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Abstrakt
Bakalářská práce „Zavádění nových produktů značky Korunní v letech 2009 a 2010“ se
zabývá procesem uvedení nových produktů na trh s minerálními vodami, který má v
České republice významnou tradici a velmi silnou konkurenci. Na práci byla aplikována
metoda kvalitativní obsahové analýzy. Předmětem zájmu jsou produkty společnosti
Karlovarská Korunní - Korunní Májová, Korunní Silueta a Korunní Kávová. Práce se
věnuje historii a postavení značky na trhu, deskripci portfolia produktů společnosti a
jeho vývoji, všem sloţkám marketingového mixu, nástrojům marketingové komunikace,
které byly při procesu zavádění na trh pouţity, a na základě dostupných informací je
provedeno vyhodnocení. Práce se zabývá také činnostmi Korunní, které zvyšují
povědomí a jsou prospěšné pro tzv. good will této značky.

Abstract
The thesis „The Introduction of New Products of the Korunní Brand in the Years 2009
and 2010“ deals with the process of the new product launch in the mineral waters
market. In the Czech Republic, this market has an outstanding tradition and is
characterized with strong competition. The thesis employs qualitative content analysis
methodology. The focus is on the products of the Karlovarská Korunní company –
Korunní Májová, Korunní Silueta and Korunní Kávová. The thesis discusses the history
of the brand and its market position, and includes a description of the product portfolio
and its development, of all components of the marketing mix, and the marketing
communication tools employed during the launch process. An evaluation is made based

on the available information. The thesis also mentions those activities of the Korunní
brand that increase public awareness and are beneficial for the brand’s good will.
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1 Úvod
Korunní je druhou nejsilnější značkou na trhu s minerálními vodami, která má
dlouhou tradici trvající od 19. století a historii špičkové minerální vody s ideálním
poměrem minerálů a prokázanými blahodárnými účinky na lidský organismus. Česká
republika patří dlouhodobě mezi top 5 států světa s nejvyšší spotřebou minerální vody
na obyvatele.1 Spotřeba však v posledních letech kontinuálně klesá, a tak jsou výrobci
minerálních vod nuceni hledat nová řešení. Potřeba je vystihnout nové a moderní
potřeby cílového trhu, které by bylo moţné uspokojit.
Korunní má ve svém portfoliu celkem 22 produktů (počítáme-li i všechny
objemové varianty). Toto číslo však nemá dlouhodobou platnost, protoţe Korunní je
právě v oblasti vývoje nových produktů velmi aktivní a portfolio je tak pravidelně
obměňováno. Já se ve své práci zaměřuji na novinky roku 2009 a 2010, kterými jsou
Korunní Májová, Korunní Silueta a Korunní Kávová.
Téma „Zavádění nových produktů Korunní v letech 2009 a 2010“ jsem si zvolila
z toho důvodu, ţe bych se v budoucnu chtěla zabývat marketingem právě v sekci
FMCG. Značku Korunní jsem si vybrala proto, ţe je mi regionálně blízká a také jsem u
této společnosti získala své první pracovní zkušenosti. Dalším důvodem je zaujetí
produktem Korunní Májová, který se svým charakterem odlišuje nejen od ostatních
produktů v portfoliu, ale i dalších konkurenčních výrobků na našem trhu.
Na práci je aplikována metoda kvalitativní obsahové analýzy. Projednáván je
proces zavedení na trh s ohledem na firemní strategii a marketingový mix. Je provedena
deskripce pouţitých marketingových nástrojů a jejich zhodnocení.

V práci jsou

zahrnuty i aktivity propagující společnost Korunní jako takovou, které utvářejí dobré
prostředí a pozitivní vnímání, jeţ je pro příchod nových produktů podstatné. Při
zpracování své práce jsem čerpala z odborné literatury, internetových zdrojů a materiálů
poskytnutých společností Karlovarská Korunní. Velice významný přínos pro mou práci
mají rozhorovy s Ing. Damirem Durakovičem, marketingovým ředitelem společnosti,
které mi pomohly činnostem společnosti lépe porozumět.

