčit. A samozřejmě úspěch vlastní značky
roste s tím, jak roste trh. Takže tím, že brand Dr. Max expanduje i do zemí mimo Českou
republiku, tak to má svojí roli, protože při daném objemu už si můžete dovolit spoustu věcí
takových, jaké by se při malém trhu nevyplatily. Takže už to, že vlastní značka mohla začít v
Česku, na Slovensku a v Polsku, to bylo velmi dobře. A to, že může v posledních letech
expandovat například do Itálie, do Srbska, ale především do Rumunska, kde se odehrála
minulý rok, bohužel ve stínu Covidu, obrovská operace, kdy bylo rebrandováno více než 400
lékáren, převážně tamní sítě Sensiblu. Byla to v historii vůbec největší akvizice farma akvizic
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Penty, když se bavíme o lékárnách. Takže to je další silný moment pro rozvoj vlastní značky.
No a ten další, proto třeba někdy od představitelů našich lékáren můžete často slyšet o
konceptu omnichannelu, který Dr. Max reprezentuje velmi dobře. Má kámen, má online, má
vlastní značku, má velmi dobrý klientský program, v rámci té vlastní značky se orientuje na
řadu kategorií, některá kategorie, jako dermopéče, má konkrétní výstup v tom, že máme 100
dermocenter v rámci našich lékáren. Tohle všechno se crosspromuje. To, že ta vlastní značka
je součástí omnichannelu Dr. Max, je určitě jedním z důvodů jejího rozvoje.

DP: Klade se na nějaký typ komunikace větší důraz?
MP: TV spoty, pokud jde o útraty, tak ty jsou u nás z branže určitě největší. Leták je také
tradiční, funguje velmi dobře, vydáváme ho 11x ročně v nákladu cca 4 miliony kusů.
Samozřejmě ale využíváme dneska všechny kanály, to znamená i sociální sítě, jsme přítomni
na Facebooku, Instagramu. Facebook je pro takovou to obyčejnější marketingovou
komunikaci, Instagram se soustředí na kategorii health and beauty. Takže to jsou ty naše
hlavní komunikační kanály. Pokud jde o televizi, tak tam nejčastěji komunikujeme
samozřejmě akční nabídku, to znamená, že televize podporuje leták, když to řeknu hodně
banálně. Máme i vlastní komunikační nosiče, nejenom externí kanály. Před několika lety jsme
zavedli koncept čistá lékárna, je to myslím zhruba 3-4 roky dozadu. To spočívalo v tom, že se
celá síť vyvíjela docela živelně, což se projevilo na tváři lékáren, které vypadaly velmi různě.
Projekt čistá lékárna znamenal, že se začalo s remodelingem celé sítě, které tedy měly dostat
stejný vzhled. To mělo i symbolizovat to, že Dr. Max má svůj standard. V rámci tohoto
remodelingu se zároveň ustoupilo od konceptu papírových nosičů, takže dnes jen velmi zřídka
vidíme v našich výkladech, že je něco prezentováno papírovou formou. Všude jsme
instalovali monitory a digitální prvky, které promují naše produkty. A protože Dr. Max se ve
všem orientuje na zájem pacienta, to je alfa a omega Dr. Max, musíme být i dostupní. Takže
Dr. Maxe najdeme na těch nejvíce frekventovaných místech, jako jsou dopravní uzly,
obchodní centra, blízkost nemocničních zařízení, kde vzniká preskripce. To zároveň znamená,
že tyhle naše vlastní komunikační kanály jsou na místech s vysokým počtem pacientů, tedy
cílové skupiny.

DP: Využíváte ještě nějakou formu klasického direct marketingu ve fyzické podobě?
Jako je posílání letáků do schránek a podobné? Nebo už je to spíše vše digitální?
MP: Je to digitální, i když myslím si, že jsem dokonce v naší vlastní schránce jednou nebo
možná dvakrát za těch deset let, co tu bydlíme, našel leták Dr. Maxe. Ale to je skutečně velmi
výjimečně a nemyslím se, že to patří ke standardním nástrojům. To, co využíváme, je ten
mailing v rámci klientského programu.

