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Abstrakt 

 

Název: Marketingová strategie uvedení nového produktu Xanil na český farmaceutický trh 

 

Cíl: Navržení marketingové strategie uplatnění nového produktu Xanil na českém 

farmaceutickém trhu 

 

Použité metody: Písemné dotazování, popisná analýza 

 

Výsledky: Výsledkem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro nový lék 

Xanil. Marketingová strategie zpracovává segmentaci potenciálních zákazníků, zacílení 

vůči konkurenci a navrhuje strukturu marketingového mixu. Součástí strategie je                  

i zpracování koncepce propagace včetně odhadu finančních nákladů. 

 

Klíčová slova: Marketingová strategie, marketingový mix, segmentace zákazníků, 

konkurence, positioning značky, společnost Eli Lilly, Xanil, propagační strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Marketing strategy of product Xanil application on the Czech pharmaceutical market 

 

Objective: Design marketing strategy of product Xanil application on the Czech 

pharmaceutical market  

 

Methods: Written interview, descriptive analysis 

 

Results: The result is a design marketing strategies for new drug Xanil. The marketing 

strategy process segmentation of potential customers, targeted to competition and proposes 

a structure of the marketing mix. The strategy is the development of the concept of 

promotion, including the estimated financial costs. 

 

Key words: Marketing strategy, marketing mix, customer segmentation, competition, 

brand positioning, Eli Lilly company, Xanil, promotional strategy 
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1. Úvod 

V diplomové práci navrhnu marketingovou strategii pro uvedení nového produktu 

Xanil na český farmaceutický trh. Budu se zabývat možností využití nástrojů 

marketingového mixu ve farmaceutickém průmyslu, konkrétně při uvádění nového 

produktu na český trh. Farmaceutický trh je velmi specifický, proto se v diplomové práci 

budu zabývat i tím, jak se liší jednotlivé nástroje marketingového mixu v prostředí 

farmaceutických produktů a jaká pravidla v reklamě na léčivé přípravky se musí v České 

republice dodržovat. 

Produktem, který jsem si vybrala, a kterého se bude praktická část práce týkat, je 

nový lék určený k léčbě schizofrenie. Jedná se o molekulu účinné látky niloxetine v tzv. 

depotní (injekční formě). Lék je na trhu dlouho očekáván a měl by být uveden na český trh 

v květnu roku 2011. Všechny obchodní názvy produktů i účinné látky jsou v diplomové 

práci z ochranného důvodu smyšlené. Produkt, pro který vytvořím marketingovou strategii, 

jsem označila jako Xanil. 

Ve farmaceutické společnosti Eli Lilly ČR, s.r.o. pracuji v marketingovém oddělení 

a zabývám se léky na psychotická onemocnění, součástí mojí práce je také příprava uvedení 

produktu Xanil na český trh. Na základě vlastních zkušeností se pokusím navrhnout 

jednotlivé marketingové nástroje potřebné k uvedení produktu na trh. 

V teoretické části práce bych se nejprve chtěla zaměřit na popis onemocnění 

schizofrenie. Dále se budu zabývat zákonem o regulaci reklamy, speciálně částí týkající se 

reklamy na humánní léčivé přípravky, a etickým kodexem AIFP ve farmaceutickém 

průmyslu. Budu se také zabývat jednotlivými marketingovými strategiemi a teorií 

marketingového mixu. 

 Hlavními metodami použitými v práci budou marketingový výzkum a analýza 

SWOT. Těmto metodám se budu věnovat v metodologické části. Analytická část bude 

obsahovat analýzu současné situace na trhu antipsychotik, historii společnosti Eli Lilly         

i analýzu současné marketingové strategie firmy.  
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2. Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat marketingovou strategii k uvedení 

léku Xanil na český trh. V diplomové práci navrhnu vlastní marketingovou strategii 

s využitím nástrojů marketingového mixu, analyzuji konkurenční prostředí, stanovím cílové 

skupiny zákazníků a pokusím se je segmentovat podle určitých kritérií. Součástí práce bude 

zpracování SWOT analýzy a sekundární marketingový výzkum. 

Mezi dílčí úkoly práce patří: 

• Vymezit jednotlivé teoretické pojmy – marketingová strategie, marketingový mix, 

produkt, cena, distribuce a propagace, segmentace, konkurence, positioning značky 

• Popsat zákony a kodexy vztahující se k reklamě na léčivé přípravky, které je nutné 

dodržovat  

• Zpracovat analýzu SWOT a zohlednit ji při přípravě marketingové strategie 

• Vytvořit vlastní marketingovou strategii pro uvedení produktu Xanil na český trh              

s využitím strategie marketingového mixu, konkurenční strategie a strategie 

vyzyvatele 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Schizofrenie 

Schizofrenie je onemocnění, které začíná nejčastěji během dospívání. Schizofrenie 

nepřichází jako blesk z čistého nebe, většinou předchází propuknutí nemoci různě dlouhé 

období několika měsíců až let. Během tohoto období se tito lidé postupně mění, uzavírají se 

a přerušují sociální kontakty. Rodiče si leckdy náhle uvědomí, že mají doma někoho úplně 

jiného, někoho, komu přestali rozumět.  

Na začátku onemocnění se často nemocní cítí podivně bez radosti, 

s nepochopitelným napětím a obavou, tělesnou únavou a neschopností se soustředit. 

Někteří z nich jsou naopak bezcílně aktivní, zahajují řadu činností, ale nic pořádně 

nedokončí. Ztrácejí schopnost komunikovat s vrstevníky, dostávají se „jaksi mimo“. 

Postupně mohou ztrácet sociální kontakty zcela a začnou se uzavírat do svého vlastního 

fantazijního světa. Objevují se zvláštní předtuchy – „něco se stane, něco je ve vzduchu“. 

Začínají všude kolem sebe vidět zvláštní souvislosti, jsou nedůvěřiví a úzkostní a z toho 

může vznikat neklid a nespavost. Přirozené události z jejich okolí mohou vnímat již jako 

ohrožující a mající zvláštní význam.  

Nejen okolní svět, ale i vnitřní prožívání připadá pacientům jako cizí. Mají pocit, že 

v okolí se mnoho změnilo, jakoby se každá událost i každý předmět vztahoval k nim 

osobně. Okolnosti se jeví jako schválně zinscenované.  

V tomto období počátku onemocnění neboli v akutní epizodě se řada mladých lidí 

stává členy různých náboženských sekt a hnutí, kde hledají vysvětlení toho, čemu 

nerozumí. Podněty a vjemy z okolí se začínají měnit, okolní svět jim připadá cizí, zvláštní   

a různé události si začínají dávat do různých souvislostí. Z pocitu vztahovačnosti všeho 

k vlastní osobě se mohou postupně vyvinout bludná přesvědčení a časté pocity 

pronásledování.  

To, co bylo dříve neurčité, dostává náhle jasný význam, často velmi ohrožující. 

Časté jsou náboženské i mimozemské zážitky, které mohou probíhat až jako extáze 

s mimosmyslovým vnímáním. Chorobné prožívání sice mění realitu, ale přesto zcela 

nemizí rozpoznávání normální skutečnosti. (18) 

12 
 



Postupně je chování a jednání pacienta ovlivněno psychotickými prožitky a logikou 

jeho vnitřního světa. Tyto prožitky jsou většinou silnější než reálné, proto jim nemocný 

zcela uvěří, a naopak nevěří svému okolí. Dochází k základní neshodě s okolím a je velmi 

těžké přesvědčit nemocného o nepravdivosti těchto symptomů.  

Schizofrenie se projevuje pozitivními příznaky (halucinace, bludy, poruchy 

chování), negativními příznaky (snížení duševní energie a iniciativy, apatie, stažení se ze 

sociálních aktivit) a kognitivními příznaky (problémy se zpracováním vjemů                       

a s organizováním si svých záležitostí, poruchy paměti), ale často je přítomna i deprese, 

sebevražedné myšlenky, nadužívání alkoholu nebo drog a některá tělesná onemocnění.  

 

Člověk trpící schizofrenií si často neuvědomuje, že myšlenky, vjemy a pocity, které 

prožívá, jsou způsobeny nemocí a nejsou reálné. Je proto velmi důležité, aby se lékařům      

a rodině podařilo ho přesvědčit, aby akceptoval léčbu, která ho příznaků schizofrenie zbaví. 

(18) 

 Problematiku schizofrenie rozebral i MUDr. KAŠPÁREK (2009). „Schizofrenie je 

onemocnění s velmi proměnlivým průběhem. V klinické praxi se lékaři často setkávají 

s otázkou, zda bude léčba konkrétního jedince trpícího schizofrenií úspěšná. Předpovědět 

průběh onemocnění je ale velmi složité.”(19, s. 5) 

Podle LIEBERMANA (2005) se antipsychotika stala základním kamenem léčby 

schizofrenie. Jeffrey a Lieberman se ve své studii zabývali efektivností antipsychotik           

u pacientů při léčbě schizofrenie a zjistili, „že mezi antipsychotiky tzv. první generace 

(klasickými antipsychotiky) a druhé generace je významný rozdíl.”(20, s. 88) 

Schizofrenie patří mezi závažná duševní onemocnění. Vyskytuje se přibližně u 0,4-

1,5% populace, začíná obvykle v adolescenci nebo v časné dospělosti, mívá chronický 

průběh a často významným způsobem omezuje osobní a sociální fungování pacienta. 
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3.2 Zákon o regulaci reklamy a etický kodex  

Farmaceutické společnosti se při propagaci léčivých přípravků musí řídit zákonem          

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Tento 

zákon přesně vymezuje reklamu na humánní léčivé přípravky. Za reklamu jsou považovány 

veškeré informace, přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, 

prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků.  

Jedná se především o návštěvy obchodních zástupců, dodávání vzorků léčivých 

přípravků, podporu předepisování léčivých přípravků, sponzorování setkání konaných za 

účelem podpory předepisování, prodeje, sponzorování vědeckých kongresů s účastí 

odborníků nebo úhrady nákladů na cestovné a ubytování souvisejících s jejich účastí. 

3.2.1 Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky 

 V §5b zákona o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů je 

vymezena reklama na humánní léčivé přípravky, která je zaměřená pouze na odbornou 

veřejnost.  

Zákon uvádí, že „reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky 

může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených převážně pro 

tyto odborníky (například odborných neperiodických publikací, odborného periodického 

tisku, odborných audiovizuálních pořadů).” (27) 

 Obchodní zástupce farmaceutické společnosti musí při každé návštěvě provedené za 

účelem reklamy léčivého přípravku předat každému lékaři souhrn údajů o každém 

humánním léčivém přípravku, který je předmětem reklamy. 

3.2.2 Etický kodex AIFP 

 Ve spolupráci se zástupci farmaceutického průmyslu byly vytvořeny legislativní 

podmínky chránící veřejnost tím, že zajišťují, aby všechny léčivé přípravky na českém trhu 

splňovaly určité standardy kvality, bezpečnosti a účinnosti. Ačkoli je na základě zákona      

o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky vytvořena uspokojivá legislativa pro 

testování, výrobu a kontrolu léčiv, není možné tímto zákonem pokrýt veškeré standardy 

marketingového chování. (25) 
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 Z tohoto důvodu se odpovědné farmaceutické firmy sdružily do Asociace 

inovativního farmaceutického průmyslu (dále jen AIFP), vydaly Etický kodex a dodržují 

jeho omezení a ustanovení. Společnost Eli Lilly je členem AIFP, která v současné době 

sdružuje 32 farmaceutických společností.  

 Členové AIFP uvádějí na trh léčivé přípravky a propagují je pouze v souladu 

s etickými zásadami. Propagace musí brát v úvahu zvláštní povahu léků a odbornou úroveň 

toho, komu je určena, nikdy nesmí snížit důvěru ve farmaceutický průmysl a nesmí působit 

urážlivě. Členové AIFP se zavazují, že nebudou praktikovat žádné aktivity, které by 

jakýmkoliv způsobem nutily osoby předepisující léky k předepisování léků výměnou za 

jakékoliv pobídky (zboží, služby či peníze). Lékařům nesmí být za předepisování léků 

nabízeny žádné dotace a granty, pozvánky na kongresy či jiné pobídky. Nic nesmí narušit 

nezávislost rozhodování zdravotních odborníků při předepisování léčiv. 

 Každý člen AIFP se zavazuje dodržovat legislativu EU a národní legislativu. Etický 

kodex AIFP se týká propagace a reklamních aktivit, které jsou zaměřené na odbornou 

veřejnost předepisující léky pouze na lékařský předpis. Propagací se rozumí jakákoliv 

činnost realizovaná, organizovaná nebo sponzorovaná farmaceutickou společností nebo 

s jejím souhlasem.  

 Mezi nejdůležitější omezení vyplývající z kodexu AIFP, která dennodenně ovlivňují 

naší praxi, jsou: 

a) Nepodložené superlativy – propagace musí podporovat racionální použití přípravků bez 

přehnaných tvrzení o jejich vlastnostech. Nepodložené superlativy (nejlepší, nejúčinnější, 

nejbezpečnější atd.) se nesmějí používat.  

b) Nové léčivé přípravky - slovo „nový” se nesmí použít při popisu jakéhokoliv léčivého 

přípravku dostupného na českém trhu, který byl propagován po dobu delší než jeden rok.  

c) Srovnávací reklama – srovnávací reklamou je reklama, která přímo či nepřímo 

identifikuje jiného výrobce nebo léčivý přípravek jiného výrobce. Srovnávací reklama 

nesmí být urážlivá, musí být věcná a poctivá, musí porovnávat více než jeden prvek.  

d) Informace o léčivém přípravku – všude, kde je vyžadována, musí být tato informace 

vytištěna písmem o velikosti alespoň 2 mm (pro formát A4). 
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e) Reklamy v časopisech – propagace léčivých přípravků zaměřená na odbornou veřejnost 

nesmí být prováděna s využitím informačních kanálů a komunikačních prostředků 

určených pro širokou veřejnost. Při publikaci propagačních materiálů v odborných 

časopisech nesmí takový propagační materiál připomínat nezávislou redakční část. (25) 
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3.3 Značka 
 

Značka již po celá staletí slouží k rozlišování zboží jednotlivých výrobců. Značka se 

definuje jako „něco, co již proniklo lidem do povědomí, má své jméno své důležité 

postavení v komerční sféře.” (7, s. 33). Pokud spotřebitelé značku rozeznají, nemusí dále 

přemýšlet a informace získávat, aby se pro daný výrobek rozhodli. Značky tím vlastně 

svým spotřebitelům umožňují snížit náklady na hledání produktu. Na vztah mezi 

spotřebitelem a značkou lze nahlížet jako na určitý typ svazku. Spotřebitel totiž nabízí svoji 

důvěru a věrnost s nevysloveným vědomím, že značka se bude chovat určitým způsobem    

a poskytne mu užitek stálým výkonem výrobku a přiměřenou cenou, komunikací                

a distribučními programy. Pokud budou spotřebitelé spokojeni, pravděpodobně si budou 

výrobek kupovat i nadále. 

Schopnost vytvářet, udržovat a rozvíjet dobré jméno značky je zahrnuto ve 

strategickém řízení. Marketingoví odborníci říkají, že péče o značku je základním 

kamenem a vrcholným uměním marketingu. Značka v podstatě označuje výrobce nebo 

prodejce. Značka představuje příslib prodejce, že bude svým zákazníkům dodávat zboží 

s určitým souborem vlastností, funkcí a služeb. Nejlepší značky poskytují záruky na jakost 

zboží. (9) 

KOTLER (2001) definuje značku ve své knize Marketing Management takto:          

„Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích prvků. Jejím 

smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží 

nebo služeb konkurenčních prodejců”. (8, s. 592) 

Tvorba značky je dnes nejdůležitější oblastí světa obchodu. Ať se jedná                   

o kosmetický produkt, banku nebo léky, je to značka, která rozhoduje o úspěchu či 

neúspěchu. Veškerým smyslem značky je odlišit výrobek nebo firmu od konkurence. 

Úspěch značky se rovná úspěchu v obchodě. Nemůžeme tedy najít jednu konkrétní cestu 

k vytvoření dobré značky. Není náhodou, že mnohé největší značky patří rovněž mezi 

největší inovátory ve světě obchodu. Díky vynálezu nové výrobkové kategorie, nebo 

radikální změně kategorie staré, se pak ze značky stává něco, co ovlivňuje lidskou 

společnost tím, že mění způsob každodenního života. Lidé málokdy ocení inovaci 

okamžitě, většinou ji ocení až zpětně.  
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Úspěch se dostavuje pomalu, pomocí toho, co si lidé říkají mezi sebou nebo co se 

doporučuje v médiích, ale jakmile začne trh novou myšlenku přijímat, stane se z inovátora 

vůdce celé nové kategorie. V některých případech se značka propojí se svou inovací            

a jméno značky se stane synonymem výrobku. V jiných případech je značka zodpovědná za 

tolik radikálně nových typů výrobků, že se její jméno začne spojovat se samotnou inovací. 

(4) 

3.3.1 Prvky značky 

 Existuje šest kritérií výběru prvků značky. Podle KELLERA (2007) se jedná            

o následující: 

a) Zapamatovatelnost 

b) Smysluplnost 

c) Obliba 

d) Přenosnost 

e) Adaptabilita 

f) Možnost ochrany  

 

a) Zapamatovatelnost 

Dosažení vysokého stupně povědomí o značce je nutnou podmínkou pro budování 

hodnoty značky. K zapamatovatelnosti značky pomáhají prvky, které usnadňují vybavení 

nebo rozpoznání značky při nákupu či spotřebě. Pravá podstata určitých názvů, log              

a symbolů je přilákání mnohem více pozornosti a usnadnění zapamatování. 

b) Smysluplnost 

Prvky značky by měly být vybrány tak, aby jejich vnitřní význam podporoval 

tvoření asociací (vazeb) se značkou. Značka by tak měla dávat zákazníkovi určitý smysl, 

měla by být smysluplná.  
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c) Obliba 

Asociace vznikající z obliby přitažlivosti prvků značky mohou hrát zásadní roli 

v hodnotě značky. Je vhodné vybrat prvky značky, které jsou bohaté na obraznou                 

a jazykovou představivost a jsou v zásadě pro spotřebitele zábavné a zajímavé. 

d) Přenosnost 

Přenosnost prvků značky znamená, do jaké míry může prvek značky přispět 

k hodnotě značky u nových produktů a jak užitečný je prvek dané značky pro rozšíření 

produktové řady.  

e) Adaptabilita 

Kvůli změnám ve spotřebitelských hodnotách a požadavcích musí být prvky značky 

průběžně aktualizovány a obnovovány. Čím je prvek značky flexibilnější, tím je snadnější 

jej aktualizovat. Příkladem je obnovení loga značky či jejího designu a tím oživení 

celkového vnímání značky. 

f) Možnost ochrany 

Toto kritérium je v souvislosti s produktem, pro který v praktické části vytvořím 

marketingovou strategii, nejdůležitější. Jedná se o patentovou ochranu jedinečných 

originálních léků. Pokud firma utratí velké peníze za výzkum a vývoj nového léku, zažádá 

logicky o jeho několikaletou patentovou ochranu. Po dobu, kdy je lék chráněn patentem, je 

ze zákona jediným a výhradním výrobcem a prodejcem tohoto léku. Ostatní firmy, které do 

vývoje nedaly ani korunu, tak spravedlivě nemohou daný lék vyrábět a vydělávat na takto 

kopírovaném léku zisk.  