1

UNESDA.cz [online]. 2009 [cit. 2011-05-1]. Industry 2009. Dostupné z WWW: <unesda.org/industry

1

2 Historie značky Korunní
Kořeny minerální vody Korunní sahají do konce 19. století. Carl Gölsdorf , majitel
pozemků na území dnešní obce Korunní v roce 1876 podchytil tou dobou ještě
nepojmenovaný pramen minerální vody. V roce 1878 byla zaloţena kyselka
s obchodním názvem Knordorf (původní německý název obce Korunní). U minerální
vody Knordorf (zejména hlavního Štěpánčina pramenu) byly prokázány léčivé účinky.
Lázeňský lékař MUDr. August Stocklöw ji doporučoval jako dietní prostředek
podporující trávení, s mlékem smíchanou pro léčbu krčních onemocnění a také jako
podpůrný lék při řadě dalších nemocí. Tato minerální voda svou kvalitou vyhovovala
nejpřísnějším poţadavkům. Doktor Stocklöw zdůrazňoval také výjimečně vyváţené
sloţení a obsah hořčíku, vápníku a dalších solí. Výjimečná byla svou chutí, na kterou si
ve srovnání s jinými léčivými vodami nemusel člověk zvykat. Doporučovala se k pití
nesmíšená, s ovocnými šťávami, vínem nebo dokonce s koňakem. Jiţ v roce 1876
nechal Carl Gölsdorf vypracovat podrobnou analýzu, která potvrdila vysokou kvalitu
a léčebné účinky minerální vody. Na tomto hodnocení se podílely největší světové
kapacity v oboru – prof. Dr. Wilhelm Gintl, dvorní rada z Prahy, prof. Dr. Josef Lerch,
dvorní rada z Prahy, prof. John Attfield, dvorní rada z Londýna, prof. P. N. Arata z
Buenos Aires, prof. Dr. Aurel Babes z Bukurešti a dokonce samotná Paříţská lékařská
akademie (Akadèmie de mèdicine). Léčebné účinky Krondorfky spolu s příznivým
klimatem Doupovských hor v Karlovarské oblasti vedly Carla Gölsdorfa k vybudování
lázniček Korunní.2
V 90. letech 19. století byla Knordorfka distribuována do Rakouska i několika
dalších zemí světa a reprezentovala naši zem i na Všeobecné jubilejní zemské výstavě v
roce 1891. Mezi další úspěchy lze zařadit zlatou medaili z Terstu (1882) nebo zlatou
medaili z Kalkaty (1884). Svou kvalitou, kterou si Krondorfka udrţela i v následujících
letech, si vyslouţila přezdívku „korunovaná princezna stolních vod“.

Korunni.cz [online]. 2007 [cit. 2011-3-11]. Kapka historie. Dostupné z WWW:
<http://www.korunni.cz/historie.htm>.
2

2

Velice úspěšná éra Krondorfky trvala do první světové války, po níţ ji spolu
s lázeňským komplexem převzala rodina Mattoni. Po druhé světové válce byl závod
Korunní znárodněn a byl provozován jako divize podniku Západočeská vřídla se sídlem
v Karlových Varech.

3

V té době dostala minerální voda název Korunní, pod kterým

funguje dodnes. V roce 1991 byla v procesu privatizace zaloţena soukromá společnost
Karlovarská Korunní kyselka spol. s.r.o. se sídlem ve Stráţi nad Ohří. Společnost
v letech 1991 aţ 2007 vlastnili různí společníci. Od roku 2007 je společnost vlastněna
jediným společníkem. K 30. listopadu 2006 společnost změnila název na Karlovarská
Korunní s.r.o. a společníkem je anglická společnost ARKOM WATER HOLDINGS
LTD. 4

Korunni.cz [online]. 2007 [cit. 2011-3-11]. Kapka historie. Dostupné z WWW:
<http://www.korunni.cz/historie.htm>.
4
Historie společnosti Karlovarská Korunní s. r. o.. In Výroční zpráva společnosti 2009. str. 2
3