DP: V čem tkví úspěch zákaznického programu?
MP: Našemu klientskému programu velmi prospělo více věcí. První jsou nové registrace,
které se spustily v roce 2018, díky těm máme nové data. Další bylo otevření nových kritérií,
takže dneska už je program vlastně otevření všem, kdo vyplní formulář. Dneska už dokonce
můžete mít kartu jen virtuální. Dále je to určitě mix benefitů, většinu tvoří samozřejmě
finanční benefity. Ty rozhodují u klientů z větší části. Naše komunikace je ze 60 %
orientována na finanční benefity a ze 40 % na nefinanční benefity členům programu. Cenová
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pobídka ovšem není to úplně rozhodující, proč lidé volí lékárny Dr. Max a jeho zákaznický
program. Podle průzkumu, který jsme si dělali, je samozřejmě naplnění claimu "Nízké ceny
pro Vaše zdraví" pro zákazníky důležité, ale dnes, po 15 letech existence na trhu, má Dr. Max
vysokou míru důvěryhodnosti. I díky tomu jsme obstáli v posledním ročníku Mastercard
obchodník roku, což je vlastně nejvýznamnější spotřebitelská cena. Po 7 letech jsme sesadili
IKEA, nejsympatičtější firmu světa dá se říct, asi s Legem. Takže to není jen o té ceně. Také
je důležité zmínit, že máme velmi dobře propracovaný systém vzdělávání, lékárníci jsou
povinni se celoživotně vzdělávat, dostávají za to body od komory, takže my jsme v podstatě
postavili svoji vlastní univerzitu. Jmenuje se to Akademie Dr. Max, takže ta péče o profesní
růst našich zaměstnanců je skutečně vysoká. To se samozřejmě poté zúročí. Do této akademie
mohou jít nejen zaměstnanci, ale všichni zdravotníci, třeba zdravotní sestry. Zároveň Dr. Max,
pokud není zrovna Covid, pořádá přednášky a eventy pro zdravotníky, které je mohou
obohatit.