I když může být prvek značky chráněn právně, stále může dojít k tomu, že aktivita 

konkurence může sebrat mnoho z hodnoty značky, kterou produktu prvky značky 

poskytnou. Když jsou jméno, balení nebo další prvky snadno kopírovatelné, může tím 

zmizet část jedinečnosti značky. (7) 
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3.3.2 Povědomí o značce 

 Hodnota značky vychází z pohledu zákazníka a vzniká tehdy, když má spotřebitel 

vysoké povědomí o značce, dobře ji zná a v paměti má silné, příznivé a jedinečné asociace 

se značkou. Povědomí o značce se skládá z rozpoznání a vybavení si značky.  

Rozpoznání značky se vztahuje ke schopnosti spotřebitele potvrdit dřívější 

seznámení se značkou, pokud k tomu dostane impuls. Rozpoznání značky tedy vyžaduje, 

aby spotřebitelé mohli správně rozlišit značku jako něco, co již dříve viděli či o tom slyšeli. 

Vybavení si značky se vztahuje ke schopnosti spotřebitele vzpomenout si na značku v dané 

kategorii v souvislosti s potřebami, které má tato kategorie splňovat, či ji koupit nebo 

využít, dostane-li k tomu impuls. Podobně jako u většiny informací v paměti je všeobecně 

snadnější rozpoznat značku, než si ji vybavit z paměti.  

Povědomí o značce vzniká především zvýšením informovanosti, znalosti značky      

a také díky opakované publicitě. To znamená, že čím více informací získá spotřebitel          

o značce díky tomu, že ji vidí, slyší o ní a přemýšlí o ní, tím je pravděpodobnější, že se mu 

značka do paměti silněji zaregistruje. Povědomí o značce se zlepší, jsou-li názvy značek 

vybírány jako jednoduché, snadno vyslovitelné, známé a smysluplné, odlišné, osobité         

a neobvyklé. V první řadě je třeba k posílení vybavení si značky, aby jméno bylo jednoduše 

a snadno vyslovitelné a napsatelné.  

KOTLER (2007) uvádí devět faktorů posilujících povědomí o značce. Jakmile si 

firmy uvědomí důležitost značky, začnou si lámat hlavu tím, jak by mohly tu svou posílit.  

1. Vytvořte kreativní reklamy 

2. Sponzorujte uznávané události 

3. Vyzvěte své zákazníky, aby vstoupili do klubu 

4. Pozvěte veřejnost k návštěvě vašich výrobních závodů nebo provozoven 

5. Vybudujte vlastní značkové prodejny 

6. Poskytujte hodnotné služby 

7. Viditelně podpořte některý sociální program 

8. Snažte se, aby vás znali jako předního poskytovatele hodnoty 

9.   Najděte si dobrého mluvčího nebo symbol, který reprezentuje firmu. (11, s. 406) 
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3.3.3 Značka ve farmaceutickém průmyslu 

„Léky na předpis jsou stále častěji pod značkou a prodávají se spotřebitelům 

tradičními marketingovými taktikami, jako jsou například reklama a podpora prodeje.” 

(23, s. 16) V devadesátých letech se mnoho léků na předpis dostalo do volného prodeje, tím 

se podpořily značné marketingové rozpočty (např. léky na pálení žáhy Pepcid, Zantac, léky 

na pomoc při odvykání kouření jako třeba Nicorette atd.) V roce 2000 získala spousta 

značek více než sto tisíc milionů dolarů na podporu prodeje a reklamu                       

(např. antihistaminika Claritin nebo lék proti poruchám erekce Viagra od společnosti 

Pfizer). (23) 
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3.4 Marketingové strategie 

 Marketingové strategie jsou způsoby, kterými firma může dosáhnout stanovených 

marketingových cílů. Jako strategie označujeme souhrnné metody vybrané k dosažení 

marketingových cílů. Strategie popisují způsoby, kterými chce firma dosáhnout cílů 

v určitých časových obdobích. 

3.4.1 Konkurenční strategie 

 Aby mohla firma dobře naplánovat svoji strategii, potřebuje bezpodmínečně znát 

perfektně svoji konkurenci. Musí neustále porovnávat svoje produkty s konkurenčními 

produkty, sledovat cenovou strategii svých konkurentů, propagační strategie i způsoby 

distribuce. Firma by měla neustále zjišťovat, zda její konkurenti nejsou v něčem napřed, 

nemají nové technologie, nepoužívají nové způsoby prodávání atd. 

 Nejdůležitější otázky při tvorbě konkurenční strategie jsou: Kdo jsou naši hlavní 

konkurenti? Jaké nabízejí produkty? Za jaké ceny? Jaké mají silné a jaké slabé stránky?  

Nejdůležitějšími kroky při tvorbě konkurenční analýzy jsou podle KOTLERA (2007): 

1. Identifikace konkurenční firmy 

2. Zjištění cílů konkurence 

3. Identifikace strategií konkurence 

4. Zhodnocení silných a slabých stránek konkurence 

5. Odhad typických reakcí konkurence 

6. Volba konkurence, kterou lze ohrozit a které je třeba se vyhnout (11, s. 569) 

 Marketéři by se měli zaměřit na identifikaci slabých a silných stránek konkurentů. 

Je ale klíčové, aby silné a slabé stránky konkurence byly stanoveny správně.  

Firma k tomu potřebuje nasbírat klíčové údaje o konkurenci za několik let zpětně     

a z nich pak může identifikovat hlavní silné i slabé stránky.  
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Cíle konkurenta, jeho strategie i silné a slabé stránky mohou firmě napovědět 

pravděpodobné kroky a reakce konkurenta například na novou kampaň, na snížení či 

zvýšení cen, uvedení nového produktu na trh atd.  

Když firma definuje a ohodnotí své hlavní konkurenty, měla by navrhnout takové 

konkurenční strategie, které jí pomohou nejvhodněji umístit svůj produkt ve srovnání 

s hlavními konkurenty. 

Firmy se snaží udržet svoji pozici na trhu díky tzv. konkurenčním tahům. KOTLER 

(2007) uvádí čtyři hlavní konkurenční tahy: 

1. Tržní lídr 

Tržní lídr je společnost, která má v určitém odvětví největší tržní podíl. Ostatní firmy 

většinou vede v cenových změnách, inspiruje je a je průkopníkem v zavádění nových 

produktů a novinek. Uvádí se, že až 40% trhu bývá pod vedením tržního lídra. Tržní lídr 

musí být neustále ve střehu a sledovat své okolí. Lídr může snadno zmeškat svoji chvíli       

a propadnout se na 2. až 3. místo.  

2. Vyzyvatel 

Vyzyvatelem bývá druhá největší společnost v daném odvětví. Tyto firmy bývají většinou 

veliké. Vyzyvatelé mohou použít strategii tzv. frontálního útoku, kdy firma nabídne 

podobný produkt a podobnou cenovou a distribuční strategii, nebo strategii útoku po 

křídlech, kdy se firma snaží zaútočit na slabší místa tržního lídra, nebo může použít 

strategii obklíčení, to znamená, že spustí útok ze všech stran.  

3. Následovatel 

Jedná se také o druhou či třetí největší firmu, která ale nehodlá tržního lídra napadnout        

a daná situace jí vyhovuje a alespoň prozatím na ní nehodlá nic měnit. Následovatel svojí 

strategií může získat spoustu výhod. Tržní lídr nese často vysoké náklady spojené 

s vývojem nových produktů, s propagací atd. Následovatel se tak často může svést na této 

vlně a v mnohém se poučit. 
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4. Mikrosegmentář 

Firma, která se zaměřuje na malé segmenty, kterých si ostatní společnosti nevšímají. Firma 

se zaměřuje na mezeru na trhu a může svoji nabídkou vyplnit místo, které jí může přinést 

veliký zisk. (11, s. 581) 

3.4.2 Strategie životního cyklu produktů 

Každý produkt má svůj životní cyklus a nevydrží na trhu navěky. Z hlediska 

marketingové strategie je nejdůležitější vědět, v jaké fázi životního cyklu produktu se daný 

výrobek nachází. Životnost výrobku definuje FORET (2001) jako „dobu, po kterou je 

výrobek schopen se na trhu udržet a být prodáván za přijatelných marketingových 

podmínek.” (2, s. 87) 

FORET (2001) tvrdí, že „produktové marketingové strategie se vyvíjejí a mění          

s tím, jak pokračuje životní cyklus produktu. Životnost výrobku lze definovat jako dobu, po 

kterou je výrobek schopen se na trhu udržet a být prodáván za přijatelných marketingových 

podmínek.  Tato životnost se vyjadřuje životním cyklem, který vypovídá o závislosti mezi 

objemem prodeje výrobku a časem.” (2, s. 87)  

Životní cyklus výrobku můžeme rozdělit do čtyř fází, které se od sebe navzájem 

odlišují (objemem prodeje, tempem růstu, ziskem a různými obměnami marketingového 

mixu).  

a) Fáze uvedení produktu na trh 

 Ve fázi, kdy se na trh uvádí nový produkt, mají zákazníci možnost poprvé si 

produkt vyzkoušet. Ve fázi uvedení produktu na trh vyrábí daný výrobek většinou jedna 

jediná firma. Pokud uspěje, ostatní konkurenční firmy ji začnou pomalu následovat 

s vlastními podobnými produkty.  

Hlavním cílem v této fázi je přesvědčit zákazníka, aby si daný produkt vyzkoušel. 

Společnost se snaží, aby se produkt dostal do povědomí zákazníka. Firma většinou 

nedosahuje v této fázi zisku, většinu finančních zdrojů používá na propagaci nového 

produktu. Důležité je zvolit správnou cenovou strategii.  
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Marketingoví pracovníci se v této fázi snaží vymýšlet reklamní kampaně a další 

způsoby, jak informovat zákazníky o novém produktu na trhu. 

b) Fáze růstu 

 Ve fázi růstu již zákazníci většinou daný produkt znají, první zákazníci již mají 

první zkušenosti s produktem a ostatní je začínají napodobovat.  

Roste poptávka po produktu a roste i prodej. Zisky se zvyšují a časem dosáhnou 

svého maxima. Na trh vstupují nové konkurenční produkty.  

Marketingové cíle se zaměřují především na posílení věrnosti značky 

přesvědčováním zákazníků, že daný produkt je daleko lepší než produkty konkurenční. 

Marketingové strategie se zaměřují na nové variace daného produktu, které mohou přilákat 

nové zákazníky. Ceny v této fázi zůstávají na stejné úrovni nebo se mohou mírně snižovat. 

c) Fáze zralosti 

Tato fáze bývá tou nejdelší fází životního cyklu produktu. Prodeje dosahují svého 

maxima, poté se po určitou dobu nemění, než začnou pomalu klesat. Firmy se snaží udržet 

svůj podíl na trhu, snižují cenu a využívají reklamy, která zákazníkům produkt opakovaně 

připomene.  

d) Fáze poklesu 

Poslední fází životního cyklu produktu je fáze poklesu. Objem prodeje v této fázi 

prudce klesá. Důvodů, proč prodej produktu začne klesat, může být hodně. Jedním 

z důvodů může být zastaralost technologií způsobená nástupem nových technologií, změna 

spotřebitelských preferencí, silnější konkurence.  

Nejdůležitějším marketingovým rozhodnutím pak je, zda produkt nadále na trhu 

udržet nebo od něho upustit a přestat ho prodávat.  
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3.4.3 Strategie marketingového mixu 

Marketingový mix obsahuje čtyři hlavní nástroje: produkt, cenu, distribuci               

a propagaci. KOTLER (2004) uvádí, že „marketingový mix je souborem taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.” (8, s. 105) 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů používaných 

společnostmi k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix využívá všeho, co 

může ovlivnit poptávku po produktech firmy.  

Při rozhodování o jednotlivých složkách marketingového mixu je potřeba ujasnit si 

celkovou marketingovou strategii. Marketingový mix je jako praktický nástroj využíván po 

celém světě při realizaci marketingových strategií. 

Po zvolení vhodné marketingové strategie může společnost začít plánovat veškeré 

podrobnosti marketingového mixu. Jednotlivé složky marketingového mixu budou dále 

podrobně popsány. 

3.4.3.1 Produkt 

Prvním nástrojem marketingového mixu je produkt. Fotbalový míč, fotoaparát, 

hodina aerobiku, zájezd do Řecka, antibiotika, to všechno jsou produkty. Produktem 

označujeme hmotné výrobky a služby, které jsou na trhu nabízeny. Výrobci produktů se 

snaží o to, aby jejich produkty co nejlépe uspokojily přání a potřeby zákazníků.  

Produkty se skládají z vrstev. První vrstvou je tzv. jádro produktu, které obsahuje 

základní funkci, pro kterou spotřebitel daný produkt nakupuje. Vystihuje tak základní 

funkci nebo užitek nabízeného produktu. Druhá, tzv. střední vrstva, představuje samotný 

produkt, jeho kvalitu, styl, design, balení a značku. Poslední vrstva tvoří rozšíření produktu 

ve formě např. dalších služeb, které produkt zákazníkovi nabízí (servis, delší záruku, 

možnosti financování). 

3.4.3.2 Cena 

Cena je základní součástí marketingového mixu a je jedním z prvků, které vytvářejí cenové 

prémie patřící k důležitým benefitům značky při vytváření povědomí o značce.  
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Podle KELLERA (2007) může „cenová politika značky vytvořit v myslích 

spotřebitelů asociace s příslušnou cenovou úrovní značky v kategorii a také s odpovídající 

proměnlivostí ceny. Cenová strategie může diktovat, jak spotřebitelé kategorizují cenu 

značky a jak stabilně či flexibilně spotřebitelé tuto cenu vnímají”. (7, s. 274) 

 

Spotřebitelé mohou očekávat určitou kvalitu produktu na základě jeho ceny. Pokud 

si tedy chtějí koupit opravdu kvalitní a hodnotný výrobek, zvolí pak raději dražší produkt, 

protože u něj automaticky vyšší kvalitu předpokládají. Ve skutečnosti ale levnější výrobek 

může být stejně či dokonce více kvalitní než ten dražší. 

 

Asociace vnímané ceny spotřebitelů jsou důležitým faktorem v jejich rozhodování   

o koupi produktu. Z tohoto důvodu mnozí marketéři realizují cenové strategie založené na 

hodnotě a produkt se snaží prodat za správnou cenu, aby lépe naplnili očekávání a přání 

spotřebitelů. Vnímání hodnoty spotřebitelem by mělo minimálně převyšovat náklady 

společnosti na výrobu a prodej produktu. Spotřebitelé jsou ochotni zaplatit prémii navíc za 

to, co pro ně určité značky představují. Spotřebitelé na základě různých faktorů oceňují 

jedinečné aspekty značky, které v jejich myslích vyšší cenu ospravedlňují. 

 

 Společnosti obvykle nestanovují jednu konkrétní cenu, spíše vytvářejí celou 

cenovou strukturu, ve které se pak promítá geografická charakteristika trhu, úroveň 

poptávky a nabídky na daném trhu a další faktory. Podle KOTLERA (2001) „je cena 

jediným prvkem marketingového mixu, který přináší zisk. Zbylé prvky vytvářejí náklady. 

Ceny jsou snad nejsnadněji přizpůsobitelným prvkem marketingového programu. Změny 

specifikací výrobku, distribučních kanálů, a dokonce i propagace vyžadují více času. Ceny 

také sdělují trhu zamýšlený hodnotový positioning výrobku nebo značky společnosti”. 

(9, s. 469) 

V historii byla cena vždy stanovována vyjednáváním mezi prodávajícími                 

a kupujícími. Cena stanovena pro všechny kupující stejně je celkem moderní záležitostí. 

Rozmach internetu dnes umožňuje spotřebitelům velmi rychle porovnávat ceny 

jednotlivých produktů, stejně tak také umožňuje prodejcům efektivně reagovat na poptávku 

po svém zboží a cenu upravovat. Velmi důležité je přizpůsobení cen různým podmínkám. 

Při stanovování ceny je vždy nezbytné znát zákony dané země.  
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Existuje několik strategií přizpůsobování cen, KOTLER (2007) například uvádí 

následující dvě: 

 

Geografická tvorba cen 

Při geografické tvorbě cen se snaží společnost zvolit ceny pro zákazníky v různých 

lokalitách a zemích. Je správné, aby zákazníci ze vzdálenějších míst platili za produkt více 

kvůli vyšším nákladům na dopravu? Jak by se měly zohlednit rozdíly v měnách a měnové 

kurzy?  

 

Slevy a srážky 

Většina společností dnes přizpůsobuje své ceny a za včasné platby a větší objemy nákupů 

poskytuje slevy a cenové srážky. U poskytování je důležité, aby společnosti byly velice 

opatrné, protože se lehce může stát, že na základě vysokých slev začne společnost přicházet 

o zisk. 

Nejčastěji používanou strategií je tvorba cen na základě hodnoty produktů. Cílem 

hodnotového přístupu k cenotvorbě je najít správný poměr kvality výrobku, nákladů na 

výrobek a cen produktu, který co nejvíce uspokojí potřeby a přání spotřebitelů i ziskové 

cíle firmy.  

DOLAN (1995) popisuje cenotvorbu jako tzv. největší bolehlav manažerů                      

a doporučuje, aby se manažeři soustředili spíše na proces cenotvorby než na výsledky. 

Navrhuje, aby manažeři zlepšili proces cenotvorby s pomocí následujících osmi kroků:  

 

1. Odhadněte,  jakou hodnotu přisuzují zákazníci produktu či službě 

Společnosti by měly odhadovat hodnotu produktu pro spotřebitele spíše než 

stanovovat cenu na základě výrobních nákladů. 

 

2. Hledejte variace ve způsobech,  jakými zákazníci hodnotí produkt 

Zákazníci se liší v tom, jak produkt používají a proč ho potřebují. To vede k tomu, 

že různí zákazníci hodnotí produkty různě. Společnosti by měly ceny upravit tak, 

aby těchto různých hodnot využívaly. 
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3. Odhadněte citlivost zákazníků na ceny 

Velmi důležitým faktorem pro společnosti by měla být cenová elasticita, tedy to, jak 

intenzivně reagují zákazníci na změnu ceny.  

 

4. Identifikujte optimální cenovou strukturu  

Raději než fixní ceny produktů mohou společnosti nabízet slevy založené na 

nakoupeném množství a balíčkové ceny. Různé cenové struktury mohou být 

analyzovány k určení optimální cenové struktury. 

 

5. Zvažte reakce konkurence 

Společnosti by měly zvážit dlouhodobé účinky cenových rozhodnutí, aby se 

vyhnuly nákladným cenovým válkám s konkurencí. 

 

6. Monitorujte ceny dosažené na úrovni transakcí 

Přestože mají výrobky většinou jednu doporučenou cenu, mohou mít ale i mnoho 

možných finálních cen kvůli slevám a rabatům.  