3

3 Značka Korunní
Značka je jakékoliv pojmenování, které v mysli spotřebitele vyvolává nějaké
asociace. Je výsledkem veškeré komunikace firmy. Značka je to, co produkt odlišuje od
ostatních a můţe mu v očích spotřebitele výrazně přidávat na hodnotě. Značkou dochází
k odlišení od komodity i konkurence. Definuje hlavně hodnotu a pocit, ne kvalitu
výrobku.5 Také spotřebiteli napomáhá při obchodním rozhodnutí. Ten označenému
výrobku automaticky připisuje hodnoty společné s ostatními výrobky té jedné značky, a
tak můţe být jeho rozhodnutí rychlejší. Značka má několik prvků. Mezi základní patří
jméno, symbol a logo.
Jméno: Značka Korunní svým názvem odkazuje ke svému původu a místu stáčena je v obci Korunní u Karlových Varů. Stejně tomu bylo před druhou světovou
válkou, kdy minerálka nesla jméno Krondorfka – stejně tak jako obec se v té době
jmenovala Krondorf. Dá se říci, ţe název byl pouze počeštěn (die Krone – koruna).
Symbol: Koruna značku Korunní charakterizuje uţ od počátku. Původní sloganKrálovna minerálních vod odkazoval k asociaci královny a urozeného původu,
nadřazenosti, který koruna jednoznačně symbolizuje. Koruna je proto nedílnou součástí
loga.
Logo: Logu Korunní dominuje logotyp Korunní tvořený verzákovými literami.
Tradičně doplněn o symbol korunky, která je však oproti předešlé verzi velmi výrazně
stylizována. Korunní si neustále drţí korporátní tmavě modrou barvu, která je mimo jiné
symbolem klidu, hloubky, míru, spokojenosti a také tradice. Modrá je bezpochyby
barvou vody.6 Také spojitost mezi tmavě modrou barvou a vodou je naprosto zřejmá.
Tato barevnost však uţ není jako dříve fixní a na obalech se objevuje i v bílé alternativě.

Obrázek č. 1: Současné a původní logo Korunní7

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. str. 163
VYSEKALOVÁ, Jitka ; KOMÁRKOVÁ, Růţena. Psychologie reklamy.str. 73
7
ČTK. GastroTrend [online]. 2009 [cit. 2011-05-10]. Rubriky/články. Dostupné z WWW:
<http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/5-nealkoholicke-napoje/68-vse-o-alkoholickychnapojich/1069-vyrobce-mineralek-karlovarska-korunni-mel-ztratu-306-milionu-kc.html>.
5
6
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Obal: Výrobky Korunní jsou distribuovány v PET lahvích specifického tvaru a
výliskem loga společnosti, které jsou shodné pro celé portfolio, u menších objemových
verzí se jedná o poměrné zmenšení. Lahve mají tyrkysovou barvu. Výjimkou je Korunní
Silueta, která se prodává v růţové lahvi, a Korunní Májová v neprůhledných
perleťových lahvích s fialovým uzávěrem a etiketou. Produkty Korunní se také od roku
2007 odlišují od ostatních výjimečným uzávěrem. Uzávěr, který měl napodobovat
šachovou královnu a výrazně ulehčit otevírání, byl vyvinut ve spolupráci s českým
průmyslovým designérem Ivanem Dlabačem.

5

4 Mission Statement
Mission statement, neboli poslání společnosti, je vysvětlení smyslu, účelu
podnikání - prohlášení o tom, čeho si firma přeje dosáhnout. Jasně formulované poslání
firmy Kotler připodobňuje k „neviditelné ruce“, která vede všechna oddělení a
zaměstnance firmy při jejich práci pro společnost.8Pomáhá jim pochopit smysl, a tak
odvádět nejlepší výkony v souladu s politikou společnosti. Korunní své poslání
vyjadřuje velice široce a je shodné se sloganem „O kapku lepší“. Obávám se však, ţe
toto sdělení sice odpovídá to celkovému chování Korunní, ale říká jen velmi málo o
tom, co firma skutečně dělá. Odkaz k nápoji je tam velmi nenápadný a druhotný.
Korunní chce říci, ţe nevyrábí pouze balenou vodu. Její produkty jsou kvalitní a
uspokojí nejen potřebu ţízně. Posláním Korunní je i „o kapku“ vylepšit obyčejný ţivot.
Snaţí se to plnit u všeho, co dělá. Ať uţ je to o kvalitních produktech, které podpoří
aktivní ţivotní styl, nebo přinášení nějakého příběhu, podle kterého by ţivot lidí mohl
být o kapku lepší. Příkladem můţe být podpora handicapovaných sportovců.