DP: Nabízí Vaše lékárny nějaké extra služby? Jako měření cholesterolu, tlaku a
podobné?
MP: V Česku je to náročnější, protože je legislativa velmi přísná, pokud jde o požadavky na
zázemí lékárny. Třeba spousta laboratorní přípravy se dělá centrálně. My máme velkou
centrální laboratoř včetně sterilní přípravy, což jsou opravdu úžasné prostory, to máme v
Praze a v Brně, nedávno jsme otevírali jednu v Ostravě. I přesto, že existuje tohle, tak jsou
stále vysoké nároky třeba na rozsah lékárenských laboratoří v zázemí lékáren. Do té doby, než
budou lékárny trochu svobodnější v nakládání se svým prostorem, tak se s doplňkovými
činnostmi pacient v lékárnách příliš nesetká. Protože na to zkrátka nebude místo. My jsme si
řekli, že samozřejmě někde ty metry navíc máme, ale naší prioritou je péče o kůži. To se týká
největšího počtu klientů, protože kůži máme všichni, kůže je největší lidský orgán, je to náš
hlavní štít vůči externím vlivům, proto kůže. Takže jsme udělali dermocentra, kde máme i
diagnostiku. Po pravdě měření tlaku, při situaci, jaká na trhu je, čili lékárníků je nedostatek,
protože univerzitní output je spoustu let konstantní, a lidi z farmaceutických fakult míří často
mimo lékárny, tak ta situace je stále napjatá v lékárnách. V některých krajích, jako jsou
západní Čechy, severní Čechy, je to úplně katastrofální. Takže představa, že při tomhle
personálním stavu, kdy nemáte nikdy naplněné stavy na 100 %, ještě uberete člověka na to,
aby měřil někomu tlak, a mezitím ta fronta jakoby co? Nemůžete v té lékárně přijít a omluvit
se těm lidem, co stojí v řadě, že musíte jít s někým bokem, kde mu změříte tlak. To
samozřejmě nejde. A stejné úskalí podle mě hrozí při tom, v čem se v poslední době hodně
mluví, což je vakcinace v lékárnách. Když už necháme stranou vůbec ochotu lékárníků přijít
do styku s krví třeba, nebo s lidským tělem prostřednictvím vpichu, což je nepochybně
invazivní záležitost, a to už vůbec nemluvíme o tom, že to zákon neumožňuje a určitě to
neumožňují ani prostorové dispozice většiny lékáren v Česku. My bychom dejme tomu hodně
chtěli dělat doplňkové služby, i proto, že se reálný příjem lékáren v posledních letech snížil.
Dá se říct, že na nové výkony bychom mohli požadovat nové platby od pojišťoven, ale reálně
to prostě není v souladu s provozem.
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DP: Spolupracovali jste někdy s influencery v rámci své marketingové komunikace?
MP: Zřídkakdy. Influencerky jsme měli jen u launche Physicians Formula, na čemž nám
hodně záleželo, protože to je kosmetická řada, kterou vymyslel americký lékárník pro svou
ženu, která byla atopik, takže to všechno muselo sedět i z lékárenského hlediska. Takže se
jedná o mimořádně šetrnou líčící kosmetiku, není to léčivá dermokosmetika, ale líčící
dermokosmetika. My jsme ji hodně chtěli prodávat a byli jsme hodně pyšní, že ji v tom
portfoliu máme jako jediní v České republice. Také ohlasy na těch sociálních sítích byly
neuvěřitelné. Psaly nám holky, že na to čekaly, že si to do té doby musely vozit z Ameriky.
Takže takhle jednorázově jsme je zapojili. Také ten event byl velkolepě pojatý ve srovnání s
tím, jak se stavíme k ostatnímu portfoliu u nás, protože tohle bylo ve Sky Baru v Hiltonu
nahoře. Potom třeba když jsme launchovali asi nejluxusnější řadu v rámci dermokosmetiky
Nuance, což byla řada kaviár a perly, tak jsme tam krátce spolupracovali se Simonou
Krainovou, to je fakt. To je zatím z toho, co se odehrálo, skutečně všechno. Jinak na
influencery nesázíme, zkrátka a dobře komunikujeme ty věci jinak.

DP: Děláte i nějaký klasický sponzoring?
MP: Jsou to určitě například Běhej lesy. Naše vlajková loď je Taxík Maxík. Na to jsme moc
pyšní, je to něco unikátního. Když máte vlajkovou loď, tak všechno ostatní jsou podružné
záležitosti. Ale i ty podružné záležitosti mohou být pro toho příjemce důležité. Máme systém
malých grantů, kde rozdělíme ročně milion korun na menší projekty. Ty mají zásadní
kritérium, což je orientace na klíčové naše cílové skupiny, což jsou senioři a děti. Takže musí
jít primárně o projekty, které si kladou za cíl změnit kvalitu života seniorům nebo dětem.
Každý rok je to zhruba 10-20 subjektů, které nějaký malý grant dostanou. V rámci malého
grantu dokážeme jednomu subjektu dát až 50 tisíc korun na projekt. Přes 50 tisíc se to dosud
nevyšplhalo nikdy.