 

7. Odhadněte emocionální reakci zákazníků 

Emocionální reakce zákazníků na cenu může mít dlouhodobé následky, které 

převáží krátkodobý cenový dopad prodeje. 

 

8. Analyzujte, jak jsou zisky ovlivněny náklady na obsluhu 

Ne vždy platí velmi nároční zákazníci vysoké ceny, stejně jako zákazníci, kteří 

utratí málo, nezískají vždy služby za nízké náklady. Společnosti by měly zacílit na 

získání zákazníků k útratě v souladu s náklady na služby pro ně. (16 ,s. 15) 

 

3.4.3.3 Propagace 

 ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své publikaci Management a marketing sportu uvádí: 

„propagací se rozumí přesvědčivá komunikace, prováděná za účelem prodeje produktů 

potenciálním zákazníkům“. Do propagace se řadí čtyři základní činnosti: reklama, 

publicita, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Tyto čtyři činnosti tvoří 

propagační mix. Ve sportu se využívají všechny tyto druhy propagace. (1, s. 111) 
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Propagace je cílené, účelové oslovení kupujícího, ke kterému je směřováno určité 

sdělení. Z pohledu marketingu je nedílnou součástí marketingového mixu (výrobek, cena, 

distribuce, propagace).   

Propagační prostředky mají za úkol upoutat na sebe pozornost spotřebitelů a vyvolat 

u nich potřebu nákupu. Jejich obsah musí být dobře zapamatovatelný. (6) 

Propagační mix tvoří reklama, osobní prodej, publicita a podpora prodeje.             

KELLER (2007) uvádí, že: „podpora prodeje může být definována jako krátkodobý stimul 

k vyzkoušení či užití výrobku či služby”. (7, s. 335) Stejně jako reklama, i podpora prodeje 

může mít mnoho podob. Zatímco reklama poskytuje zákazníkům důvod k nákupu, podpora 

prodeje jim poskytuje podnět k nákupu. Podpora spotřebitelů je vytvořena tak, aby změnila 

volbu, kvantitu či načasování nákupu produktů. I když spotřebitelská podpora prodeje má 

mnoho forem, je rozdíl mezi podporou směřující k získání zákazníků (např. vzorky, 

demonstrace, vzdělávací materiál) a nespecifikovanými formami (např. zlevněné balíčky, 

prémie a nabídky vrácení peněz).  

Podpora směřující k získání zákazníků znamená aktivity, které jsou vnímány jako 

posilující postoje a věrnost zákazníka vůči značce, to znamená ty podpůrné aktivity, které 

ovlivňují hodnotu značky.  

Podle KOTLERA (2007) se konkrétní cíle podpory prodeje mění v závislosti na 

cílovém trhu. Z hlediska spotřebitele zahrnují cíle povzbuzení spotřebitele k větším 

nákupům, získání nových uživatelů k vyzkoušení produktu a přetažení uživatelů 

konkurenčních značek.  

Ten, kdo plánuje podporu prodeje, by měl vzít v úvahu druh trhu, cíle podpory 

prodeje, konkurenční podmínky a nákladovou efektivnost každého nástroje.  

Reklamu definuje KOTLER (2007) jako „jakoukoliv placenou formu neosobní 

prezentace a podporu nápadů, zboží nebo služeb, zřetelně uvedeného sponzora. Zadavateli 

reklamy mohou být nejen podnikatelské subjekty, ale také charitativní, neziskové a vládní 

agentury”. (10, s. 636) 

Osobní prodej je často realizován prostřednictvím obchodních zástupců, kteří přímo 

zákazníky kontaktují.  
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V prostředí farmaceutických firem je to základní forma propagace produktů. 

Společnosti většinou určují, kolik času by měl obchodní zástupce strávit získáváním 

nových zákazníků. Studie prokazují, že vynikající obchodní zástupci jsou takoví, kteří umí 

svůj čas efektivně řídit.  

Obchodní zástupci tráví spoustu času plánováním svých návštěv, cestováním od 

jednoho zákazníka ke druhému, čekáním na přijmutí u zákazníka, samotným prodejem        

a následně administrativou, kdy zaznamenávají výsledky prodeje do systémů, vyúčtovávají 

cesty a připravují se na další prodeje. Není pak divu, že s takovým množstvím povinností 

stráví průměrně obchodní zástupci samotným prodejem pouze okolo 30% času. (10) 

Každý obchodní zástupce má většinou na starosti svůj region, který mu společnost 

přidělí. Způsob prodávání se liší mezi jednotlivými odvětvími. Společnosti se neustále 

snaží najít způsoby, jak vylepšit produktivitu svých prodejních zástupců. Nejčastějším 

způsobem je realizace různých školení, dále pak zjednodušování účetnictví                       

a administrativy, lepší plánování jednotlivých návštěv u zákazníků a automatizace procesů 

a postupů.  

Mnoho firem zvyšuje velikost a odpovědnost své interní prodejní síly (technická 

podpora, telemarketéři atd.), aby tak snížily náklady a časovou náročnost prodejní síly. 

Většina obchodních zástupců potřebuje povzbuzení a motivaci, to platí především u prodeje 

v terénu.  

Čím větší je motivace obchodních zástupců, tím větší je jejich vynaložené úsilí, 

výkon a odměny, což pak znovu zvyšuje další motivaci. Manažeři musí být schopni 

obchodní zástupce přesvědčit, že pokud budou pracovat tvrději a efektivněji, budou více 

prodávat, a že odměny, které budou za lepší prodeje dostávat, stojí za vynaložené úsilí. 

Aby společnosti posílily motivaci u svých prodejních zástupců, posilují stále více 

roli odměn všeho druhu. Obchodní zástupci jsou většinou nejvíce motivovaní penězi            

a možností posunout se firemní hierarchií výše. Většina firem stanovuje plán ročního 

prodeje a obchodní zástupci se tohoto plánu snaží dosáhnout. Za splnění plánu prodeje pak 

dostávají finanční odměny, které se buď počítají jako určité procento z vydělané částky, 

nebo se stanoví předem pevná finanční odměna.  
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Na základě mnoha zkušeností je jasné, že zisk může být maximalizován tehdy, 

pokud se obchodní zástupci soustředí na důležitější a ziskovější produkty. Pokud 

společnost uvádí více nových produktů a obchodní zástupci se tyto nové produkty snaží 

prodávat, nedosahují zpočátku stanovených cílů prodeje. Společnost by měla při uvádění 

nových produktů rozšiřovat svůj prodejní tým obchodních zástupců.  

Vliv psychologie na tvorbu propagačních prostředků 

Předpokladem úspěšné tvorby propagačních prostředků je znalost psychologie 

spotřebitele. Znamená to poznání jeho myšlenkových procesů, které v něm probíhají, než se 

rozhodne zboží nebo službu koupit.  

Nejzákladnější psychický proces vychází z působení na okolí, na smysly člověka. 

Při výběru a tvorbě propagačních prostředků se přihlíží k tomu, aby použitý prostředek 

působil na více smyslů společně. Propagační informace, vnímaná více smysly, má 

schopnost se déle udržet v paměti. Průzkumy dokázaly, že člověk si pamatuje: 

• 20 % z toho, co slyšel 

• 30 % z toho, co viděl 

• 50 % z toho, co slyšel a současně viděl 

• 70 % z toho, o čem mluvil 

• 90 % z toho, co sám dělal 

 

Když spotřebitel vnímá reklamu, dochází u něj k určitému myšlenkovému sledu, 

který můžeme rozdělit do těchto etap: 

• Upoutání pozornosti 

• Vyvolání zájmu 

• Uvědomění si potřeby zboží nebo služby 

• Vystupňování touhy po zboží nebo službě 

• Rozhodnutí a uskutečnění nákupu (6, s. 95) 
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3.4.3.4 Distribuce 

 Dalším nástrojem marketingového mixu je distribuce. Většina výrobců neprodává 

přímo své produkty konečným spotřebitelům, ale využívá služeb zprostředkovatelů 

(distribučních firem). Série zprostředkovatelů se označuje jako distribuční kanál. 

Společnosti se snaží vytvořit distribuční cestu přes nezávislé organizace, které se podílejí 

na procesu dostupnosti produktů. Zprostředkovatelé mají většinou více kontaktů, 

zkušeností a specializací než samotné firmy. (8) 

Podle ANDRITSOSE a TANGA (2010) byla exkluzivní partnerství mezi výrobci     

a obchodníky již zkoumána v několika proudech literatury, včetně marketingu, ekonomiky 

a právní literatury. Primární důraz byl kladen na různé formy "výhradních" dodavatelů       

a její důsledky. (14) 

BERNHEIM a WHINSTON  (1998) popisují výhradní dodavatelství jako „situaci, v níž 

výrobce zakazuje další partnerství prodejci nebo distributorovi.” (15, s. 69) Jako exkluzivní 

kanál pro prodej nového výrobku může prodejce využít různé výhody včetně vyšších 

prodejních cen.  

3.4.4 Positioning značky 

Positioning značky znamená rozhodnout se o tom, jaké místo značka obsadí v mysli 

cílového spotřebitele. Cílem positioningu je umístit značku do myslí spotřebitelů tak, aby 

se maximalizovala potenciální výhoda firmy. Nejčastěji je positioning spojován 

s konkurenčním positioningem značky, což znamená vytvoření nadřazeného postavení 

určité značky vůči jiné značce v myslích spotřebitelů. Positioning zahrnuje často popis 

základních hodnot značky, které jsou soustavou abstraktních asociací (výhod, vlastností), 

které danou značku charakterizují.  

Strategie brandingu firmy poskytuje pravidla, podle kterých firma vybírá prvky 

značky, které pak používá pro produkty, jež na trhu nabízí. Základními nástroji pro 

definování firemní strategie brandingu jsou matice značka-produkt a hierarchie značky. 

Hierarchie značky ukazuje řazení značek podle počtu a povahy komponentů značky mezi 

produkty dané firmy. Konkrétně u značky Xanil se ve strategii brandingu nejvíce využívá 

princip diferenciace výrobku proti konkurenčním výrobkům.  
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Reakce zákazníků na marketingové aktivity firmy závisí na tom, co si o značce 

pamatují. Proto krátkodobé marketingové aktivity měnící znalost značky zvyšují či naopak 

snižují úspěšnost budoucího marketingu. Efektivní řízení značky potřebuje dlouhodobý 

horizont pro důležitá marketingová rozhodnutí. Každá změna marketingového programu 

může tím, že mění znalost dané značky, ovlivnit úspěšnost budoucích marketingových 

programů. (7)  

Podle KELLERA (2007) je „positioning značky srdcem marketingové strategie. Je 

to akt navržení nabídky a image firmy tak, aby měla výhradní a hodnotovou pozici 

v myslích cílového spotřebitele. Positioning zahrnuje nalezení správné pozice v myslích 

spotřebitelů či segmentu trhu, aby na produkt či službu mohli myslet žádoucím způsobem. 

Positioning znamená identifikovat optimální umístění značky a jejich konkurentů v myslích 

spotřebitelů, aby se maximalizoval potenciální přínos pro firmu”. (7, s. 149) 

Model CBBE (customer-based brand equity)  

Model CBBE nabízí řadu kroků pro vybudování silné značky. Model ukazuje, že 

šest bloků budování značky – charakteristika značky, výkonnost, představy o značce, 

pocity spojené se značkou a rezonance se značkou – poskytují základ pro úspěšný rozvoj 

značky.  

Model CBBE popisuje proces, na základě kterého můžeme vybudovat strukturu 

znalosti značky tak, aby vznikla hodnota značky. Nejdůležitějším cílem tohoto modelu je 

vytvoření silných, příznivých a jedinečných asociací se značkou. Marketéři tak mohou určit 

žádoucí význam značky či její positioning, mohou určit, co se mají spotřebitelé o značce 

dozvědět. (7) 

 

3.4.5 Segmentace trhu 

Každý zákazník může mít jinou strukturu znalosti značky, vnímání značky                

a preference značky, proto je identifikace spotřebitelského trhu velmi důležitá. Bez tohoto 

pochopení může být těžké správně odhadnout, které asociace se značkou by měly být silné, 

příznivé a jedinečné. Je proto velmi důležité cílový trh správně definovat a segmentovat.  
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Trh je soustava veškerých aktuálních a potenciálních kupujících, kteří mají              

o produkt dostatečný zájem. Trh je tvořen všemi spotřebiteli s dostatečnou motivací, 

schopností a příležitostí k nákupu produktu.  

Segmentace trhu znamená rozdělení cílového trhu do různých skupin zákazníků, 

kteří mají podobné potřeby a podobné spotřebitelské chování a vyžadují tedy podobné 

marketingové mixy.  

Čím pečlivěji je trh segmentován, tím větší je pak pravděpodobnost zvolení 

správných marketingových programů odpovídajících potřebám zákazníků v každém 

z daných segmentů. Nejefektivnější by samozřejmě bylo, kdyby byly marketingové 

programy vytvořeny na míru pro každého jednotlivého zákazníka.  

To ale z časových ani finančních důvodů samozřejmě nelze realizovat. Proto si 

firma ze svých cílových zákazníků vytvoří skupiny, ve kterých zákazníci podobně reagují 

na marketingové aktivity a mají podobné potřeby. Nejdůležitější při definování správných 

segmentů trhu je ziskovost. (7) 

Rozhodnutí zacílit komunikaci na určitý typ spotřebitele často definuje povahu 

konkurence, protože určité firmy se rozhodly soustředit na stejnou skupinu cílových 

zákazníků. Při definování konkurence a rozhodování, které značky mají největší 

pravděpodobnost, že budou zákazníky vnímány jako potenciální substitut, může vzniknout 

spousta dalších otázek.  

Podstata konkurenční soutěže může záviset například na zvolených distribučních 

cestách, na zvolených způsobech propagace atd. Aby firma vždy dobře věděla, jaká je její 

konkurence, je potřeba zpracovat důkladnou konkurenční analýzu, která zvažuje řadu 

faktorů, jako jsou zdroje, schopnosti a pravděpodobné záměry dalších firem.  
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3.5 Marketingový výzkum 

Pojem marketingový výzkum vysvětlují různí autoři jinak. V každé publikaci se 

trochu liší jeho členění a jednotlivé části procesu marketingového výzkumu. Mne nejvíce 

zaujala publikace od Marie Přibové, Marketingový výzkum v praxi.  

Marketingový výzkum je součástí procesu marketingového řízení podniku. Sám       

o sobě, bez vazby na ostatní marketingové činnosti, by neměl smysl, ale platí to i opačně: 

bez marketingového výzkumu si nelze představit úspěšné marketingové řízení. Cílem 

marketingového řízení podniku je uspokojit podnikatelské záměry podniku či podnikatele 

tím, že jsou uspokojovány požadavky zákazníků. Má-li podnikový marketing tyto cíle 

splnit, musí vést k tvorbě takové nabídky zboží či služeb, po kterých je na trhu poptávka.  

Marketingový výzkum specifikuje požadované informace podle vhodnosti k řešení 

těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, 

analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky“. (13, s. 13) 

KOTLER (2007) uvádí: „Marketingový výzkum je funkce, jež propojuje 

spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro 

identifikaci a definici marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení                

a hodnocení marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší 

porozumění marketingovému procesu.“(11, s. 406) 

3.5.1 Výzkum spokojenosti zákazníka 

 Spokojenost zákazníků patří do skupiny důležitých zdrojů rozvoje nezbytných pro 

vytváření konkurenční pozice firmy na trhu. Spokojenost se dá vyjádřit jako subjektivní 

pocit zákazníka o naplnění jeho přání a potřeb vztahujících se k danému výrobku nebo 

službě. Přání a potřeby jsou ovlivněny zkušenostmi, očekáváním, osobností i prostředím.  

 Teoreticky vychází měření spokojenosti zákazníků z teorie rozporu. Spočívá ve 

stanovení určitého očekávání zákazníka o parametrech výrobku nebo služby a užitku 

z daného produktu. Následně je toto očekávání srovnáváno se zkušeností s daným 

produktem. Pokud je zkušenost lepší než očekávání, zákazník je spokojen, pokud je tomu 

naopak, zákazník je nespokojen. 
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 „Měření spokojenosti zákazníka se často provádí pomocí indexu spokojenosti 

zákazníka (ACSI, ECSI). Jedná se o americký a evropský přístup k měření spokojenosti 

zákazníka. Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI) spočívá v definici celkem sedmi 

hypotetických proměnných, z nichž každá je determinovaná určitým počtem proměnných.” 

(12, s. 190) 

Vztahy mezi jednotlivými proměnnými jsou vyjádřeny v obrázku č.1. 

Obr. 1  Model spokojenosti zákazníka 

Zdroj: Foret, Stávková, str. 108 
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4. Metodologie práce 

4.1 Proces marketingového výzkumu  

Proces marketingového výzkumu je sled jednotlivých částí výzkumu, přičemž tento 

proces se liší v závislosti na tématu výzkumu a na způsobu provedení daného výzkumu. 

Vždy by se měl výzkum skládat ze dvou hlavních částí – z přípravy marketingového 

výzkumu neboli plánu výzkumu a z vlastní realizace výzkumu (sesbírání dat, analýza dat     

a prezentace závěrečné zprávy). 

Obr. 2.  Proces marketingového výzkumu 

 

   URČENÍ CÍLE VÝZKUMU 

DEFINOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO 
PROBLÉMU

 

 

 

ZDROJE DAT 
   

 
METODY A TECHNIKY SBĚRU 

DAT  

 

URČENÍ VELIKOSTI 
VZORKU 

 

SBĚR DAT 
 

 
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA 

DAT 

 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE ZÁVĚREČNÉ 
ZPRÁVY 

                      Zdroj: Přibová (1996) 
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  Proces marketingového výzkumu začíná formulováním cíle výzkumu                       

a definováním výzkumného problému. Jádrem práce je pochopit, v čem vidí zadavatel 

výzkumu problém. Silnou motivací by měla být poučka, že dobře definovaný problém je 

napůl vyřešený problém. 

 Rozhodnutí o zdrojích dat je další fází procesu marketingového výzkumu.                        

V marketingových výzkumných projektech se pracuje se sekundárními a primárními zdroji 

dat. Po rozhodnutí, že se v projektu bude pracovat s primárními zdroji dat, nastupuje otázka 

techniky sběru dat. Techniky se dělí na kvantitativní a kvalitativní metody. 

 Výběr vhodného způsobu měření zkoumaných jevů je otázkou správné konstrukce 

otázek a škál. Navazuje určení optimální velikosti výběrového souboru, na kterém šetření 

proběhne. Mezi realizační fáze výzkumu patří pak shromažďování dat v terénu, zpracování 

a analýza dat, posledním krokem je zpracování a předložení závěrečné zprávy.  

Metody a techniky sběru dat  

 Jsou různé metody jak sesbírat potřebná data pro marketingový výzkum. Nejčastěji 

se techniky sběru dat dělí na kvantitativní a kvalitativní techniky. V praxi se tyto metody 

často kombinují.  PŘIBOVÁ (1996) rozděluje jednotlivé metody takto: 

a) Kvalitativní metody sběru dat  

 Podstatou kvalitativního psychologického výzkumu je analýza vztahů, závislostí      

a příčin přímo u zkoumané jednotky a jejich zobecnění. Tento typ výzkumu vyžaduje 

použití náročných psychologických postupů z hlediska výběru metod i zpracování 

výsledků. Mezi často používané techniky kvalitativního výzkumu patří skupinový 

rozhovor, hloubkové interview, projektivní obrazové testy apod. 

b) Kvantitativní metody sběru dat 

 Kvantitativní metody se zaměřují na velký počet respondentů a bývají rozsáhlejší 

než metody kvalitativní. U kvantitativních metod je jednodušší zpracování výsledků.  