8
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5 Pozice na trhu
Trh je určitý prostor, v němţ se pohybují skuteční či potenciální kupující daného
produktu. Je pro ně charakteristické, ţe sdílejí potřeby či přání, které mohou být
uspokojeny prostřednictvím směny. Velikost trhu odpovídá počtu osob, které si přejí
uspokojit své potřeby, mají potřebné zdroje na to, aby vstoupili do aktu směny, a jsou
ochotny je nabídnout, aby získaly to, po čem touţí. 9“Tvoří jej jak aktuální, tak
potenciální kupující, kteří o produkt jeví dostatečný zájem, mají dostatečné prostředky a
přístup.“10 Karlovarská Korunní s. r. o. dlouhodobě patří mezi přední výrobce
značkových balených vod v České republice. Na ţebříčku objemu ročního prodeje,
který byl v roce 2009 1569751 hl, zabírá 3. pozici, přičemţ její trţní podíl činí 7 %.
První a druhé místo si drţí Mattoni a Aquilla, obě ze společnosti Karlovarské minerální
vody, a. s. Co se týče pozice značky, Korunní zaujímá 2. pozici na trhu. Předčí ji tedy
jen národní gigant Mattoni.
Česká republika je stále mezi top 5 státy ve spotřebě nealkoholických nápojů na
obyvatele. Ale zatímco v roce 2004 jsme byli na 3.mistě (1510,2 mil. litrů), v roce 2009
uţ je to 5. místo (1460,7mil.litrů). Je to tedy pokles o 3,2%. Spotřeba balených vod v
ČR v roce 2005 byla 911,6 milionů litrů, v roce to bylo 2009 to bylo jiţ 805,4 milionů
litrů, coţ je pokles o 11,6%. 11
Hlavními konkurenty jsou produkty společnosti Karlovarské Minerální vody.
Karlovarské minerální vody ovládají osmdesát procent tuzemského trhu a vlastní
většinu důleţitých značek. Kromě Mattoni jsou to značky Dobrá voda, Magnesia,
Aquilla, třetinu vlastní i v Hanácké kyselce, v roce 2006 získaly Poděbradku. Dalšími
konkurenty jsou Rajec, Ondrášovka a Vincentka. U produktu Korunní Kávová jsou
konkurenty i ostatní kofeinové nápoje jako je Coca-cola, Kofola, Ice Cafee, nebo také
ledové čaje např. Aquilla, Lipton, nebo Nestea. Naprosto nejvýraznějším konkurentem
je ale rozhodně Magnesia. S magnesií, které neustále zazlívá její příliš vysoký obsah
hořčíku, Korunní vedla dokonce soudní spor. Jednalo se o televizní reklamu, v níţ
9

KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 41
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 149
11
UNESDA.cz [online]. 2009 [cit. 2011-05-1]. Industry 2009. Dostupné z WWW: <unesda.org/industry
>.
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Korunní varuje před vysokým obsahem magnesia v některých minerálních vodách,
které můţe způsobit necitlivost organismu či dokonce střevní obtíţe. To si Magnesia
vyloţila jako konkrétní a cílený útok a snahu o přetaţení spotřebitelů. Zásadní zde bylo
právě pouţití pojmenování „magnesium“ pro prvek česky běţné známý jako hořčík.
Korunní tento spor vyhrála.

8

6 SWOT analýza:
„SWOT analýza je nástrojem pro strategické plánování společnosti. Je to analýza
silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, která vznikla z původních dvou analýz, a
to analýzy SW a OT.“12 Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, jak je na základě
silných stránek a slabin společnost schopná se vyrovnat se situací současného a
budoucího trţního prostředí. Pomáhá identifikovat zásadní nebo nově vznikající
problémy, či odhalit nové moţnosti a vhodný směr pro budoucnost a to z hlediska
interního a externího.13Na základě rozsáhlých výzkumů ji v 70. letech 20. stol. sestavil
Albert Humphrey ze Stanfordské univerzity.14

Strengths
-

dlouholetá tradice

-

vysoká kvalita vody

-

optiminerál - racionální argumentace

-

zajímavé portfolio

Weaknesses
-

nedostatek zdrojové vody na vrcholu sezóny- není moţné uspokojit trh

-

výrazná chuť minerálů u produktů bez příchutě, coţ nemusí vyhovovat kaţdému,
Korunní neperlivá se svou výraznou chutí nemusí uspokojovat zájemce o
obyčejnou, přírodní neperlivou vodu (jako je např. Aquilla, Toma natura, Dobrá
voda a další)

Opportunities
-

Dlouhá historie, silné postavení a intenzivní komunikace dává moţnost přeţít
v době krize, která by mohla zničit značky s niţší pozicí na trhu (Ondrášovka,
Hanácká), a část jejich podílu by přešla na Korunní.