DP: Změnila se nějak komunikace během pandemie Covid-19?
MP: Zpočátku jsme utlumili tradiční komunikaci, protože nám to připadalo nepatřičné. Říkali
jsme si, že je potřeba také lidi trochu uklidňovat a říkat jim, co mají dělat. Protože v tom ten
stát v prvních fázích Covidu celkem selhal. Takže jsme se hodně soustředili na zdravotní
osvětu. Protože se nám opravdu vylidnili lékárny a naše lékárnice ty své pacienty znají, takže
ví, že když si pan Novák nepřišel pro léky a vždycky si jich bere tolikhle, takže léky už asi
nemá, ale přesto se bojí do té lékárny přijít. To znamená, že si buď léčbu nějakým způsobem
upravil, takže si buď dávky snížil bez vědomí lékaře, nebo léčbu přerušil, což by bylo ještě
horší. Potřebovali jsme tedy komunikovat, že lékárny jsou bezpečné, že tam jsou nastaveny
standardy tak, aby bylo riziko přenosu co nejmenší. Také jako první v Česku jsme
nainstalovali ve všech našich lékárnách ochranné plexi bariéry nad ty táry, které samozřejmě
blokují šíření toho aerosolu. Skutečně jsme to udělali jako první, byla to pomoc, která mohla
přijít velmi rychle, protože jsme si dokázali zajistit dostatek plexiskla, které poté také na čas
došlo, takže to byla neuvěřitelná operace blesk, kdy projekt vznikl jeden týden a další týden
už jsme montovali plexi bariéry do lékárny, což je neuvěřitelné, zvláště při rozsahu počtu
lékáren, který máme. Zkrátka a dobře tedy komunikovat veřejnosti, že lékárny jsou bezpečné
místo. Dále naše lékárny na rozdíl od ordinací byly skutečně otevřené, takže lidé s problémy,
které jsou řešitelné v rámci lékárny, se mohli obracet na lékárníky, ale to samozřejmě jen
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pokud si mohli být jistí, že přijít do lékárny neohrožuje jejich zdraví. Takže to bych řekl, že
byl další cíl. Další cíl byl říct, že péče je dostupná. I když jsme to nedělali v nějaké extrémní
míře, ale kvůli nedostatku personálu v souvislosti s Covidem některé pobočky musely
omezovat otevírací dobu, některé se zavíraly. Takže pak jsme potřebovali komunikovat, že už
jsou ty lékárny také otevřené a že už je pacienti najdou tak, jak jsou zvyklí. Potom jsme
museli komunikovat také dostupnost léčivých přípravků, protože byly na trhu výpadky, a také
ochranných pomůcek, který byl nedostatek. Takže dostat k spotřebitelům rychle informaci, že
už něco je na trhu a je to k dostání. To byl také velký úkol. Také se děly věci, že někteří lidé si
kupovali paralen po deseti baleních, a my jsme tak museli komunikovat i to, že jde o položku,
která je rychle vyprodávaná, aby pak když lékárník řekne, ať se zákazník nezlobí, ale může
mu prodat maximálně 5 balení, aby ten pacient měl pro toto opatření pochopení. Kromě toho
lékárna je ekonomický subjekt, nikdo ho nedotuje. Takže když se propadl trh, tak jsme
samozřejmě museli komunikovat poměrně agresivně i cenově, když už jsme měli jistotu, že
jsme pro bezpečnost v lékárnách udělali úplné maximum a že pacienti nemají žádný důvod
tam nechodit, tak jsme je potřebovali silně motivovat k tomu, že jim stojí za to do té lékárny
zajít, a vlastně jsme přišli v roce 2020 s akcí 100% sleva na doplatek, samozřejmě tam, kde to
jde. Tohle bylo tak silné sdělení, že to nakoplo nejen nás, ale i celému trhu, takže to byla
vlastně služba celému lékárenskému trhu v České republice.

DP: Vy tedy máte vlastní PR oddělení. Jsou ale nějaká média, skrze které častěji
komunikujete PR články a aktivity?
MP: Máme navázanou pravidelnou spolupráci s měsíčníkem Zdraví, což je suplement
regionálních deníků Vltava Labe Media, což je logické, protože oba máme stejného majitele.
Já tvrdím, že dobře fungující PR se opírá o standardní vztahy s médii jako takovými, takže
kromě tohoto, co jsem zmínil, kde jsme přítomni v rámci jednoho většího článku a jednoho
textu v rubrice Poradna, tak myslím, že jinde je to úplně standardní. Jinak třeba klasická
marketingové média, jako je MediaGuru a Médiář. Komunikujeme i všeobecným
zpravodajským médiím. Já komunikuji s každým, kdo mi zavolá. To mi přijde pozoruhodné u
práce v Dr. Maxovi, že se tam významně setkává nabídka s poptávkou. Mnohem častěji než
co já nabízím témata médiím, tak dochází k situacím, kdy média se obrací na nás, protože
jsme se rozhodli nebýt silent, jak tomu v oboru bývá, ví, že u mě ty informace dostanou
nezkreslené a jsem schopný jim je dát v nějakém kontextu celého trhu, ne jenom za Dr. Max.
Takže když byla nějaká situace s respirátory, s nedostatkem, když byla nějaká situace s
nedostatkem antigenních testů, nebo s tím, že ještě neprobíhala, a pak se rozběhla řekněme
nějaká certifikace antigenních testů pro domácí diagnostiku, tak oni věděli, že se mohou
obrátit na mě, že jim k tomu ten background dám, protože ho mám a ten telefon jim zvednu.