Pro shromáždění údajů v rámci kvantitativního výzkumu má největší význam 

dotazování – osobní, telefonické, písemné a elektronické. (13) 
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4.2 Písemné dotazování 

Písemné dotazování je zpravidla založeno na písemném dotazníku, který se 

doručuje respondentům. Při tvorbě dotazníku je potřeba dodržovat pravidla pro tvorbu 

otázek a přehledné uspořádání. Dotazník by měl obsahovat průvodní dopis, ve kterém by 

měl být vysvětlen smysl a cíl dotazníku, termín, do kterého by se měl dotazník doručit zpět 

a poděkování. Výhodou písemného dotazování je, že respondent má na odpověď čas. 

Naopak nevýhodou je tradičně nízká návratnost. 

U každého dotazníku se musí před vlastním výzkumem ověřit validita a reliabilita 

dotazníku. Validita neboli platnost výzkumu ověřuje, zda dotazník opravdu měří to, co 

měřit má. To se často ověřuje expertní analýzou, kdy odborníci z daného oboru nezávisle 

hodnotí jednotlivé otázky a mohou navrhnout potřebné úpravy. Reliabilita znamená 

spolehlivost a platnost daného dotazníku, tedy zda i při opakovaném měření jsou výsledky 

přibližně stejné a zda nedochází k chybám. Spolehlivost se hodnotí pomocí koeficientu 

reliability, který může nabývat hodnot 0 až 1, přičemž hodnota 1 odpovídá nejvyšší 

spolehlivosti a hodnota 0 ukazuje na nespolehlivý výzkum. 

Struktura dotazníku 

 Je důležité vhodně a logicky zvolit a uspořádat otázky. Dotazník by měl být 

jednoduchý a neměl by být příliš dlouhý. Podle možných variant odpovědí rozeznáváme 

především otázky otevřené (s volnou odpovědí respondenta), uzavřené (kde dáváme 

respondentovi na výběr z předem určených odpovědí) a polouzavřené (mají předepsané 

varianty odpovědí) 

Celý postup tvorby dotazníku lze pro názornost rozdělit do několika etap: 

• Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

• Určení způsobu dotazování 

• Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

• Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace  

• Konstrukce celého dotazníku 

• Pilotáž (ověření dotazníku v praxi) (13, s. 75) 
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Škály 

 Škálování je v marketingových výzkumech velmi rozšířený postup určený 

k převádění nesouměřitelných znaků na znaky měřitelné. Škály mohou být verbální, číselné 

nebo grafické.  

Sémantický diferenciál je jedna ze škálovacích technik, která slouží ke zjišťování 

subjektivního obrazu spotřebitele o výrobku, službě apod. Škály jsou obvykle pěti nebo 

sedmistupňové a jsou znázorněny pomocí stupnice.  

4.3 Sekundární data 

Ten, kdo provádí marketingový výzkum, může zvolit různé zdroje dat. Obecně se 

pracuje se dvěma zdroji dat: sekundárními a primárními. Základní rozdíl mezi těmito zdroji 

vychází z účelu, ke kterému byla data shromážděna. Údaje ze sekundárních informačních 

zdrojů jsou ve chvíli zpracování projektu zpravidla k dispozici. To je jejich velká přednost. 

Také jejich cena bývá obvykle výrazně nižší, než je tomu u primárních zdrojů informací. 

 Sekundární zdroje můžeme rozdělit na interní zdroje (shromažďovány uvnitř firmy, 

týkají se evidování vlastní činnosti) a externí zdroje dat (data shromažďovaná institucemi 

k nejrůznějším účelům, např. statistické přehledy). 

V diplomové práci využiji ke zpracování výsledků výzkumu hodnocení 

spokojenosti zákazníků sekundární data, která získala společnost Eli Lilly v rámci 

marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků s propagačními akcemi.  
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4.4 SWOT analýza 

 Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry je současná strategie firmy 

schopna vyrovnat se s možnými změnami, které mohou nastat.  SWOT analýza představuje 

analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. SWOT analýza se skládá z analýzy 

SW a analýzy OT.  

Při tvorbě SWOT analýzy se doporučuje začít analýzou OT, tedy analýzou 

příležitostí a hrozeb, které vycházejí z vnějšího prostředí firmy a nedají se zpravidla firmou 

ovlivnit. Po analýze OT by měla přijít na řadu analýza SW, tedy analýza silných a slabých 

stránek. Silné a slabé stránky firmy se nejčastěji vztahují ke konkurenci, v čem je firma 

lepší než konkurence se hodnotí jako silná stránka a naopak, v čem je firma horší než její 

konkurenti znamená slabou stránku. 

 SWOT analýza může být užitečným způsobem vyhodnocení mnoha analýz (analýzy 

konkurence, analýzy marketingové strategie atd.). Nevýhodou analýzy je to, že je statická            

a velice subjektivní. To, co jeden manažer vidí jako příležitost, jiný manažer může vnímat 

jako hrozbu a stejná situace může nastat při hodnocení slabých a silných stránek. (5) 
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5. Analytická část 

5.1 Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků  

 Spokojenost zákazníků je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, zda je strategie firmy 

vhodně zvolená a zda se daří tuto strategii naplňovat. 

 Pro zjištění zpětné vazby na propagační akce určené pro psychiatry používá 

společnost Eli Lilly metodu písemného dotazování. Tato kvantitativní metoda 

marketingového výzkumu umožňuje přehledně získané odpovědi zpracovat a vyhodnotit. 

Respondenty jsou psychiatři, z nichž převážná většina bude i cílovými zákazníky pro nově 

uváděný produkt Xanil. Dotazník výzkumu spokojenosti zákazníků je vytvořený 

společností Eli Lilly a nelze ho žádným způsobem upravovat. V diplomové práci bude 

z tohoto důvodu využito pouze sekundárních dat. 

 Hlavním cílem výzkumu je zjistit spokojenost zákazníků s odborným sympóziem     

o produktu Xanil, které se konalo 5. ledna 2011 v Jeseníku. Pro účely této diplomové práce 

jsem vybrala hodnocení semináře v Jeseníku, který byl zaměřen na propagaci nového 

antipsychotika Xanil.  

Výběr vzorku respondentů 

a) Určení velikosti vzorku 

Velikost výběrového souboru pro marketingový výzkum vychází z počtu účastníků 

odborného sympózia v Jeseníku. Celkem se sympózia zúčastnilo 230 psychiatrů, z nichž   

52 odpovědělo na dotazník spokojenosti. 

b) Postup pro zařazení respondenta do vzorku 

Pro účely diplomové práce použiji výběr respondentů s částečně ovlivněným 

výběrem. Okruh respondentů je zúžen na psychiatry, které navštěvují obchodní zástupci 

společnosti. Dotazník spokojenosti je rozdán každému lékaři, který seminář navštíví, 

návratnost dotazníků se ale pohybuje okolo 20%. Ne každý totiž dotazník vyplní a při 

odchodu odevzdá, někdo dotazník zapomene vyplnit, někdo svoji zpětnou vazbu vyjádřit 

nechce. 
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5.2 Analýza dotazníku  

 Dotazník spokojenosti je tvořen šesti otázkami ve formě sedmistupňových škál        

a jednou otevřenou otázkou, u které mají zákazníci možnost vyjádřit svůj názor, navrhnout 

zlepšení či upozornit na nedostatky vzdělávacích akcí. V této části práce definuji 

informace, které má dotazování přinést, a analyzuji jednotlivé části dotazníku. 

Písemné dotazování spokojenosti má přinést následující informace: 

a) Jsou lékaři spokojeni s odborným programem sympózia v Jeseníku? 

b) Hodnotí lékaři strávený čas na semináři jako efektivně strávený? 

c) Co by lékaři doporučili změnit a s čím jsou naopak velmi spokojeni? 

Určení způsobu dotazování 

 V marketingovém výzkumu je použita metoda písemného dotazování. Účastníkům 

odborného sympózia o novém depotním antipsychotiku Xanil, které se uskutečnilo 5. ledna 

2011, byly rozdány písemné dotazníky s otázkami na jejich spokojenost s danou propagační 

akcí. Po skončení semináře byli respondenti požádáni, aby dotazník spokojenosti                

u východu předali pracovníkům firmy.  

 Metoda písemného dotazování byla v tomto případě nejvhodnější, protože lékaři měli 

na vyplnění čas během celého semináře. Po vyhodnocení výsledků výzkumu získá 

společnost informace o spokojenosti zákazníků a v budoucnu bude moci tyto propagační 

akce přizpůsobit jejich požadavkům. 

Analýza jednotlivých otázek dotazníku (viz příloha č. 1) 

 V této části práce se pokusím analyzovat jednotlivé otázky v dotazníku spokojenosti, 

jejich smysl a cíl. 

Otázka č. 1: Bylo to efektivní využití mého času.  

Otázka je položena tak, že respondent odpovídá ve formě sedmistupňové škály. Touto 

formou jsou řešeny všechny otázky, kromě otázky č. 6. Škála je uspořádána tak, že hodnota 

1 znamená - rozhodně nesouhlasím, hodnota 7 znamená - rozhodně souhlasím.  
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 Cílem otázky je zjistit, zda lékař hodnotí čas strávený na semináři jako efektivně 

strávený, tedy zda mu to za to vůbec stálo, aby svůj čas semináři věnoval. 

Otázka č. 2: Poskytnuté informace byly užitečné. 

 Tato otázka se zabývá tím, zda lékař hodnotí informace, které na semináře získal, jako 

obohacující a užitečné. Cílem této otázky je zjistit, zda informace v prezentacích byly dobře 

vybrány, zda lékařům poskytly nějakou přidanou hodnotu, zda pro ně byly nové a užitečné. 

Odborná náplň prezentací je jednou z klíčových věcí, podle čeho poté lékař účast na 

semináři hodnotí. 

Otázka č. 3: Akce byla připravena na profesionální úrovni. 

 Otázka č. 3 je zaměřena na profesionalitu firmy během akce. Firma může pomocí této 

otázky zjistit, jakou má u zákazníků image a prestiž, do jaké míry je zákazníky vnímána 

jako profesionální. Lilly se snaží být vždy maximálně profesionální, chová se eticky a snaží 

se zaměstnávat vždy důvěryhodné lidi, kteří jsou profesionály.  

Otázka č. 4: Komunikace během akce byla důvěryhodná. 

 Tato otázka je zaměřena na firemní komunikaci, která je jedním z klíčových momentů 

při posuzování firmy zákazníky. Je to základní složka, protože veškeré informace se od 

firmy k zákazníkům dostávají prostřednictvím komunikace. Cílem této otázky je zjistit, jak 

hodnotí lékaři komunikaci firmy před akcí (oznámení konání akce, zvaní na akci), a také 

jak hodnotí zákazníci vlastní komunikaci firmy v průběhu akce.  

Otázka č. 5: S akcí jsem byl/a celkově spokojen/a. 

 Tato otázka je shrnující a ukazuje, jak hodnotí zákazník celkově akci, které se zúčastnil. 

Měla by odrážet názory z předešlých dílčích otázek, může se ale stát, že některá oblast se 

v předchozích otázkách nezmiňuje a celkové hodnocení se tak může lišit. 

Otázka č. 6: Co by mohlo podle Vašeho názoru zlepšit naši příští komunikaci s Vámi? 

 Šestá otázka je jako jediná otázkou otevřenou. Dává prostor pro individuální vyjádření 

názoru zákazníka především k firemní komunikaci. Ne každý respondent ale této možnosti 

využije a tuto otázku vyplní.  
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 Průměrně tuto otázku vyplňuje okolo 20% všech respondentů dotazníku. Na základě 

odpovědí na tuto otevřenou otázku může firma získat velice konkrétní zpětnou vazbu           

a může na tyto názory zákazníků reagovat. 

Otázka č. 7: Doporučil/a byste společnost Eli Lilly kolegům? 

 Tato otázka vychází z předpokladu, že pokud by lékař doporučil firmu Eli Lilly svým 

kolegům, důvěřuje jí a hodnotí jí velice pozitivně. Je to jedna z otázek, které se tradičně při 

měření spokojenosti zákazníků používají, ať již jde o hodnocení firem, produktů nebo 

služeb. Pokud s něčím sami nejsme spokojeni, svým kolegům a známým to pravděpodobně 

nedoporučíme. 

 Společnost Eli Lilly daruje za každý vyplněný dotazník 30 Kč organizaci, kterou si sám 

respondent může v závěru dotazníku vybrat. Lékař může zvolit mezi Fondem ohrožených 

dětí, Výborem dobré vůle (Nadace Olgy Havlové) a Nadací Archa Chantal.  
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5.3 Analýza situace na trhu antipsychotik v ČR 

Trh antipsychotik v České republice lze definovat jako trh nedokonale konkurenční. 

Původní klasická, tzv. typická antipsychotika, se dnes již téměř přestávají používat. 

Typická antipsychotika způsobovala mnoho závažných nežádoucích účinků a pacientům 

trpícím schizofrenií způsobovala spoustu problémů. Jedním z nejnepříjemnějších 

nežádoucích účinků jsou tzv. extrapyramidové příznaky (EPS), projevující se ztuhnutím 

svalstva, neschopností pohybu a gestikulace. Pacienti trpěli záškuby, díky kterým bylo pro 

okolí snadno rozpoznatelné, že se jedná o pacienta s psychickým onemocněním.  

V roce 1993 se na českém trhu objevila nová atypická antipsychotika (první z nich 

byl Rispex) a pacientům i lékařům svitla nová naděje. Tato atypická antipsychotika jsou 

šetrnější a pacienty lépe snášena, mají méně nežádoucích účinků. Většina atypických 

antipsychotik byla doposud na našem trhu pouze v klasické tabletové podobě. Některé 

přípravky se užívají i několikrát denně, což představuje pro pacienty často problém. Navíc 

pacienti konkrétně s onemocněním schizofrenie si většinou svoje onemocnění 

neuvědomují, mají pocit, že nejsou nemocní, že okolí se proti nim domluvilo a oni jsou 

zdraví.  

V takové situaci, kdy si pacienti svoje onemocnění neuvědomují (v lékařské 

terminologii nemají tzv. náhled), je velmi obtížné přesvědčit je, aby několikrát denně léky 

užívali. Spolupráce pacienta s psychiatrem se označuje termínem compliance. Tento termín 

v sobě zahrnuje pravidelné chození na kontroly, užívání léků, spolupráci při edukaci 

pacienta, přístup rodiny a příbuzných, náhled na onemocnění atd.  

 Tato situace, kdy většina pacientů se schizofrenií léky dobrovolně neužívá, donutila 

farmaceutické společnosti zamyslet se nad novými formami léků, které by k užívání 

přispěly. I když je totiž lék sebevíc účinný, pokud ho pacient nebere, účinnou látku v sobě 

nemá a vůbec mu nepomůže. Farmaceutické společnosti přišly na trh s injekční formou 

moderních atypických antipsychotik. Injekční forma se odborně označuje jako depotní 

forma. V injekční formě byla doposud k dostání na českém trhu pouze stará typická 

antipsychotika. 
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V současnosti je na českém trhu k dostání pouze jediné moderní antipsychotikum 

v depotní formě s účinnou látkou pexetin (obchodní název Rispex). Toto injekční 

antipsychotikum se podává pacientům jedenkrát za 14 dní, což je pro spoustu pacientů 

příliš častá frekvence. Injekční forma antipsychotika pomáhá vyřešit zmíněný problém 

neužívání léků, protože pokud se pacientovi účinná látka do těla injekčně aplikuje, lékař má 

100% jistotu, že pacient je řádně léčen a hlídání užívání léku tak ztrácí opodstatnění.  

I společnost Eli Lilly začala na základě pozitivních výsledků injekčních 

antipsychotik zvažovat výrobu depotního antipsychotika s účinnou látkou niloxetine. Tato 

účinná látka v tabletové (tzv. perorální) formě je na českém trhu dostupná od roku 1997 

pod obchodním názvem OLAX, který je jedním z nejúčinnějších antipsychotik vůbec, což 

potvrzují nejen odborné medicínské studie, ale také dlouholeté zkušenosti psychiatrů. 

Společnost Lilly se již koncem devadesátých let pustila do rozsáhlého výzkumu       

a vývoje nového léku Xanil, který obsahuje účinnou látku niloxetine v injekční formě. Lék 

Xanil by se měl uvést na český farmaceutický trh ve druhém kvartálu roku 2011. Hlavní 

konkurenční výhodou oproti jedinému atypickému antipsychotiku v injekční formě na trhu 

(Rispexu) je možnost aplikace pouze jedenkrát za čtyři týdny. 
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5.4 Historie společnosti Eli Lilly 

Eli Lilly je nadnárodní farmaceutická společnost, která je zaměřena na výzkum        

a vývoj nových léků. Byla založena roku 1876 a jejím cílem je již od svého založení 

nalézání účinných odpovědí na závažné zdravotní problémy, zejména v oblasti 

endokrinologie a diabetu, duševních onemocnění, onkologie a dalších. Každý rok věnuje 

společnost Eli Lilly přibližně jednu pětinu ze svých zisků na výzkum a vývoj nových 

léčivých přípravků. Představuje to jeden z nejvyšších podílů nákladů, které jsou věnované 

výzkumu a vývoji mezi nejvýznamnějšími mezinárodními firmami v našem oboru.  

Společnost realizuje výzkumné projekty zaměřené na vývoj nových léků, které by 
lidem umožňovaly déle si užívat života a zdraví a lépe zvládat chronické nebo 
nevyléčitelné nemoci. Společnost s vlastní výzkumnou základnou byla založena 
plukovníkem Eli Lilly v Indianopolis ve Spojených státech amerických. Farmaceutický 
chemik a veterán americké občanské války plukovník Lilly byl znepokojen špatně 
připravenými a často neúčinnými léky své doby. Slíbil proto, že založí firmu, která bude 
vyrábět léčiva nejvyšší možné kvality a jeho společnost bude vyvíjet pouze takové léky, 
které budou předepisovány lékaři a nikoliv nabízeny výmluvnými pouličními prodavači. 

Ačkoliv se jeho podnik rozrůstal, plukovník Lilly nebyl plně spokojen s tradičními 

způsoby kontroly kvality svých výrobků. V roce 1886 zaměstnal mladého chemika jako 

vědce na plný úvazek, který používal a vylepšoval nejnovější technologie kontroly kvality.  

Pokračovateli plukovníka Lillyho se stali jeho syn Josiah K. Lilly st. a dva vnuci, 
Eli Lilly a Josiah K. Lilly ml., kteří stanuli rovněž ve funkci prezidenta společnosti.            
Každý z nich měl k vedení společnosti svůj jedinečný přístup. Společně vytvořili takovou 
podnikovou kulturu, kde jsou zaměstnanci Lilly považováni za to nejcennější. Toto 
přesvědčení tvoří dodnes základní kámen současné firemní filosofie. (26) 
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5.5 Analýza současné marketingové strategie společnosti Eli Lilly 

 V této části diplomové práce se budu zabývat současnou marketingovou strategií 

společnosti, konkrétně pak strategií pro produkt OLAX (niloxetine v perorální formě). 