Threats
-

klesající spotřeba balených vod

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. str. 103
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. Str. 103
14
Marketing Teacher.com [online]. 2010 [cit. 2011-04-16]. History of SWOT Analysis. Dostupné z
WWW: <http://www.marketingteacher.com/swot/history-of-swot.html>.
12
13
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-

na českém trhu obrovská konkurence

-

feminní vnímání značky, odmítnutí muţskou populací

-

konkurence kohoutkové vody

10

7 Cíle a strategie:
Marketingové cíle a strategie pevně závisí na mnoha aspektech zahrnujících typ
nabízeného zboţí nebo sluţeb, postavení na trhu, stáří značky, konkurenty, cílovou
skupinu…V momentě, kdy máme hotovou situační analýzu společnosti (SWOT
analýza), v níţ jsme analyzovali vnitřní silné a slabé stránky a vnější příleţitosti a
hrozby, monitorující spíše externí vlivy, definujeme cílový trh - cílovou skupinu.
Typologie cílového zákazníka a jeho konkretizace závisí na typu produktu, který
nabízíme. Trh s balenými vodami je trh masový, nediferenciovaný. “V případě
masového nediferencovaného trhu se jedná o „masovou výrobu, masovou distribuci a
masovou propagaci jednoho výrobku jedním způsobem všem zákazníkům.“15 Takový
typ marketingu slouţí k tvorbě nejširšího potenciálního trhu, který umoţňuje vyrábět
s mnohem niţšími náklady, které ve výsledku dovolují niţší ceny, nebo vyšší
marţi.16To platí například o Mattoni, Magnesia, nebo Rajec. Někdy však firma svůj
cílový trh spíše segmentuje. Nastavení segmentovaného marketingu, tedy vyčlenění se
určitému počtu segmentů trhu, dovoluje přizpůsobit své nabídky uţší skupině a podle
toho potom volit způsob pro uspokojení jejích potřeb. To s sebou pochopitelně nese i
mnoho výhod v podobě účinnější prezentace výrobků, skupině je co moţná nejvíce
přizpůsoben jak výrobek, tak také komunikace, cena. Další výhodou bliţší segmentace
je menší konkurence. V konkrétním segmentu je rozhodně méně konkurentů, neţ na
nediferencovaném trhu.

17

A to je právě případ Korunní. Jedná se zde o demografickou

segmentaci zejména podle pohlaví. Korunní od svého počátku cílí svou komunikací, a
v poslední době stále více i produkty, na ţeny. To Korunní odlišuje od konkurenčních
značek, které se většinou nediferencují dle pohlaví. Cílovou skupinou jsou ţeny, 25-54
let s vyšším příjmem. Právě ony totiţ v české společnosti nesou hlavní nákupní
rozhodnutí. Své portfolio Korunní také některými produkty přizpůsobuje výhradně
ţenské populaci (Korunní Silueta, Korunní Májová) i v případě Korunní Pohádkové,
která je určena dětem, avšak hovoří opět k matkám, které chtějí svým potomkům
nabídnout kvalitní nápoj. Základem úspěšného výrobku je jeho výjimečnost, něco, čím
se odliší od konkurence. Taková vlastnost, která je pro produkt unikátní a výrobek na ní
staví svou komunikaci, je známá pod pojmem unique selling proposition (USP).
15

KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 327
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 327
17
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 328
16
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U Korunní je USP optiminerál („Minerální látky jsou v Korunní obsaţené
v doporučovaném mnoţství a poměru. Ţádný minerál není v Korunní zastoupený v
nadlimitním mnoţství, a proto dlouhodobým a pravidelným pitím Korunní nehrozí
lidskému tělu ţádné zdravotní riziko.“18). Optiminerál je čistě racionální argument, na
který slyší opět výhradně ţeny.
Obchodní model i veškerý marketing Korunní je postaven na dlouhodobém cíli
obhájit stávající trţní podíl, který v současnosti činí 7 % z celkového prodaného
mnoţství v dané kategorii. Se svou 3. pozicí na trhu a 7% podílem Korunní zaujímá roli
vyzyvatele. Korunní se snaţí být také inovátorem. Právě to je hlavním smyslem a
strategií. Snaţí se dělat neotřelé produkty a vţdy být o krok napřed před ostatními
výrobci. Například dříve byl předpokladem pro „minerálky“ perlivý charakter. Korunní
se ale rozhodla toto paradigma zbourat a na trhu představila neperlivou minerálku.
V tom jí postupně začali napodobovat i další výrobci minerálních vod. Podstata značky
Korunní je přinášet něco jiného, podívat se na věc z jiného úhlu.
Kdyby měly být značce Korunní přiřazeny nějaké lidské vlastnosti, vyjádřena její
osobnost, a srovnána s konkrétním člověkem, byla by to Tereza Maxová. Je to ţena,
které je vlastní krása, elegance a chytrost. Není to však krása umělá, podbízivá, ale spíše
přirozená, která je úzce spjata s inteligencí. Takto sama sebe společnost vnímá a snaţí
se tímto směrem posouvat i svůj positioning. Jde o pochopení vlastních kvalit a bytí „o
kapku lepší“. Společnost se také snaţí hrát férově, stát si za tím, co dělá. „Tereza
Maxová je pro společnost Korunní velikým vzorem a inspirací. To je tedy i jeden
z důvodů, proč se tak významně podílíme na projektu Teribear.“19