DP: Jak se liší Vaše komunikace od komunikace BENU?
MP: Konkurenci nekomentuji. Jsem přesvědčený o tom, že naše komunikace je koncepčnější,
že lépe pokrývá veškeré možnosti, které nabízí konceptům, nebo systém multichannelu nebo
omnichannelu. Pak si myslím, že skutečně naše komunikace je přímočařejší a srozumitelnější.
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Příloha č. 5: Výzkum formou dotazníkového šetření

1. Jak často nakupujete volně prodejná léčiva?
a. 1x za dva týdny či častěji
b. 1x za měsíc
c. 1x za 6 měsíců
d. 1x za rok
e. Méně často

2. Jak způsobem nakupujete volně prodejná léčiva častěji?
a. Online (přes internet)
b. Offline (v kamenné prodejně)

3. Na základě čeho se rozhodujete při výběru lékárny?
a. Lokalita
b. Cena za lék
c. Benefitní program (zákaznická karta)
d. Preferovaná značka lékárenské sítě
e. Doporučení přátel
f. Péče o zákazníka
g. Jiné (doplňte)

4. Jaký způsob marketingové komunikace lékárenských sítí nejčastěji registrujete?
a. Online (sociální sítě, internet, bannery na webu apod.)
b. Offline (televize, billboardy, plakáty, letáky apod.)

5. Nakupujete někdy na základě nějaké marketingové komunikace? (Otázka formou
matice, na výběr vždy možnost “Nikdy, Zřídka, Občas, Často”)

a. TV reklama
b. Tištěný leták
c. Newsletter (mail)
d. Banner na internetu
e. Sociální sítě
f. Online či offline články

6. Jaký typ zvýhodněné nabídky při nákupu v lékárnách nejčastěji používáte?
a. Zákaznická karta
b. Cenová sleva
c. Množstevní slevy (2+1 apod.)

7. V jaké lékárně nakupujete častěji?
a. Dr. Max
b. BENU
c. Jiné (doplňte)

8. Marketingové komunikace které lékárenské sítě si všímáte častěji? (Otázka
formou matice, na výběr vždy možnost “Nikdy, Zřídka, Občas, Často”)

a. Dr. Max
b. BENU
c. Ani jedna

9. Jaká marketingová kampaň lékárenských sítí Vás v poslední době zaujala?
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a. Doplňovací
10. Jaký je Váš věk?

a. do 18 let
b. 19-25 let
c. 26-45 let
d. 46-65 let
e. 65+ let

11. Jaké je Vaše pohlaví?
a. Muž
b. Žena
c. Jiné

12. Jste:
a. Student
b. Zaměstnaný
c. OSVČ
d. Nezaměstnaný
e. Důchodce

13. Do které příjmové skupiny patříte?
a. Do 15.000 Kč měsíčně
b. 16.000-25.000 Kč měsíčně
c. 26.000-35.000 Kč měsíčně
d. 36.000-45.000 Kč měsíčně
e. 46.000-55.000 Kč měsíčně
f. 56.000+ Kč měsíčně

14. Bydliště
a. Do 1.000 obyvatel
b. Do 5.000 obyvatel
c. Do 20.000 obyvatel
d. Do 100.000 obyvatel
e. Více než 100.000 obyvatel
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