 Obecně se dá říci, že Lilly je moderní inovativní společnost, která se snaží využívat 

široké spektrum kanálů pro komunikaci se svými zákazníky, tedy lékaři. Protože naprostá 

většina produktů společnosti Eli Lilly jsou léky na předpis, ze zákona je u nich povolená 

pouze reklama zaměřující se na odbornou veřejnost (lékárníci, lékaři), a tomu se musí 

veškerá komunikace přizpůsobit. 

 Společnost Eli Lilly se v první řadě snaží u zákazníků budovat image profesionální, 

etické společnosti, uznávající hodnoty. Svoji marketingovou strategii staví především na 

osobním prodeji formou profesionálních obchodních zástupců, kteří jsou do hloubky 

školeni o lécích, které propagují. Na profesionálním vztahu mezi obchodními zástupci je 

postavena celá filozofie a strategie firmy. Obchodní zástupci se snaží být odbornými 

partnery, schopnými velmi odborně diskutovat jak o profilu daného léku, tak                       

i o onemocněních a situaci na trhu. Zástupci nejdou cestou tlačení a vnucování léku, spíše 

se vždy snaží vysvětlit benefity léčby daným lékem pro pacienta i pro samotného lékaře. 

 Pokud se zaměřím konkrétně na produkt OLAX, který je předchůdcem léku Xanil 

(oba léky mají stejnou účinnou látku niloxetine, pouze v jiné formě), marketingová 

strategie pro lék OLAX je postavena na pečlivé segmentaci zákazníků, spolupráci 

s názorovými vůdci, konkurenční strategii a strategii tržního lídra.  

 Protože je antipsychotikum OLAX považováno za nejúčinnější na našem trhu, je 

právem lékaři považováno za jedničku na trhu. Tomu odpovídá i marketingová strategie, 

která je postavena na inovativní komunikaci a propagaci. Protože OLAX je na českém trhu 

již 13 let, firma využívá především upomínkové reklamy, kdy lékařům na základě nových 

studií připomíná vysokou účinnost niloxetinu ve srovnání s ostatními konkurenčními 

molekulami. Marketingové oddělení vymýšlí pro lékaře zhruba 4x ročně nové 

marketingové materiály, na kterých jsou data o účinnosti léku vs. konkurence, profil 

nežádoucích účinků léku vs. konkurence, marketingové message (tedy hlavní sdělení, které 

firma chce, aby si lékař o léku zapamatoval) a jiné informace. 
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 Základem marketingové strategie je důsledná segmentace cílových zákazníků, 

konkrétně lékařů. Firma zastává názor, že jednotná komunikace všem zákazníkům je 

neefektivní a neúčelná. Nejúčinnější komunikace by byla taková, která by byla ušitá 

konkrétně na míru každému zákazníkovi. To je ale samozřejmě v praxi nemožné, proto se 

cíloví zákazníci rozdělí z pohledu firmy na jednotlivé segmenty, tedy skupiny s určitými 

charakteristickými vlastnostmi a specifickým chováním, a těmto segmentům se pak 

komunikace přizpůsobuje. 

 Důležitou součást marketingové strategie tvoří alternativní elektronické kanály. 

Elektronická forma komunikace je společností stále více využívána jako další a moderní 

forma komunikace. Nejvíce je z elektronické formy komunikace využíván tzv. emailing. 

Lékaři jsou oslovováni prostřednictvím pravidelně se opakujícího zpravodaje. Každé dva 

měsíce tak dostávají aktuální informace z farmaceutického prostředí, jako jsou například 

ceny léků, situace ve vládě, informace o projektech neziskových pacientských organizací 

atd. Mimo nezávislé informace se firma snaží prostřednictvím mailingů propagovat svoje 

léky, a to formou pozvánek na firemní sympózia, informací o lécích atd.  

Zatímco na konci roku 2009 otevíralo průměrně tyto mailingy pro psychiatry 

necelých 15% zhruba 500 psychiatrů, během roku 2010 se podařilo průměrnou otevíranost 

emailingů zvýšit až na 40%. Z toho je patrné, že tato elektronická forma komunikace je do 

budoucna velice efektivní marketingový nástroj a společnost by se na jeho využívání měla 

zaměřit. 
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5.6 Analýza Programu pro dobré zdraví 

 Od roku 2005 nabízí společnosti Eli Lilly zdarma pro pacienty se schizofrenií 

Program pro dobré zdraví (PPDZ), který podporuje zdravý životní styl mezi pacienty 

trpícími schizofrenií. Pacienti, kteří mají schizofrenii, trpí obezitou více, než běžná 

populace. Často žijí velice nezdravým životním stylem. Obezitu u nemocných schizofrenií 

způsobuje kombinace negativních příznaků nemoci, účinek některých antipsychotik            

a nezdravý životní styl. Mezi schizofreniky je více kuřáků než u běžné populace.  

 Cílem programu je probudit v pacientech zájem o zdravý životní styl a motivovat je, 

aby ve zdravém životním stylu pokračovali i po skončení kurzu.  

Program se zaměřuje na zdravou výživu a pohybové aktivity, hlavně v souvislosti se 

snižováním hmotnosti pacientů. Právě snížení hmotnosti je hlavním cílem celého 

programu.  

Pacienti se během kurzu pravidelně váží a učí se, jak se zdravě stravovat a jak se 

více pohybovat (samozřejmě v takové míře, kterou jim onemocnění dovoluje).                 

Na jednotlivých kurzech mají klienti možnost sdílet své problémy s ostatními pacienty, tím 

navazují nová přátelství a zlepšují sociální kontakty, díky kterým se lépe znovu zapojují do 

společnosti.  

Obr. 3 Logo Programu pro dobré zdraví 

 

Zdroj: interní podklady společnosti Eli Lilly  

Cílovou skupinou jsou osoby trpící schizofrenií se zájmem o zlepšení životního 

stylu. Do programu nejčastěji přihlásí pacienta jeho ošetřující psychiatr nebo se pacient 

může na základě přihlášky přihlásit sám. V současné době funguje v České republice         

24 center Programu pro dobré zdraví.  
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Kurzy vedou zkušení instruktoři, kteří jsou vyškoleni v problematice obezity, 

schizofrenie, psychoedukace atd. Převážně se jedná o zdravotní sestry a psychology. 

Jednotlivé kurzy se skládají z 10 lekcí v trvání 60 až 90 minut. Ve skupině je 8 až 12 

pacientů, jeden kurz trvá přibližně tři měsíce.  

Účastníci programu dostanou po absolvování celého kurzu diplom s potvrzením       

a absolvování programu. Pokud se pacientům kurz líbí, mohou ho absolvovat opakovaně. 

Obr. 4 Mapa center Programu pro dobré zdraví 

 

Zdroj:  interní podklady společnosti Eli Lilly  

V první polovině kurzu se pacienti věnují výživovým doporučením a zásadám 

zdravého stravování. Lektoři pacienty informují o potravinové pyramidě, o kalorických 

hodnotách jednotlivých potravin i o tom, jak je možné zdravě se stravovat i s velmi 

omezeným rozpočtem (většina pacientů se schizofrenií je v invalidním důchodu a mají tak 

velice malé příjmy). Ve druhé polovině kurzu se lektoři zaměřují na vysvětlení důležitosti 

pohybové aktivity. Pacienti také společně chodí na procházky, které jsou jak zdravou 

formou pohybu, tak zde také navazují nová přátelství.  
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5.7 SWOT analýza produktu Xanil 

 Při tvorbě SWOT analýzy jsem vycházela z vlastních zkušeností v oboru a ze 

současné situace na trhu depotních atypických antipsychotik. Příležitosti a ohrožení jsem 

vždy rozdělila mezi současné, které vycházejí z aktuální situace, a mezi budoucí, které 

budou pravděpodobně pro firmu rozhodující v budoucnosti. Silné a slabé stránky jsem 

popsala z hlediska produktu Xanil a z hlediska společnosti Eli Lilly a značky OLAX 

(perorální niloxetine). 

Tab. 1  SWOT analýza 

Příležitosti  Ohrožení  
 
Současné  

 
Současné  

- Lékaři věří, že depotní (injekční) léčba může 
zvýšit spolupráci pacienta při léčbě 
schizofrenie  

- Lékaři se obávají nežádoucích účinků Xanilu 
a post-injekčního syndromu  

- Lékaři potřebují opravdový atypický depot   
s možností aplikace 1x za 4 týdny  

- Někteří pacienti se obávají injekcí 

Budoucí  Budoucí  
- Všeobecně se bude zvyšovat podíl 
depotních léčiv oproti perorálním léčivům 

- Rozpočet na depotní léčbu lékařům neroste, 
naopak od roku 2009 stagnuje a tento vývoj lze 
předpokládat i do budoucna 

 - Na trh má v roce 2012 vstoupit silný 
konkurent (nové atypické depotní 
antipsychotikum) 

Silné stránky  Slabé stránky  
Produkt  Produkt  
-Niloxetin jako nejúčinnější molekula  -Depotní niloxetine není účinnější než perorální 

niloxetine 

-Možnost aplikace pouze 1x měsíčně  -Stejně jako u niloxetinu perorálního vedlejší 
účinek přibývání na váze 

-Rychlý nástup účinku bez nutnosti přidané 
perorální léčby 

-Žádná validní data pro účinnost Xanilu (studie 
zatím nebyly provedeny) 

Značka a společnost Lilly  Značka a společnost Lilly  
 
- Silná značka  OLAX (perorální niloxetine)   

 
- Méně obchodních zástupců ve srovnání        
s konkurentem Rispexem 

-Lilly je všeobecně považována za 
spolehlivou etickou firmu 

  

-Program pro dobré zdraví pacientů   
Zdroj: vlastní zpracování 
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6. Návrh marketingové strategie při uvedení nového produktu Xanil 

 Tato část diplomové práce obsahuje můj vlastní návrh marketingové strategie, který 

vychází z analytické části práce.  

6.1 Zhodnocení výsledků marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků 

 Společnost Eli Lilly mi neposkytla výsledky  marketingového výzkumu 

spokojenosti zákazníků ke zveřejnění pro účely této diplomové práce.  Z tohoto důvodu 

shrnu výsledky pouze slovně na základě prostudovaných výsledků výzkumu. 

Marketingového výzkumu se zúčastnilo celkem 52 respondentů. Respondenty byli 

psychiatři, kteří se zúčastnili odborného semináře o léku Xanil a vyplnili dotazník 

spokojenosti. Nejlépe respondenti hodnotili profesionální úroveň semináře a důvěryhodnost 

komunikace společnosti Eli Lilly. Více než polovina respondentů by rozhodně doporučila 

společnost Eli Lilly svým kolegům, z toho vyplývá, že většina respondentů vnímá 

společnost Eli Lilly jako profesionální a důvěryhodnou společnost.  

 Z výsledků výzkumu vyplynulo, že společnost Eli Lilly by se měla zamyslet nad 

užitečností informací pro posluchače seminářů a nad obsahem odborných přednášek. 

Výsledky otázky č. 6 mohu zveřejnit. Tato otázka je jako jediná otevřená. Dává prostor pro 

individuální vyjádření názoru zákazníka především k firemní komunikaci. Z celkového 

počtu 52 respondentů odpovědělo na tuto otázku pouze 8 respondentů, tedy 15% z nich. 

Dvě připomínky se týkají konkrétních přednášejících, jejich jména jsem nahradila 

symbolem xxx. 

Jednotlivé odpovědi zněly takto: 

 
- Zajímavé informace 
- Nemá smysl opakovat již dávno známé 
- Navrhuji vynechat z přednášky dr. xxx samozřejmosti a zdlouhavé vysvětlování pojmu       
adherence 
- Přednášky se mi líbily 
- Příliš dlouhé sympózium 
- Spokojena 
- Zajímavější přednášející příště prosím 
- Zkrátit přednášku prof. xxx – nečitelné snímky se zeleným písmem na modrém pozadí 
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 Z názorů respondentů vyplývá, že je vhodné zamyslet se nad výběrem přednášejících a 

nad odborným obsahem jejich přednášek.  

 Ačkoliv byly vybrány kapacity v oboru a uznávaní psychiatři, některé respondenty 

příliš nenadchli. Některé informace v přednáškách navíc hodnotí respondenti jako 

všeobecně známé a nedoporučují je příště do obsahu zahrnovat.  

 Celkově bylo se seminářem spokojeno (hodnota škály 5-7) přes 80 % lékařů, což 

považuji za dobrý výsledek. 
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6.2 Shrnutí výsledků SWOT analýzy 

 Cílem zpracované SWOT analýzy bylo identifikovat, do jaké míry je současná 

strategie firmy schopná vyrovnat se s možnými změnami, které mohou nastat. Výsledky 

SWOT analýzy rozdělím do čtyř částí. 

a) Udržení a posílení silných stránek 

 Silnými stránkami produktu Xanil jsou především vysoká účinnost molekuly 

niloxetine a možnost podávat lék pouze jedenkrát měsíčně. Tyto konkurenční výhody je 

nutné udržet a v budoucnu posílit povědomí o těchto silných stránkách u co nejvíce 

psychiatrů v České republice. Jako silnou stránku vnímám i dobré jméno společnosti         

Eli Lilly (goodwill), tuto pozici by se měla Lilly snažit udržet především na základě vysoce 

profesionálního chování. Silnou stránkou Xanilu je i dlouhodobá pozitivní zkušenost 

z předchůdcem Xanilu Olaxem (stejná účinná látka niloxetine v tabletové podobě).  

b) Eliminace slabých stránek 

Mezi slabé stránky, které eliminovat lze, patří menší prodejní tým složený pouze ze 

šesti obchodních zástupců. Prodejní tým zástupců by se po úspěšném uvedení na trh mohl 

zvětšit (velikost prodejního týmu vždy závisí na výsledcích prodejů).  

Slabou stránkou je také nedostatek věrohodných dat o účinnosti Xanilu při léčbě 

schizofrenie. Žádná větší odborná studie, na kterou by se dalo při propagaci produktu Xanil 

odkázat, neexistuje.  

Podle posledních informací studie s pacienty užívajícími Xanil v současné době 

probíhá ve Spojených státech, výsledky této medicínské studie by mohly v propagaci 

produktu Xanil pomoci a ze slabé stránky by se v případě pozitivních výsledků mohla do 

budoucna stát stránka silná. 

c) Rozvoj příležitostí 

 Příležitostí pro firmu je současný trend postupně ustupovat od perorální léčby ve 

prospěch depotní (injekční) léčby. Tento trend se netýká pouze onemocnění schizofrenie, 

ale i dalších onemocnění.  
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Příležitost to pro společnost Eli Lilly je, protože do budoucna se dá předpokládat 

zvyšující se poptávka po depotních antipsychotikách a Xanil tak bude mít na trhu prostor 

pro uplatnění.  

Psychiatři v České republice dlouhou dobu očekávají, že na trh přijde opravdový 

depot (s možností aplikace pouze 1x měsíčně), což je pro Lilly velikou příležitostí. Lékaři 

již ze své praxe zjistili, že depotní forma léčby u schizofrenie zlepšuje spolupráci pacienta   

a lékař má jistotu, že pacient v sobě opravdu účinnou látku má a nehrozí mu návrat 

onemocnění z důvodu neužívání léku. Lilly by měla všech zmíněných příležitostí 

maximálně využít, a to především prostřednictvím vhodně zvolené propagační strategie. 

d) Redukce potenciálních hrozeb 

 Jako největší hrozbu vnímám stagnující rozpočty psychiatrů určené pro depotní 

léčbu a systém financování léčby ZULP (blíže popsán v části 6.5.2 – cenová strategie). 

Tuto hrozbu redukovat nelze, protože toto rozhodnutí nemůže společnost nijak ovlivnit.  

Potenciální hrozba, která se redukovat do určité míry dá, je potenciální hrozba 

obavy lékařů post-injekčního syndromu a povinné tříhodinové čekací doby pacienta po 

každé aplikaci Xanilu. Toto ohrožení může Lilly odvrátit efektivní komunikací o post         

-injekčním syndromu (velice malá pravděpodobnost, většinou lehký průběh).  

Obavy lékařů z dlouhé čekací doby pacientů po každé aplikaci Xanilu lze zmírnit 

například poskytnutím vzdělávacích časopisů nebo kognitivních her do čekáren, aby se 

pacienti mohli po dobu čekání zabavit. Čekací doba se dá také využít psychoedukací 

pacienta nebo programem v blízkém stacionáři.  

Potenciální hrozbou je i očekávaný příchod nového depotního konkurenta 

v průběhu roku 2012, u kterého bude stejně jako u Xanilu možnost aplikace pouze 1x za 

měsíc bez nutnosti povinné tříhodinové čekací doby. Tento konkurent nebude mít ale 

takovou účinnost jako Xanil. To, zda Lilly nový konkurent ohrozí, bude z veliké části 

záviset na dobře připravené konkurenční strategii. 
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6.3 Cílové skupiny zákazníků pro produkt Xanil 

Cílovou skupinou zákazníků jsou psychiatři, které se snažíme přesvědčit o kvalitě    

a výhodách léku Xanil. Hlavním prodejním cílem je, aby lékař předepsal daný lék těm 

pacientům, pro které je vzhledem k průběhu onemocnění vhodný. Reklama a komunikace   

o lécích nemůže být ze zákona zaměřena přímo na pacienty, protože to je u léků na předpis 

ze zákona zakázáno.  

Navíc pacienti s psychotickým onemocněním nemají dostatečný náhled na 

onemocnění, to znamená, že si svoji nemoc často vůbec neuvědomují a léčit se nechtějí. 

Z tohoto důvodu je pro lékaře velice obtížné přesvědčit pacienta, že užívání léku povede ke 

zlepšení jejich stavu a bude se jim dařit lépe. Třemi hlavními cílovými skupinami v rámci 

marketingové strategie pro antipsychotikum Xanil jsou: 

a) Názoroví vůdci 

 Marketingová strategie nového produktu Xanil stojí na tzv. názorových vůdcích, 

tedy uznávaných kapacitách v oboru, kteří jsou ostatním lékařům příkladem a ovlivňují je 

svými názory. Jedná se o špičkové psychiatry, které běžní lékaři uznávají a řídí se jejich 

názory.  

Protože antipsychotikum Xanil je nový lék ve fázi uvedení produktu na trh, je 

klíčové přesvědčit tyto názorové vůdce o kvalitě depotního antipsychotika Xanil a jeho 

pozitivních účincích. Pouze v případě, že názoroví vůdci budou sami o benefitech Xanilu 

pro pacienty se schizofrenií přesvědčeni, mohou ostatní lékaře ovlivnit a přivést je na 

myšlenku, aby nový lék pro své pacienty poprvé vyzkoušeli. 