Korunní [online]. 2007 [cit. 2011-04-16]. Optimineral. Dostupné z WWW:
<korunni.cz/optimineral.htm >.
19
Z rozhovoru s Ing. Damírem Durakovičem, Mark. ředitel Korunní, 22.4.2011
18
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8 Portfolio produktů a jeho vývoj
„Portfolio značky je soubor všech výrobků a značkových řad, které konkrétní firma
nabízí v konkrétní kategorii k prodeji kupujícím.“20 Portfolio by mělo být utvořeno tak,
aby ţádná z obsaţených značek nijak nesniţovala nebo nepoškozovala hodnotu značky
ani ostatních v portfoliu obsaţených výrobků. Kaţdý produkt by měl v kombinaci
s ostatními hodnotu značky maximalizovat.

21

U produktu Korunní Silueta se Korunní

pokusila zprvu vytvořit novou subznačku, u níţ by označení Korunní bylo potlačeno,
ale tento pokus se setkal s neúspěchem a Silueta je, stejně jako všechny další produkty,
primárně označena jako Korunní. Korunní tak rozšiřuje své produktové řady vţdy pod
stávající značkou. Veškerá produkce společnosti Korunní (kromě produktů pro nadaci
Teribear) spadá do kategorie „Dominance firmy“, coţ znamená, ţe firemní jméno a logo
je dominantní, nadřazené a uţívané pro všechny produktové řady. Komunikace by měla
mít tendenci k posílení firemního image.22Balené minerální vody, stejně jako i další
nealkoholické nápoje, se řadí k rychloobrátkovému zboţí (FMCG- fast moving
consumer goods). To je zboţí denní spotřeby, je kupováno často, pravidelně.
Spotřebitelé neprojevují ochotu při jeho nákupu vynakládat zvlášť velikou námahu, více
o něm přemýšlet nebo porovnávat. Nakupují ho hlavně na základě zvyku. Cena FMCG
bývá nízká a velký důraz se klade na kvalitní a hustou distribuční síť, aby tak zboţí bylo
zákazníkům co nejdostupnější.23
Do roku 2006 byla Korunní hlavně výrobcem přírodních minerálních vod, spotřeba
minerálních vod však od roku 2006 kontinuálně klesá. Dříve docházelo k odklonu
k pramenitým vodám a trendem byly vody bez minerálů. V současné době je důvodem
poklesu rostoucí obliba vody z kohoutku. Od roku 2007 dochází u Korunní k velmi
výraznému posílení odnoţe ochucených variant, coţ je, vzhledem ke klesající spotřebě
přírodních minerálních, vod dobré rozhodnutí. Korunní své zaměření na ochucené
minerální vody započala s produktem Mango, čímţ také vstoupila, v době kdy se ostatní
výrobci zaměřovali na příchutě klasické (citron, pomeranč, grep), do segmentu ostatní
příchutě. Kdyţ Korunní následovali v kategorii ostatní příchutě i ostatní výrobci, snaţila
se vrátit opět k původním, klasickým příchutím. Znamenalo to relaunch kategorie
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 547
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 547
22
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 547
23
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 388
20
21
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ochucených vod, kde byly původní příchutě doplněny, v rámci sloganu společnosti „ o
kapku“ něčeho dalšího. V rámci tohoto odlišení se Korunní podařilo dostat na 15%
podíl v ochucených minerálkách. Povzbuzena tímto úspěchem, se společnost rozhodla
dohonit Poděbradku. Protoţe v kategorii slazených vod se to jiţ povedlo, přišla Korunní
se Siluetou, kterou reagovala na současný trend zdravého ţivotního stylu a měla ještě
více posílit její pozici v rámci ochucených variant. Segment light nápojů s 12% podílem
mezi ochucenými vodami byl pro Korunní lákavý. Rozhodla se tak vstoupit na trh
s produktem, který bude splňovat poţadavky na tento typ produktu, a získat tak další
část cílové skupiny. Korunní byla dříve typická častou extenzí portfolia o další příchutě.
Dnes se v rozšiřování portfolia snaţí o limitované edice zaloţené na příběhu, kde lze
uvést příklad Korunní Májové nebo inovativní příchutě dostupné pouze v impulzním
balení. Těmi jsou nyní Korunní Kávová, obsahující přírodní kofein, a Korunní
Čokoládová. Obě dvě nemají zatím na trhu mezi ochucenými minerálními vodami
konkurenci.
Portfolio produktů Korunní zahrnuje pět produktových řad. Produktovou řadou
rozumíme „skupinu produktů uvnitř produktové kategorie, které jsou úzce spojeny,
protoţe fungují podobným způsobem. Jsou prodávány téţe skupině spotřebitelů, jsou
zastoupeny ve stejných typech maloobchodních prodejen či patří do daného cenového
rozpětí.“24. Jsou jimi: přírodní vody, ochucené vody, Korunní silueta, gastro sortiment a
speciální edice.
Níţe jsou uvedeny v současnosti dostupné produkty, které jsou k dostání v různých
objemových variantách (1,5l, 0,75l a 0,33l.) V minulosti však Korunní nabídla i jiné
příchutě, - například příchuť lipový květ, jablko, pomeranč s kapkou mandarinky a
další. Korunní s příchutí Pomeranče se skořicí, Lesních plodů, jsou distribuovány
speciálně do řetězců Lidl.
Korunní však nemůţe očekávat zlepšení trţního prostředí, právě naopak. Podle
marketingového ředitele Kofoly je nyní trendem „postupné vyřazování perlivých
ochucených minerálních vod z nákupního koše českých domácností. Pravděpodobně
dojde k jejich záměně za klasické ochucené sycené nápoje s vyšším podílem ovocné
šťávy a autentickou chutí ovoce.“ 25

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 547
HŘÍBAL, Petr. Ţádné změny, nakupování podle ceny. Regal [online]. 23. 3. 2011, 1, [cit. 2011-05-17].
Dostupný z WWW: <http://eregal.ihned.cz/c1-51293780-zadne-zmeny-nakupovani-podle-ceny>.
24
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Marketingový ředitel Korunní rovněţ očekává pokračující pokles spotřeby
nealkoholických nápojů. V rámci kategorie balených vod pak další pokles
neochucených variant, hlavně obratu neochucených pramenitých vod. "Bude pokračovat
uvádění neperlivých ochucených variant na trh, ale už neuvidíme tak výrazné meziroční
nárůsty jako v posledních dvou letech. Obávám se, že letos ještě trh nebude připraven
na uvedení balených vod s relevantním ovocným podílem, které avizovali někteří
výrobci balených vod," dodává.26
Portfolio Korunní je tedy velice pestré a své produkty má zastoupené v kaţdé
podkategorii. Potenciál značky by mohl být ve specializaci na limitované edice a
naprosto neotřelé příchutě. Pro takovou strategii by také mohla vzniknout nová
podznačka, specializující se právě na naprosto neotřelé a průlomové příchutě vznikající
pro určité události, nebo být vyvíjeny na základě interakce se spotřebiteli. To by
vyţádalo naprosto svěţí a velice rychle adaptabilní styl komunikace, kterým by se
Korunní přiblíţila mladším spotřebitelům. Druhou moţností, je zůstat u pravidelné
obměny portfolia dle současných trendů s tím, ţe právě Korunní čas od času bude, jako
i nyní, tím, kdo nový směr udává.