Strategický plán zahrnuje aktivní komunikaci s nejdůležitějšími názorovými vůdci, 

udržování dobrých vztahů s názorovými vůdci, využití názorových vůdců, kteří jsou 

přesvědčeni o kvalitě léku Xanil, k vedení přednášek o daném léku na sympóziích               

a seminářích. Komunikace s názorovými vůdci je zodpovědností Brand Managera, je to 

jedna z klíčových dovedností dobrého marketingového managera.  

Při snaze získat si názorové vůdce na svoji stranu se využívá osobních setkání 

s lékařem nebo odborných setkání vybraných názorových vůdců se zástupci společnosti Eli 

Lilly (marketingový manager, pracovník medicínského oddělení).  
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Málokdy se podaří přesvědčit o kvalitě léku všechny důležité názorové vůdce. Je to 

velmi nepravděpodobné, protože každý lékař má jiné priority a jiné zkušenosti s různými 

léky na trhu, proto se dá předpokládat, že někteří názoroví vůdci si Xanil oblíbí a kladné 

zkušenosti budou dále mezi kolegy šířit, někteří Xanil budou odmítat, ať již z nedostatečné 

důvěry v lék, nebo budou mít problém se způsobem aplikace léku a nutných opatření při 

jeho podání. 

Jak již bylo uvedeno, Xanil obsahuje stejnou účinnou látku jako perorální 

antipsychotikum OLAX, ale v injekční formě. Jedná se o molekulu niloxetine, se kterou 

mají lékaři dlouholetou zkušenost. Z tohoto důvodu se předpokládá, že právě příznivci léku 

OLAX se stanou i příznivci nového léku Xanil, protože s účinnou látkou niloxetine mají     

u svých pacientů dobré zkušenosti.  

b) Ambulantní lékaři  

 Další cílovou skupinou zákazníků jsou ambulantní psychiatři. K ambulantnímu 

psychiatrovi se obvykle pacient dostane po propuštění z psychiatrické léčebny nebo 

nemocnice. Pacient poté pravidelně dochází na kontroly k ambulantnímu psychiatrovi, 

může se tedy zapojit do běžného života, není hospitalizován. 

 Tato skupina cílových zákazníků je velice důležitá, protože právě ambulantní 

psychiatři jsou po zkušenostech s uvedením Xanilu v jiných zemích prvními lékaři, kteří 

Xanil vyzkouší. V ambulancích také převážně probíhá aplikace injekčních antipsychotik.  

Pro úspěšné uvedení produktu na trh a jeho používání je klíčová komunikace mezi 

nemocničními a ambulantními lékaři. V praxi se totiž často stává, že v nemocnici či léčebně 

je pacient nastaven na určitý lék, ale po propuštění k ambulantnímu lékaři je pacientovi lék 

změněn podle názoru ambulantního lékaře. Tato záměna léku často způsobí relaps nemoci 

(neboli návrat symptomů nemoci) a často dojde až k opětovné hospitalizaci, protože 

pacientovi nový lék nevyhovuje.  

Důležitou podmínkou pro aplikaci léku Xanil u ambulantního lékaře je prostor pro 

sledování pacienta po aplikaci.  

Při podání injekce Xanilu musí pacient 3 hodiny po aplikaci injekce počkat 

v čekárně či jiném prostoru a zdravotní sestra ho musí několikrát zkontrolovat.  
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Toto opatření vyplynulo z přítomnosti několika komplikací po aplikaci léku Xanil, 

při kterých došlo u pacienta k různým projevům předávkování niloxetinem. Všichni 

pacienti se po komplikaci plně uzdravili, ale protože průběh komplikace se velice lišil         

a přesná příčina komplikací není známa, je povinností ošetřujícího lékaře zajistit po každé 

aplikaci Xanilu sledování pacienta.  

Dalším kritériem pro používání Xanilu je zdravotní sestra v ambulanci psychiatra. 

Ta totiž obvykle injekci podává a pacienta po aplikaci kontroluje. Marketingová strategie 

obsahuje proto i aktivity zaměřené na zdravotní sestry, převážně se jedná o vysvětlení 

přípravy a podání Xanilu. Před uvedením léku na trh musí být dle nařízení evropského 

vedení Lilly vyškoleno 90% lékařů o základních informacích týkajících se Xanilu. Těchto 

školení se zúčastní i zdravotní sestry. 

c) Lékaři v nemocnicích a psychiatrických léčebnách 

 Třetí cílovou skupinou zákazníků jsou psychiatři v nemocnicích a v psychiatrických 

léčebnách. Právě oni rozhodují o nasazení vhodného léku pro pacienty, kteří jsou zde 

hospitalizovaní s akutními projevy schizofrenie.  

Vhodnými pacienty pro injekční antipsychotikum Xanil jsou mladí pacienti, kteří 

mají ještě šanci zapojit se do běžného života, dále pacienti, pro které je molekula niloxetine 

vhodná pro svoji vysokou účinnost, ale protože tito pacienti léky neužívají hned po 

propuštění z nemocnice, léčba jim selhává a dochází opět k relapsu schizofrenie často 

spojeným s další hospitalizací. Pacienti se tak dostávají do uzavřeného kruhu a právě pro 

takto nespolupracující pacienty může být Xanil vhodnou volbou.  

Ani injekční forma antipsychotika ale není stoprocentní zárukou dlouhodobé léčby 

pacientů, určitá spolupráce je nutná i při injekčním podávání léků, protože úplně 

nespolupracující pacient se ani na aplikaci injekce po propuštění z nemocnice nedostaví. 

Možnost kontroly je v případě injekční formy léku snadnější, pokud pacient na kontrolu      

a aplikaci léku přijde, pak má lékař stoprocentní jistotu, že pacient je opravdu léčen.  

Léčba poté již vůbec nezávisí na poctivém každodenním užívání léků pacienty, tato 

starost úplně odpadá. Každodenní užívání léků vždy ve stejnou dobu je náročné i pro 

zdravé jedince, jako příklad můžeme uvést užívání hormonální antikoncepce u žen.  
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Jen málokterá žena užívá antikoncepci každý den vždy ve stejnou dobu, aniž by 

někdy nezapomněla pilulku užít. Stejné je to i s ostatními léky a doplňky stravy. Pokud je 

to náročné pro zdravé jedince, jak složité to asi musí být pro psychicky nemocného člověka 

se schizofrenií?  

Pro pacienty se schizofrenií jsou velice náročné i běžné dennodenní činnosti, které 

zdravý jedinec považuje za samozřejmé. Dodržovat řád a pravidelný režim pro psychicky 

nemocného člověka je obtížné, proto injekční forma léku může být přínosem i pro pacienty 

samotné.  

Pokud se do psychiatrické léčebny či nemocnice dostane pacient opakovaně a lékař 

považuje za příčinu těchto relapsů neužívání léků, měl by o injekční formě antipsychotika 

uvažovat. V nemocnici je již automaticky splněna podmínka tříhodinového čekání pacienta 

po aplikaci Xanilu, stejně jako kontrola pacienta.  

V době hospitalizace pacienta je také prostor pro psychoedukaci pacienta, tedy 

komunikaci o onemocnění, kterým pacient trpí, skupinovou terapii atd. Díky odborné práci 

s pacientem může pacient získat tzv. náhled na onemocnění, smíření se s psychickou 

nemocí, uvědomění si potřeby léčby, odkud je již krůček ke spolupráci pacienta při léčbě 

(ať již užívání pilulek nebo pravidelné docházení na injekci). 
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6.4 Navržení segmentace zákazníků 

 Nejefektivnější marketingová komunikace by byla taková, která by se na míru 

přizpůsobila individuálním potřebám každého zákazníka. To je ale utopická představa, 

taková forma marketingové komunikace je vzhledem k finančním a personálním zdrojům 

nemožná. Společnosti ale ze zkušenosti vědí, že právě komunikace přizpůsobená potřebám 

zákazníků přináší žádané výsledky. Z tohoto důvodu se i společnost Eli Lilly snaží ze svých 

zákazníků (v našem případě psychiatrů) vytvořit skupiny zákazníků, kteří mají určité 

společné znaky, mají podobné potřeby a přání. Tím, že Eli Lilly své zákazníky do těchto 

skupin (segmentů) rozdělí, může vybrat ty správné marketingové aktivity pro konkrétní 

segmenty. 

Tímto způsobem se může zvýšit efektivita marketingových aktivit, protože jsou 

zacílené na ty správné zákazníky. V následující části práce se pokusím navrhnout vlastní 

segmentaci zákazníků na základě mojí zkušenosti s psychiatry v České republice.  

a) Mladý nadšený lékař 

Jako mladého nadšeného lékaře jsem označila lékaře, který teprve nedávno dokončil 

vysokou školu nebo má praxi jen několik let. Ze své práce je zatím nadšený, má energie na 

rozdávání a teprve se s lékařským prostředím seznamuje. Ačkoliv jako začínající lékař 

nemá vysoký příjem, oproti situaci na studiích se má lépe, konečně také může reálně 

vykonávat povolání lékaře, nejen o tom pouze číst a učit se teorii.  

Protože je v oboru teprve pár let, práce ho baví, rád zkouší nové věci a pacienti ho 

upřímně zajímají. Na oddělení či v ambulanci si zatím pravděpodobně nezískal respekt 

kolegů, a tak musí následovat rozhodnutí primáře či služebně starších kolegů. Pacienty 

vždy rád vyslechne a snaží se pro ně najít vhodnou léčbu. Nebrání se novým metodám či 

přípravkům. Jako mladý člověk rád pracuje s moderními technologiemi a nedělá mu 

problém pracovat s počítačem a internetem. 

Vybrané marketingové aktivity pro daný segment:  

Pro tento segment navrhuji využít elektronické formy marketingové komunikace. 

Mladí lékaři rádi pracují s moderními technologiemi, proto navrhuji využít pro tento 

segment elektronickou formu propagace.  
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Dále navrhuji zvát tyto mladé lékaře na praktické semináře s workshopy, kde se 

aktivně zapojí do diskusí s předními českými psychiatry. Tito lékaři jsou aktivní a nestydí 

se projevit v diskusích a praktických cvičeních. Na seminářích o novém antipsychotiku 

Xanil mohou dát na názor uznávaných psychiatrů a je proto šance, že nový lék vyzkouší 

v praxi. Protože většina mladých lékařů se dorozumí anglicky, mohou se zúčastnit 

mezinárodních vzdělávacích kongresů.  

b) Lékař „prospěchář” 

 Mezi českými psychiatry se bohužel najdou i tací, kterým jde nejen o blaho 

pacientů, ale také o svůj vlastní prospěch. A protože ne všechny firmy jsou stoprocentně 

etické a propagace jejich léků tak není založena pouze na argumentaci o účinnosti               

a výhodách pro pacienty, někteří lékaři jsou zvyklí vybírat vhodný přípravek pro pacienta     

i podle výhod, které za předepisování těchto léků získají.  

 Nemám samozřejmě v plánu tuto situaci jakkoliv hodnotit a rozebírat, chci se 

zaměřit na to, jakým způsobem takovému typu lékařů produkt Xanil prodat standardní 

etickou cestou, tedy argumentací obchodního reprezentanta o účinnosti Xanilu pro pacienty 

se schizofrenií.  

Vybrané marketingové programy pro daný segment:  

Jediným řešením, jakým prodat produkt Xanil tomuto segmentu lékařů, je 

přesvědčit lékaře o tom, že kvalitní a účinný lék, který pomůže pacientům, je přednější než 

výhody, které nabízejí některé firmy za předpis většinou ne tak kvalitních léků. 

V konečném důsledku navíc z kvalitního a účinného léku těží nejen pacient, ale také právě 

jeho ošetřující lékař, například z pohledu méně relapsů onemocnění a tím i méně 

hospitalizací pacienta, což znamená méně práce s ním a méně nákladů.  

 Navrhuji využít elektronické formy komunikace, kterou se k lékaři dostanou 

důležité informace o kvalitě Xanilu.  

Osobní návštěvy reprezentantů u tohoto typu lékařů nepřinášejí často dobré 

výsledky a jsou pro reprezentanty velice demotivující a náročné. Lékař dává 

reprezentantovi najevo, že výběr léku pro pacienta záleží především na tom, co tím 

v konečném důsledku získá. 
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Takovému lékaři se velmi těžko lék prodá pomocí argumentů o vynikajícím účinku 

léku a přínosu pro pacienty. Proto bych se více zaměřila na ostatní typy segmentů lékařů     

a těmto se snažila informace dodávat spíše neosobní formou. 

c) Lékař „pán tvorstva” 

 Pán tvorstva je lékař, který je přesvědčen o tom, že jedině on léčí pacienty tím 

správným způsobem, že na základě svých zkušeností mu nikdo nemá právo do ničeho 

mluvit, že ostatní lékaři mu nesahají ani po kolena. Často je to opravdu odborník na svém 

místě a velice zkušený lékař, komunikace s ním je ale obtížná, protože jakoukoliv snahu     

o navržení jiného postupu a výběru léku vnímá jako útok na jeho osobu. 

Vybrané marketingové programy pro daný segment:  

Jediným způsobem, jak je možné takového lékaře o něčem přesvědčit, je podpořit 

ho v jeho pocitu pána tvorstva a nabídnout mu spolupráci na odborných seminářích, kde 

bude v pozici odborníka přednášet pro ostatní kolegy. Proto je klíčové získat si takového 

lékaře pro antipsychotikum Xanil a lékaři nabídnout, že může svoje zkušenosti s lékem 

předávat ostatním kolegům. Podobným způsobem lze například interpretovat jeho názory či 

studie prostřednictvím elektronických zpravodajů a dodat mu tak pocit odborníka, který 

inspiruje své kolegy.  

 Další vhodnou aktivitou pro tento segment lékařů jsou tzv. advisory boardy, tedy 

setkání významných lékařů v malé skupince se zaměstnanci společnosti Lilly, zpravidla 

marketingovým manažerem a medicínským odborníkem. Takové setkání je pro lékaře 

prestižní záležitostí, za kterou navíc dostane finanční odměnu.  

Cílem tohoto setkání je prodiskutovat strategii daného léku (v našem případě 

uvedení depotního antipsychotika Xanil), poradit se s odborníky o potřebě daného léku na 

trhu, o možnosti propagace léku, o názorech těchto odborníků na tento lék atd. Při těchto 

setkáních dochází k výměně názorů mezi zaměstnanci firmy a lékaři, kdy se v závěru 

předpokládá  jednotný názor na daný problém, který budou v nejlepším případě všichni 

účastníci sdělovat ostatním lékařům. V praxi se ale za úspěch považuje i to, pokud se 

zaměstnancům firmy podaří alespoň některé účastníky přesvědčit o potřebě léku na trhu      

a jeho pozitivních účincích pro pacienty. 
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d) Lékař „profesionál” 

 Segment lékařů, který jsem označila jako profesionálové, zahrnuje lékaře, kteří 

svoji práci dělají rádi a dobře, a v první řadě jim jde o přínos pro pacienty. Kromě práce je 

pro ně důležitý i osobní život, který také nechtějí zanedbávat a snaží se, aby byl v poměru 

s prací v rovnováze. Jedná se často o zkušené lékaře s praxí, kteří ale svoje názory 

nepovažují vždy za ty jediné správné a kteří umí druhé vyslechnout. Pokud jsou argumenty 

ostatních přesvědčivé, umí svůj názor změnit. 

 Pro obchodní zástupce je tento typ lékaře příjemný a rádi s takovým lékařem 

komunikují.  Lékař profesionál je většinou rád vyslechne a nechá si výhody propagovaného 

léku vysvětlit, poté se sám rozhodne, zda a u jakého pacienta tento lék použije. 

Vybrané marketingové programy pro daný segment:  

Pro tento typ lékařů jsou vhodné téměř všechny marketingové aktivity. Navrhuji 

pozvat lékaře na kongresy a odborné semináře, použít k propagaci odborné psychiatrické 

časopisy s články o léku Xanil. Ze zkušenosti tito lékaři rádi pracují s elektronickými médii 

a je proto vhodné zaměřit se na ně s elektronickými zpravodaji. V počtu otevřených 

emailových zpravodajů patří mezi nejpočetnější segment mezi uvedenými segmenty lékařů. 

e) Znuděný lékař 

 Jako znuděného lékaře jsem označila takového lékaře, který chce mít klid. Je to 

často starší psychiatr, který je dobrým lékařem, ale tato práce ho již po dlouhých letech 

nebaví, stala se pro něj rutinou. Jediné, po čem touží, je mít od pacientů klid, nerad zkouší 

cokoliv nového, nedělá nic navíc, než je bezpodmínečně nutné. Pacientům předepíše nějaký 

lék a víc ho nezajímá. Proč by se zabýval psychoedukací  a trávil čas povídáním 

s pacientem?  

 Takový lékař má své zaběhnuté postupy, na kterých nehodlá nic měnit. Komunikace 

s ním je pro obchodní zástupce náročná. Jediným argumentem pro lékaře, aby své 

zaběhnuté léčebné postupy změnil, je nabídnout mu takové řešení, díky kterému bude mít 

ještě větší klid a pacient se mu nebude každý týden do ordinace vracet. Lékař musí být 

přesvědčen o účinnosti promovaného léku pro pacienty, což v konečném důsledku pomůže 

k tomu, aby se každou chvíli nevraceli za lékařem s opětovnými příznaky nemoci. 
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Vybrané marketingové programy pro daný segment: 

 Z marketingových programů není vhodné nabízet tomuto typu lékařů propagační 

semináře a kongresy, protože jak již bylo uvedeno, tento typ lékařů nepojede na kongres či 

seminář, protože dělá jen to, co je bezpodmínečně nutné. Nebude proto trávit pracovními 

aktivitami žádný čas navíc. Nabízet těmto lékařům semináře a kongresy by bylo neefektivní 

a zbytečně by se tím ztrácel čas.  

 Naopak je žádoucí využít takové formy komunikace, která nebude lékaře obtěžovat, 

což splňuje především její elektronická forma. Ani u ní není zaručené, že si lékař email 

otevře, ale je tu větší šance, než po něm vyžadovat cestování na odborný seminář. 
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6.5 Návrh marketingových nástrojů 

6.5.1 Produkt Xanil 

 Xanil je lék určený pro pacienty trpící schizofrenií. Jedná se o molekulu látky 

niloxetine, která se v tabletové formě prodává velmi úspěšně v České republice již od roku 

1997. Pacienti trpící onemocněním schizofrenie si svoji nemoc většinou neuvědomují, 

proto léky často neužívají.  

K tomu, aby byl pacient kvalitně léčen, je ale užívání účinného léku nezbytné. Proto 

se antipsychotika začala vyvíjet také v injekční formě. Xanil je nový lék, který obsahuje 

účinnou látku niloxetine v injekční (tzv. depotní) formě.  

Protože společnost Eli Lilly vlastní léky sama vyvíjí a investuje mnoho nákladů do 

výzkumu a vývoje, jsou její léky patentově chráněny. Znamená to, že pouze Eli Lilly je 

výhradním výrobcem a prodejcem daného léku a generické společnosti po určitou dobu 

nemůžou originální léky napodobovat a vyrábět.  

Niloxetine v tabletové formě je chráněn pouze do jara 2011, kdy ho začnou 

napodobovat tzv. generické firmy. Niloxetine v injekční formě bude chráněn minimálně do 

roku 2017 a společnost Eli Lilly tak bude ze zákona jeho jediným možným výrobcem          

a prodejcem. 

 To, že se jedná o stejnou účinnou látku niloxetine je také nejdůležitějším prodejním 

heslem Lilly. Niloxetine je velmi účinné antipsychotikum, navíc oproti konkurenčním 

přípravkům (pexetin) nemá tak závažné vedlejší účinky.  

Xanil má velikou konkurenční výhodu, a to, že je možné ho aplikovat pouze 1x za 

měsíc, zatímco hlavní konkurenční lék s účinnou látkou pexetin lze aplikovat pouze 1x za 

14 dní. Pacienti tak musí na injekci docházet každé dva týdny a pro spoustu z nich je to 

veliký problém.  

Xanil se aplikuje do hýžďového svalu a protože se u přibližně jedné promile 

pacientů objevila post injekční reakce, musí pacient po aplikaci tři hodiny počkat v čekárně, 

aby se tento syndrom vyloučil. Post-injekční reakce se projevuje jako předávkování 

niloxetinem (závrať, zmatenost). 
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Hlavní výhody Xanilu pro pacienty jsou: 

• možnost dávkování jednou za 2 anebo 4 týdny (ostatní depotní antipsychotika druhé 
generace se aplikují pouze jednou za 2 týdny) 

• prokázaná vysoká účinnost molekuly niloxetine a prevence relapsu schizofrenie 

• rychlý nástup účinku bez nutnosti perorální komedikace 

                             Obr. 5  Produkt Xanil 

 

                                  Zdroj: interní podklady společnosti Eli Lilly 

 

Dávkování Xanilu je velmi flexibilní a odvíjí se od dávky niloxetinu, kterou pacient 

potřebuje. Xanil je dostupný v silách 210 mg, 300 mg a 405 mg. Přesné dávkování je 

uvedeno v tabulce č. 2.  

  Tab. 2  Dávkovací schéma Xanilu 

Dávka niloxetinu 
p.o. 

             Xanil

každé 2 týdny* 

          Xanil 

každé 4 týdny* 

        10 mg/den            150 mg          300 mg 

        15 mg/den            210 mg          405 mg 

        20 mg/den            300 mg             – 

                                              * Udržovací dávka po 2 měsících léčby Xanilem   

    Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů společnosti Eli Lilly 
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VAVRUŠOVÁ (2010) uvádí, že „niloxetin je depotní atypické antipsychotikum. Je 

dostupný v dávkách 210, 300 a 405 mg. Je určený na udržovací léčbu dospělých pacientů 

se schizofrenií, dostatečně stabilizovaných perorálním niloxetinem.”(22, s. 12) 

SWARTZ (2003) považuje dobu setrvání na léčbě za rozhodující měřítko efektivity 

léčby. Depotní (injekční) niloxetine je určen pacientům, kteří neberou pravidelně léky         

a mají problémy s tzv. adherencí (spoluprací). Účinná látka niloxetine jim bude podána 

injekčně a bude tedy zajištěna vysoká účinnost. WEIDEN (2004) uvádí, že „i malé 

přerušení léčby vede ke zvýšenému riziku hospitalizace pacienta.” (21, s. 887) 

 

         Obr. 6 Procento hospitalizovaných pacientů v závislosti na délce vynechané léčby 

 

            Zdroj:  vlastní zpracování na základě dat v interní brožuře společnosti Eli Lilly  

6.5.2 Cenová strategie 

 Cenová strategie Xanilu musí vycházet ze dvou věcí. Jednak z toho, že se jedná      

o originální lék, vyvinutý společností Eli Lilly a z ceny hlavního konkurenta. Výzkum 

nového léku trvá několik let až desítek let a náklady na takový výzkum se pohybují 

v miliardách. Tyto velice vysoké náklady na výzkum se musí promítnout do ceny 

originálního léku a během patentové ochrany by se tyto náklady měly vrátit zpět.  
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 Vstupem Xanilu na český farmaceutický trh budou k dispozici pouze dvě depotní 

antipsychotika druhé generace – Rispex a Xanil. Proto by měla cenová strategie vycházet 

z ceny hlavního konkurenta, která je poměrně vysoká a pohybuje se v závislosti na síle léku 

kolem šesti tisíc korun za měsíční dávku Rispexu.  

 Při tvorbě cenové strategie je nutné rozlišovat mezi celkovou cenou léku, úhradou 

zdravotní pojišťovny, kterou lékař za lék dostane a doplatkem pacienta. Doplatek pacienta 

je v podstatě rozdíl mezi cenou léku a úhradou zdravotní pojišťovny. Právě tato úhrada 

představuje náklad pro lékaře, který se mu započítává do jeho rozpočtu.  

Záměrem je, aby doplatek pro pacienta byl nulový. Proto by cena Xanilu měla 

odpovídat úhradě zdravotní pojišťovny. Pacienti trpící schizofrenií jsou z velké části 

v plném nebo částečném invalidním důchodu a často jsou ve špatné finanční situaci. Proto 

by si nemohli dovolit lék s doplatkem. Návrh cen u jednotlivých sil Xanilu jsem zpracovala 

v tabulce č. 3. 

 

Tab. 3  Cenový návrh Xanilu 

  
Doporučená cena jedné 
injekce 

Předpokládaná  úhrada 
zdravotní pojišťovny Doplatek pacienta 

Xanil 210 mg 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč
Xanil 300 mg 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč
Xanil 405 mg 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč
Zdroj: vlastní 

 

 Největším problémem v rámci cenové strategie je tzv. ZULP systém, do kterého 

v České republice spadají všechny depotní preparáty. Systém funguje tak, že lékaři musí 

tyto depotní antipsychotika nakoupit ze svých finančních prostředků a až po jejich aplikaci 

jim peníze vrátí zdravotní pojišťovna.  

Ne vždy ale pojišťovna uzná použití takového preparátu jako oprávněné a může se 

stát, že lékař tyto náklady nedostane zpět. Pro lékaře je to samozřejmě veliká zátěž, protože 

ne všichni mají finanční prostředky, aby mohli tyto léky nakoupit předem. 
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6.5.3 Propagační strategie 

 Propagační strategie musí navazovat na marketingový mix produktu Xanil. 

Propagační mix bude složen z reklamy, opatření na podporu prodeje, publicity a osobního 

prodeje přes obchodní reprezentanty. 

Základní východiska propagační strategie 

 Cílem propagační strategie je získat první zákazníky, kteří produkt Xanil vyzkouší,   

a dostat nový produkt do povědomí většiny psychiatrů v České republice. Cílovou skupinou 

jsou v první fázi propagační strategie psychiatři, kteří používají v léčbě schizofrenie 

injekční antipsychotika, a kteří mají dobrou zkušenost s předchůdcem Xanilu Olaxem. 

 Z pohledu navržené segmentace doporučuji zaměřit se ve fázi uvedení Xanilu na trh 

na segment „mladý nadšený lékař“ a segment „lékař profesionál“. Mladý nadšený lékař rád 

zkouší novinky a je nakloněn moderní léčbě, proto by mohl nové injekční antipsychotikum 

vyzkoušet mezi prvními lékaři. Mladý lékař se zpravidla nebojí nových věcí a pacientům se 

snaží pomoci za každou cenu.  

 Lékaři profesionálovi jde především o blaho svých pacientů a také o rovnováhu 

mezi pracovním a osobním životem. Na základě zkušeností již poznal, že pokud je pacient 

správně a účinně léčen, méně se k lékaři vrací a lékař pak má s takovým pacientem méně 

starostí. Nové antipsychotikum pro něj znamená novou účinnou možnost léčby pro 

pacienty se schizofrenií, a protože je ve formě jednoměsíční injekce, může si být 

stoprocentně jist, že pacient v sobě účinnou látku má a nemusí mít strach, že pacient si léky 

zapomene vzít a navrátí se mu akutní epizoda nemoci. 

Rozpočet na propagaci  

Rozpočet na propagaci bude stanoven první rok pomocí metody orientované na cíle 

(zde je nutné jasně definovat měřitelný cíl propagační strategie, prostředky a média). 

V dalších letech navrhuji stanovit rozpočet na propagační strategii na základě metody 

procentuálního podílu z obratu. Tato strategie je vhodná, pokud již existují relevantní 

prodejní data a lze přesně určit objem prodeje produktu. Na základě objemu prodeje Xanilu  

doporučuji v dalších letech určit vždy určité procento z tohoto objemu na propagaci 

v dalším roce. 
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Tab. 4  Návrh nákladů na propagaci Xanilu v prvním roce na trhu 

            Rozpočet na období 05/2011 - 04/2012
Opatření na podporu prodeje 3 000 000,00 Kč
Reklamní kampaň 250 000,00 Kč
Publicita a PR 150 000,00 Kč
Celkem náklady na propagaci 3 400 000,00 Kč

Zdroj: vlastní 

6.5.3.1 Osobní prodej  

Hlavní částí propagačního mixu by měl tvořit osobní prodej přes obchodní 

reprezentanty společnosti. Produkt Xanil bude patřit pod prodejní tým CNS (centrální 

nervová soustava), který kromě Xanilu bude prodávat ještě další dva psychiatrické léky. 

Prodejní tým se skládá ze šesti obchodních reprezentantů, kteří mají rozdělené území České 

republiky na 6 regionů. Každý reprezentant má ve svém plánu navštívit 7 lékařů každý den. 

Pro svůj region má každý reprezentant určený prodejní plán, který se snaží splnit. 

Na základě výsledků prodejů je pak ohodnocen. Databáze psychiatrů, které budou 

reprezentanti navštěvovat, bude tvořena zhruba 150 psychiatry (celkově navštěvují 

reprezentanti s ostatními psychiatrickými léky 800 psychiatrů v České republice). Ve fázi 

uvedení produktu na trh tak bude z dosavadní databáze vybráno zhruba 150 psychiatrů na 

základě kritérií popsaných v základních východiscích propagační strategie. 

6.5.3.2 Opatření na podporu prodeje  

 Ve farmaceutickém průmyslu se při propagaci léků využívá velmi často opatření na 

podporu prodeje. Farmaceutické společnosti propagují své léky formou odborných 

seminářů pro lékaře a také na odborných kongresech a veletrzích. V propagační strategii 

navrhuji využít vzorkování (samplingu) nového léku. Společnost Eli Lilly má možnost 

poskytnout každému psychiatrovi dle zákona o reklamě na léčivé přípravky maximálně     

15 ks vzorků Xanilu za rok.  

a) Odborné sympózium k uvedení produktu Xanil na trh 

 Jedno z opatření na podporu prodeje navrhuji uspořádat dvoudenní propagační akci, 

kde bude Xanil představen psychiatrům prostřednictvím odborných přednášek předních 

českých psychiatrů.  
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Navrhovaný termín je 29. – 30. dubna 2011. Akce by se konala v Praze v hotelu 

Clarion, který má dobrou dostupnost, protože je umístěn u stanice metra Vysočanská. 

Cílem je, aby na sympózium přijelo 150 psychiatrů, tedy přibližně jedna čtvrtina psychiatrů 

v Čechách navštěvovaných zástupci společnosti Eli Lilly. Organizačně by akci zajistila 

agentura MedAction, která má s pořádáním farmaceutických akcí bohaté zkušenosti.  

Navržení programu sympózia 

 

Pátek 29. 4. 2011 

16:30  hod.  Příjezd 

17:00 – 17:15  hod. Zahájení programu zástupcem společnosti Eli Lilly 

17:15 – 18: 00 hod. První přednáška 

18: 00 – 18: 15 hod. Přestávka s občerstvením 

18:15 – 19:00 hod.  Druhá přednáška 

19:00 hod.   Slavnostní večeře (raut) 

 

Sobota 30. 4. 2011 

08:00 – 08:45 hod.  Snídaně  

09:00 – 09:45 hod. První přednáška 

09:45 – 10: 30 hod. Druhá přednáška 

10:30 – 10:45 hod. Přestávka s občerstvením 

10:45 – 11:30 hod.  Třetí přednáška 

11:30 – 12:30 hod. Oběd 

12:30 – 13:00 hod.  Odjezd 

 

Předpokládaný rozpočet na akci je necelých 900 tis. Kč (vč. DPH), největší náklady 

jsou předpokládány na ubytování lékařů v hotelu Clarion, občerstvení a technické 

vybavení. Podrobný rozpočet sympózia je navržen v příloze č. 2 diplomové práce. 
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b) Sponzorování československého psychiatrického sjezdu v Brně 

 Další příležitostí k propagaci Xanilu je československý psychiatrický sjezd, který se 

letos koná v říjnu v Brně. Na tomto kongresu mají farmaceutické firmy možnost stát se 

partnery kongresu a mají možnost získat prostor pro postavení propagačního stánku. 

Rozměr plochy pro stánek se odvíjí od druhu partnerství. Je možné stát se generálním 

partnerem kongresu, hlavním partnerem kongresu nebo standardním vystavovatelem.  

Tyto typy partnerství se od sebe liší především finanční částkou, která je 

požadována. Níže je uveden sponzorský balíček nabízený pořadateli akce. 

 

A) GENERÁLNÍ PARTNER SJEZDU (250 000 Kč) 

V ceně balíčku: 

- možnost výběru času firemního sympózia (2 hod.) 

- možnost volby plochy pro firemní stánek (až do velikosti 7x8 m) 

- umístění loga firmy do hlavního sálu, na kongresové tašky i na program sjezdu 

- přednostní ubytování pro zaměstnance firmy i pro pozvané lékaře danou firmou 

- volných 15 vstupů pro lékaře pozvané firmou na slavnostní raut 

 

B) HLAVNÍ PARTNER SJEZDU (130 000 Kč) – hlavních partnerů může být max. 5 

V ceně balíčku: 

- po zvolení času firemního sympózia hlavním sponzorem možnost zvolit si čas firemního    
sympózia jako druhý v pořadí 

- pronájem plochy pro stánek (až do velikosti 5x5 m) 

- informace o hlavním partnerovi v programu sjezdu (zadní strana) 

 

C) VYSTAVOVATEL (50 000 Kč) 

V ceně balíčku: 

- pronájem plochy pro firemní stánek (až do velikosti 3x3 m) 

- informace o vystavovateli v programu sjezdu (zadní strana) 
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Navrhuji, aby firma Eli Lilly byla hlavním partnerem kongresu. Finančně se tato 

varianta podpory vejde do rozpočtu na akci (celkově nesmí přesáhnout 500 000 Kč), 

zároveň je poměrně veliká šance na získání zajímavého času pro firemní sympózium a pro 

získání atraktivního místa pro Lilly stánek. Kromě stánku je farmaceutickým firmám 

nabídnuta možnost uspořádání firemního sympózia. Navrhuji upořádat sympózium             

o novém léku Xanil, na kterém by přednášeli dva čeští přední psychiatři s vlastní zkušeností 

s použitím Xanilu. Na taková sympózia zpravidla chodí 200 až 300 posluchačů, proto je to 

velice efektivní forma propagace nového léku. 

c) Odborné setkání předních psychiatrů (Advisory Board) 

 Pro propagaci Xanilu je nezbytné, aby o potřebě tohoto nového léku byli 

přesvědčeni přední čeští psychiatři, tzv. názoroví vůdci. Proto doporučuji uspořádat setkání 

malé skupiny předních českých psychiatrů se zaměstnanci společnosti Lilly a snažit se je 

argumenty přesvědčit o přínosu Xanilu pro pacienty se schizofrenií. Teprve poté je možné 

požádat je o přednášení na sympóziu k uvedení léku v Praze i na sympóziu v rámci 

československého psychiatrického sjezdu v Brně. Proto by se toto setkání mělo uspořádat 

v průběhu března. 

d) Vzorkování (sampling) 

 V rámci opatření na podporu prodeje navrhuji poskytnout lékařům, kteří budou 

zahrnuti do cílové skupiny pro nový produkt Xanil, zdarma jeho vzorky. Lékaři si tak 

budou moci poprvé produkt Xanil vyzkoušet a rozhodnout se, zda jsou s ním spokojeni      

a v budoucnu chtějí produkt předepisovat. Dle zákona o reklamě na léčivé přípravky může 

reprezentant společnosti poskytnout každému lékaři maximálně 15 ks vzorků Xanilu od 

každé jeho síly (210, 300 a 405 mg). 

6.5.3.3 Reklamní kampaň 

 Ze zákona je u léků na lékařský předpis povolena pouze reklama zaměřená na 

odbornou veřejnost (lékaři oprávněni k předepisování daného léku). Farmaceutické 

společnosti při propagaci léků na lékařský předpis nemůžou z tohoto důvodu využít tzv. 

ATL komunikaci (above the line – nadlinková komunikace) využívající rozhlasová média 

nebo ostatní média zaměřená na obecnou veřejnost.  
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V reklamní kampani tak může Lilly využít pouze tzv. BTL komunikaci (below the 

line – podlinková komunikace) zaměřenou pouze na odbornou veřejnost (např. odborné 

časopisy, tištěné materiály určené psychiatrům a internet, kde lze využít pouze webové 

stránky zaměřené na odbornou veřejnost či emailovou komunikaci).  

a) Tištěné materiály 

 Reklama formou tištěných materiálů je ve farmaceutickém průmyslu nejběžnější 

formou propagace. Obchodní reprezentanti budou propagovat Xanil u lékařů pomocí 

tištěných brožur či produktových karet. Brožury budou obsahovat informace o účinnosti 

Xanilu při léčbě schizofrenie, grafy z odborných studií, kde je Xanil srovnáván se svými 

 hlavními konkurenty. Materiály pro obchodní reprezentanty připravuje marketingové 

oddělení ve spolupráci s medicínským odborníkem ve společnosti Eli Lilly.  

 V první fázi uvedení na trh doporučuji vytvořit informační brožuru se základními 

informacemi o Xanilu, účinku jeho působení, cílovém pacientovi, grafy z provedené studie 

dokazující účinnost Xanilu atd. Každý materiál zmiňující obchodní název léku musí 

obsahovat SPC (souhrnný údaj o léku). 

 V další fázi propagace, až si první lékaři udělají vlastní zkušenost s Xanilem, 

navrhuji vytvořit materiál s kazuistikou pacienta, tedy s příběhem pacienta, kterému lék 

pomohl. Tyto příběhy by také obchodní reprezentanti propagovali u psychiatrů. 

 Součástí propagační strategie budou i tzv. branded reminders, tedy drobné 

upomínkové materiály pouze s logem Xanilu. Nejčastěji se jedná o propisovací tužky, 

hrníčky, lepicí štítky, mýdla, ručníky atd. Ze zákona musí být tyto drobné předměty  

použitelné v ordinaci lékaře a částka za takový materiál nesmí přesáhnout 200 Kč.  

b) Elektronická forma propagace 

 Elektronická forma komunikace je společností stále více využívána jako další           

a moderní forma komunikace. V současné době se stále více ukazuje význam a efektivita 

elektronické formy propagace. Tuto formu propagace navrhuji využít v rámci propagačního 

mixu produktu Xanil. Elektronické zpravodaje se pravidelně každý měsíc posílají zhruba 

600 psychiatrům v České republice. Navrhuji věnovat celé dubnové číslo zpravodaje 

novému depotnímu antipsychotiku Xanil.  
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Součástí zpravodaje by měla být informace o datu uvedení produktu na trh, základní 

informace o produktu, přehled cen a doplatků pro pacienty a pozvánka na seminář 

k uvedení produktu na trh.  

Minimálně jeden článek by měl být Xanilu věnován i v  následujících minimálně 

pěti zpravodajích. Průměrně si doručený zpravodaj otevře kolem 30 % psychiatrů, touto 

cestou by se tak informace v dubnovém zpravodaji o novém produktu dostala zhruba ke 

180 psychiatrům. 

6.5.3.4 Publicita a PR 

 Další cestou, jak se mohou lékaři o Xanilu dozvědět, je podpora článků o Xanilu 

v odborných časopisech pomocí inzerce. Odborné psychiatrické časopisy jsou u psychiatrů 

oblíbené. O novém léku zpravidla napíší článek přední čeští psychiatři, přičemž tato 

aktivita není iniciována farmaceutickou firmou.  

Redakce časopisu zpravidla osloví firmu, že v příštím čísle vydání se připravuje 

zveřejnit odborný článek o daném léku napsaný buď českým, nebo zahraničním 

odborníkem a nabídne firmě možnost inzerce k tomuto článku. Inzerce obsahuje reklamu 

na produkt a podle umístění v časopise se liší cena inzerce. Proto bych navrhovala využít 

článku o Xanilu sepsaného odborníkem a podpořit tento článek inzercí zpracovanou 

 reklamní agenturou. 

 Společnost Eli Lilly by měla vydat tiskovou zprávu o uvedení nového produktu 

Xanil na český trh. Tiskovou zprávu navrhuji zaslat do odborných psychiatrických časopisů 

Psychiatrie a Psychiatrie pro praxi. Tisková zpráva musí být označena jako obchodní 

sdělení, aby nedošlo k záměně za nezávislý odborný článek. 

6.5.4 Distribuční strategie 

 Od okamžiku vyrobení určitého léku v továrně do okamžiku, kdy pacient může lék 

užít, uplyne dle mého názoru dlouhá doba. V Eli Lilly jsou léky pro Českou republiku 

vyráběny v Nizozemí, poté musí být dopraveny do českého skladu. V následující fázi jsou 

léky prodány distributorům (tato fáze se označuje jako ex-Lilly prodej), kteří je prodají do 

lékáren (s určitou marží, která je pohyblivá), a až poté dostane svůj lék pacient, který si 

s receptem od svého lékaře přijde do lékárny.  
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Distribuční strategii navrhuji v těchto krocích: 

a) Zadání léků do výroby (tzv. forecast) 

 Klíčovou úlohou v rámci distribuční strategie je co nejpřesněji naplánovat množství 

léku do výroby, aby se ho nevyrobilo ani moc, ale ani málo. Proto je velice důležité správně 

odhadnout vývoj prodejů Xanilu a zadat je s předstihem do výroby. Tento plán léku do 

výroby (tzv. forecast) se navrhuje vždy s minimálně půlročním předstihem a poté se 

pravidelně každý měsíc upravuje dle aktuálního vývoje prodejů.  

 Realistické zadání forecastu je pro firmu jednou z priorit, protože pokud se 

naplánuje vyrobit léku více, než se pak prodá, hrozí, že nevyužité léky expirují, tedy vyprší 

jim doba použitelnosti a budou se muset zničit. To samozřejmě znamená finanční ztrátu. 

Pokud se naopak naplánuje vyrobit léků méně, než je potřeba, na trhu vznikne nedostatek 

daného léku. Tato varianta je negativní jak pro pacienty, kteří svůj lék potřebují, tak pro 

firmu, pro kterou tato situace znamená ztrátu v podobě ušlého zisku. V mikroekonomickém 

jazyce se takové situaci říká ztracená příležitost. 

b) Zajištění prodeje přes distributory 

 Eli Lilly spolupracuje s více distributory, přes které je realizován její prodej léků. 

Společnost prodá svoje léky distribučnímu partnerovi a on je následně prodá lékárnám 

s určitou marží (v České republice se marže pohybuje mezi 3% a 5%). Pro úspěšnou 

distribuční strategii je potřeba uzavřít s dostatečným předstihem s distributory smlouvu       

a dohodnout veškeré podmínky distribuce nového léku Xanil. 

c) Zajištění pokrytí klíčových lékáren 

Protože Xanil není lék pro všechny psychiatry, je určený lékařům, kteří mají 

podmínky k jeho používání. Konkrétně je potřeba, aby měl lékař zdravotní sestřičku, která 

bude Xanil aplikovat pacientům a také musí mít prostor pro jejich tříhodinové sledování. 

Nejjednodušší je používání Xanilu v psychiatrických léčebnách a na klinikách                      

u nemocnic. Pacient je tam hospitalizován na lůžku, injekce Xanilu mu tak může být 

aplikována a pacient pak na lůžku může být jednoduše sledován. Proto je klíčové, aby byl 

Xanil dostupný především ve spádových lékárnách v okolí léčeben a ambulancí, kde se 

bude Xanil používat.  
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6.6 Positioning značky Xanil 

 Produkt Xanil by se měl zařadit mezi atypická moderní antipsychotika v depotní 

formě. Jak již bylo uvedeno, v tuto chvíli je na českém trhu pouze jedno atypické depotní 

antipsychotikum v depotní formě.  

Po uvedení Xanilu na trh tak bude hlavním konkurentem právě toto 

antipsychotikum, říkejme mu například Rispex. Rispex je velmi moderní lék, který je velice 

účinný. Oproti Xanilu má výhody i nevýhody, které jsou blíže popsány v tabulce č. 5. 

Tab. 5  Silné a slabé stránky Xanilu a Rispexu 

lék Silné stránky Slabé stránky
Xanil možnost aplikace každé 2 nebo 4 týdny přírůstek na váze jako jeden z nežádoucích účinků

bez nutnosti přidávat tablety po aplikaci nutné 3 hodiny čekat v čekárně
flexibilní dávkování různých sil léku

Rispex Jednoduchá aplikace bez nutnosti čekání možné sexuální vedleší účinky
první atypické depotum na trhu aplikace možná pouze každé 2 týdny  

Zdroj: vlastní 

   

Zákazník by měl produkt vnímat jako vysoce kvalitní lék určený pro pacienty, kteří 

nespolupracují a nejsou si svojí nemoci vědomi. Zákazník by měl mít se značkou příznivé 

asociace jako je kvalita, účinnost, tradice, spolehlivost. Protože stejná účinná látka 

v tabletové formě je na trhu již 13 let s velmi dobrými výsledky a lékaři tak mají 

dlouholetou zkušenost s touto látkou, injekční formě tohoto léku by měli také důvěřovat.  

 Preferovaný způsob vnímání značky Xanil je jako antipsychotikum moderní 

generace s dlouhodobě ověřenou účinnou látkou, s mírnějšími vedlejšími účinky než 

antipsychotika starší generace. Vzhledem k etickým pravidlům společnosti Eli Lilly jsou     

i její produkty vnímány jako spolehlivé a kvalitní, stejně tak jsou i obchodní zástupci 

společnosti vnímáni jako zodpovědní a spolehliví lidé, kteří propagují léky pouze v rámci 

stanovených etických pravidel. 
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6.7 Strategie vyzyvatele 

 Protože Xanil bude druhým depotním moderním antipsychotikem na českém trhu, 

navrhuji zvolit strategii frontálního útoku proti hlavnímu konkurentovi Rispexu. Tato 

strategie je vhodná proto, že Xanil je svým působením podobný Rispexu (jde ale o jinou 

účinnou látku). Strategie frontálního útoku zahrnuje podobnou cenovou i distribuční 

strategii jako je strategie Rispexu.  

Cíl strategie frontálního útoku 

Cílem strategie je zaútočit na pozici Rispexu, který je v současnosti tržním lídrem. 

Cílem je stát se v horizontu pěti let (tedy do roku 2015) tržním lídrem mezi depotními 

atypickými antipsychotiky a předstihnout v množství prodeje Rispex. V úvaze je ale nutné 

počítat s novým konkurentem - depotním peridonem, který by měl na český trh vstoupit 

v průběhu roku 2012. Krátkodobým cílem je být na konci roku 2011 na úrovni 15% 

prodejů Rispexu. V tabulce č. 6 je znázorněn plán postupného narůstání prodejů Xanilu 

vůči prodejům Rispexu. 

Tab. 6  Plán prodejů v období roků 2011 až 2015  

Rok (prosinec) 2011 2012 2013 2014 2015
Procento prodejů Xanilu vůči Rispexu 15% 30% 55% 80% 105%
Zdroj: vlastní 

 

Navržené prostředky k dosažení strategického cíle 

a) Vhodné složení marketingového mixu 

Na vůdčí pozici Rispexu navrhuji zaútočit především pomocí  konkurenčních výhod 

Xanilu, jako je možnost podávání injekce pouze jedenkrát měsíčně, účinnější molekula 

niloxetinu a flexibilní dávkování. Xanil to bude mít o něco jednodušší, než to měl Rispex, 

kdy jako první moderní depotní antipsychotikum vstupoval na český trh.  

Především již zmiňovaný systém ZULP byl pro lékaře překážkou v předepisování 

léku. Také vysoká cena Rispexu byla překážkou v předepisování. Po letech Rispexu na trhu 

si již lékaři na tento systém zvykli, proto je systém financování ani podobná cena Xanilu již 

nezaskočí. 
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b) Efektivní B2B komunikace 

 Dalším prostředkem k dosažení cíle bude B2B komunikace směrem k vedení 

nemocnic a psychiatrických léčeben. Většina nemocnic a léčeben funguje na základě 

konkurzů, v nichž na určité období vyberou léky, které budou v nemocnici či léčebně 

nakupovány. Z tohoto důvodu je pro úspěch Xanilu nezbytné, aby se vedla efektivní 

komunikace na úrovni B2B manažerů s vedením nemocnic a léčeben a aby se společnost 

Eli Lilly konkurzů na nákup léků zúčastnila a vyhrávala je.  
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7. Doporučení a závěr 

 Navržená marketingová strategie pro uvedení produktu Xanil na český trh vychází 

z teoretických poznatků, analýzy společnosti Eli Lilly a její současné marketingové 

strategie, z analýzy SWOT a z  vyhodnocení výsledků marketingového výzkumu 

spokojenosti zákazníků. 

 Při přípravě marketingové strategie jsem se zaměřila na uplatnění nástrojů 

marketingového mixu, na konkurenční strategii i na strategii vyzyvatele, kde jsem navrhla 

strategii frontálního útoku.  

Pokud společnost Eli Lilly akceptuje tuto navrženou strategii a implementuje jí do 

svého marketingového plánu, pro úspěšné uvedení produktu Xanil na český trh doporučuji 

zaměřit se na následující čtyři klíčové oblasti: 

 

a) Úspěšná spolupráce s názorovými vůdci  

 Pro úspěšné uvedení produktu Xanil na trh a vyzkoušení běžnými psychiatry v praxi 

je důležité, aby přední čeští psychiatři (názoroví vůdci) byli přesvědčeni o výhodách Xanilu 

a jeho potřebě na českém trhu. Jedině tak mohou svými názory a doporučeními přesvědčit 

ostatní psychiatry k vyzkoušení Xanilu v běžné praxi. Proto je nezbytné zahájit 

s předstihem komunikaci marketingového manažera s  předními českými odborníky             

a správně zvolenou komunikací je naklonit na svoji stranu. 

b) Dosažení srovnatelných cenových podmínek, jako má hlavní konkurent Rispex 

 Cenová politika a komunikace se státem je ve společnosti Eli Lilly v zodpovědnosti 

oddělení PRA (access). Toto oddělení zodpovídá za vyjednání konkurenceschopných 

podmínek nového produktu Xanil. Se zařazením produktu Xanil do tzv. kategorie A léků     

a do systému ZULP se již v této fázi nedá nic dělat, ale v silách tohoto oddělení je vyjednat 

stejné podmínky jako má náš klíčový konkurent Rispex. Bez srovnatelných podmínek by 

bylo úspěšné uvedení Xanilu na trh téměř vyloučeno. 
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c) Výběr vhodných lékařů, kteří budou po uvedení Xanilu na trh navštěvováni  

reprezentanty společnosti Eli Lilly 

 Další doporučení se týká záměrného výběru cílových zákazníků (psychiatrů), kteří 

budou hned po uvedení Xanilu na trh navštěvováni obchodními zástupci společnosti Eli 

Lilly. 

 Ze zkušeností s uvedením Xanilu v jiných evropských zemích vyplývá, že větších 

úspěchů dosáhl Xanil v těch zemích, kde se zpočátku Lilly zaměřila na menší okruh lékařů, 

kteří si udělali pozitivní první zkušenost a následně dobrou pověst o Xanilu šířili dál mezi 

své kolegy. Naopak snaha dosáhnout vysokých prodejů v co nejkratším čase po uvedení 

Xanilu na trh tedy snaha o navštěvování co největšího počtu lékařů v zemi se ukázala jako 

méně úspěšná. Doporučuji proto při uvedení Xanilu v České republice zaměřit se na užší 

okruh lékařů, kteří mají dobrou zkušenost s niloxetinem v perorální formě a používají 

depotní (injekční) léčbu. 

d) Zaměření se na propagaci silných stránek Xanilu, díky kterým se produkt odlišuje 

od konkurence 

 Při propagaci nového léku je důležité co nejlépe prodat jeho silné stránky, ale také 

upozornit na jeho slabé stránky. Chybou by ale bylo věnovat většinu času vysvětlováním 

slabých stránek na úkor propagace výhod léku a jeho silných stránek. Aby byl Xanil na 

český trh uveden úspěšně, doporučuji společnosti Eli Lilly zaměřit se při propagaci na silné 

stránky a konkurenční výhody léku. 

Při zpracování diplomové práce se mi myslím podařilo splnit cíle, které jsem si na 

začátku stanovila. Nedostatek práce vidím v neúplném zpracování výsledků výzkumu 

spokojenosti z důvodu neposkytnutých dat pro zveřejnění. Vzhledem k tomu, že Xanil bude 

uveden na český trh v květnu roku 2011, není tak možné sledovat vývoj na trhu a zhodnotit  

úspěch či neúspěch marketingové strategie. Je to otázka dalšího zájmu společnosti Eli Lilly. 

Návrh marketingové strategie poskytnu Brand Managerovi značky Xanil a navrhnu mu 

zvážit implementaci navržené strategie nebo jejích částí do marketingového plánu uvedení 

produktu Xanil na trh.  
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11. Přílohy 

Příloha č. 1: Průzkum spokojenosti lékařů provedený firmou Eli Lilly                                          

Lilly sympózium – Jeseník, 5.1. 2011 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,     

společnosti Eli Lilly velmi záleží na spokojenosti lékařů s kvalitou služeb, které jim 
poskytuje. Naší snahou je tyto služby zlepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Proto 
bychom Vás prostřednictvím následujícího krátkého dotazníku rádi požádali o Váš názor na 
seminář „název semináře“, který se konal 5. 1. 2011 v Jeseníku.  

Abychom pro Vás mohli připravit další aktivity, jsou pro nás Vaše odpovědi velmi 
důležité. Proto Vás prosíme o upřímnou zpětnou vazbu - oceňte nás za to, co považujete za 
dobré a neváhejte nás zkritizovat za to, s čím nejste spokojen/a.  

Jako poděkování za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku bychom rádi společně 
s Vámi vykonali i něco obecně prospěšného. Na konci dotazníku najdete jména tří nadací 
nebo občanských sdružení - po zaškrtnutí jedné z nich pošle společnost Eli Lilly za každý 
vyplněný dotazník na její konto 30 Kč. 

Děkujeme Vám za spolupráci,     

    Marketingový ředitel Eli Lilly 

 

Prosím, uveďte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o tomto semináři: 

 rozhodně                                     rozhodně

nesouhlasím                                souhlasím

 

1. Čas: Bylo to efektivní využití mého času. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Informace: Poskytnuté informace byly užitečné. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Profesionalita: Akce byla připravena na 
profesionální úrovni. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Důvěra: Komunikace během akce byla 
důvěryhodná. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Celková spokojenost: S akcí jsem byl/a celkově 
spokojen/a. 

1 2 3 4 5 6 7 
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6. Co by mohlo podle Vašeho názoru zlepšit naši příští komunikaci s Vámi? Děkujeme za 
Váš názor či komentář. 

 

 

 

 rozhodně                                     rozhodně 

nesouhlasím                                souhlasím 

 

7. Doporučil/a byste společnost Eli Lilly 
kolegům? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Prosím, vyberte nadaci nebo občanské sdružení, které má Eli Lilly za vyplnění tohoto 
dotazníku poslat dar 30 Kč: 

□ □ □ 

Fond ohrožených dětí 

www.fod.cz 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 
Havlové 

www.vdv.cz 

Nadace Archa Chantal 

www.archa-chantal.cz 
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Příloha č.2: Návrh rozpočtu na sympózium k uvedení Xanilu na český trh 

Návrh rozpočtu na sympózium k uvedení 
produktu Xanil na český trh 

29. - 30.4. 2011                 
hotel Clarion, Praha 

specifikace položek: počet jednotková cena  cena celkem 
        

Ubytování -  zaměstnanci Lilly  12 2 000 Kč 24 000 Kč

Ubytování - agentura, technici, řidiči - double 6 2 000 Kč 12 000 Kč

Ubytování - lékaři 155 2 000 Kč 310 000 Kč

Pronájem konferečního sálu (A+B) - celkem  1 20 000 Kč 20 000 Kč

Večeře (raut) - pátek 170 400 Kč 68 000 Kč

Oběd - sobota 170 300 Kč 51 000 Kč

Nápoje + CB 170 300 Kč 51 000 Kč

Parkování    0                   - Kč  0 Kč

Technika, dekorace       

Grafické návrhy 1 8 000 Kč 8 000 Kč

Výroba promo animace 1 10 000 Kč 10 000 Kč

Kongresová technika (zvuk, kamery, grafika, plazma TV, atd.) 1 22 000 Kč 22 000 Kč

Barevná světla 1 7 000 Kč 7 000 Kč

Info slide show - grafika, tvorba, mastering 1 8 000 Kč 8 000 Kč

Doprava lékařů       

Zajištění svozových autobusů 5 3 000 Kč 15 000 Kč

Ostatní náklady         

Hostesky 2 2 000 Kč 4 000 Kč

Oblečení hostesky 1 1 000 Kč 1 000 Kč

Plakáty, cedule, navigace v hotelu, ostatní tiskoviny, WL 1 4 000 Kč 4 000 Kč

Grafické práce na handoutech (sazba) 1 6 000 Kč 6 000 Kč

Výroba handoutů - ofset 155 50 Kč 7 750 Kč

Grafický návrh pozvánky 1 6 000 Kč 6 000 Kč

Tisk - pozvánka 400 30 Kč 12 000 Kč

Webová stránka akce 1 8 000 Kč 8 000 Kč

SUMMA 1       

Agenturní odměna  1 80 000 Kč 80 000 Kč

Doprava agentury  1200 9 Kč 10 800 Kč

SUMMA TOTAL (bez DPH)     745 550 Kč
DPH 19% 149 110 Kč

SUMMA TOTAL s DPH     894 660 Kč
 

Zdroj: Vlastní 