8.1 Současné portfolio Korunní
Korunní Přírodní 0,75l a 1,5l
Neperlivá
Jemně perlivá
Perlivá

Korunní Ochucené 0,75l a 1,5l
Citron s kapkou lemongrass
Pomeranč s kapkou maracuji
Grapefruit s kapkou bílého čaje neperlivý
Mango s kapkou acai

HŘÍBAL, Petr. Ţádné změny, nakupování podle ceny. Regal [online]. 23. 3. 2011, 1, [cit. 2011-05-17].
Dostupný z WWW: <http://eregal.ihned.cz/c1-51293780-zadne-zmeny-nakupovani-podle-ceny>.
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Hroznové víno s kapkou pomela
Korunní Májová
Korunní Kávová
Korunní Čokoládová

Korunní Silueta: 1,5l
Meruňka s kapkou bílého čaje
Hruška s kapkou ostruţiny

Gastro sortiment: 0,33l
Neperlivá
Perlivá

Speciální edice: 0,75l
Jemně filmová
Korunní pro Teribear Neperlivá
Korunní pro Teribear Hroz. víno

16

9 Marketingový mix
„Termín marketingový mix pouţil poprvé N. H. Borden v roce 1948. Šlo mu o
jasné vyjádření skutečnosti, ţe marketingové aktivity nelze ve firmě chápat jako pouhou
sumu jednotlivých opatření, nýbrţ jako komplexní záleţitost, kdy výsledný celek, má-li
být úspěšný, musí být harmonicky propojen.“27
Marketingový mix slouţí k identifikaci faktů a charakteristik, které firmě umoţní
vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a sluţby za vhodné ceny, na očekávaném místě za
podmínky, ţe se o nich potenciální spotřebitel dozví.28 Marketingový mix umoţňuje
firmě upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. Soubor marketingového
mixu zahrnuje taktické nástroje, jako je výrobková, cenová, distribuční a komunikační
politika.29 Jsou to veškeré aktivity, které firma vyvíjí pro vyvolání touhy po výrobku,
tedy poptávku a vzájemně se neustále ovlivňují.
Všeobecně známé a základní dělení marketingového mixu je na 4 skupiny, známé
jako 4P: výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikační politika
(promotion).

30

Tuto základní podobu zavedl Jerom E. Carthy z Minessota State

Univerzity v USA..31 Někdy je vhodné ke čtyřem základním P připojit ještě 5. P jako
people. Tento pátý element zahrnuje lidský faktor, který je pro úspěšný marketing stále
více podstatný a to nejen v sektoru sluţeb. Proto jsem se ho rozhodla zahrnout i já.

9.1 Produkt
Americká marketingová asociace za produkt povaţuje soubor atributů s určitými
vlastnostmi, výhodami, funkcemi schopné směny nebo uţitku, obvykle jako mix
hmotné a nehmotné formy. Produktem můţe být nápad, fyzický subjekt, sluţba, nebo
jejich kombinace.32 Produkt sám je, podle Kellera, hlavní součástí hodnoty značky.
Právě produkt ovlivňuje zkušenost spotřebitele se značkou, jaké bude o značce šířeno
sdělení mezi ostatními spotřebiteli a jakým tónem je vhodné se spotřebiteli

27

VESELÁ, Jitka. Marketingový mix konkrétního podniku. Brno, 2006. 63 s. Bakalářská práce.
Masarykova univerzita Brno.
28
PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. str. 16
29
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 105
30
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 106
31
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. str. 147
32
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 107
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komunikovat.33 „Jinými slovy, v jádru skvělé značky je skvělý produkt.“

34

U produktu

se zohledňují jednotlivé aspekty, jako je: kvalita, design, balení, značka, sluţby,
vlastnosti, prospěšnost atd. Podle předního světového teoretika, Philipa Kotlera, produkt
zákazník vnímá jako něco, co můţe uspokojit jeho potřeby a přání, a také přinést
největší uţitek, který ale můţe mít různou podobu, např. úsporu, lepší pocit,
společenský respekt, násobení uţitku dříve nakoupeného zboţí atd. Pro firmu to
znamená pochopit hodnotu, kterou nabídka zákazníkovi skýtá a jiţ on ocení.35
Důleţitou součástí produktu je obal (packaging). Jeho význam získal na
důleţitosti zejména v posledních letech. I proto je někdy zařazován do marketingového
mixu jako další „P“. Abychom dosáhli marketingových cílů značky a uspokojili
poţadavek spotřebitelů, musí být estetické a funkční komponenty balení vybrány
s velikou pečlivostí. Předmětem řešení v otázce obalu je velikost balení, tvar, materiál,
barva, text a grafika etiket a balení. V současnosti je obal sloţkou naprosto zásadní a
jeho důleţitost stále roste. Svědčí o tom i fakt, ţe zatímco dříve byl obal měněn
přibliţně po 15 letech, nyní je to kaţdé dva aţ tři roky. Obal má několik základních
funkcí: 1) chrání výrobek, 2) láká pozornost, 3) charakterizuje produkt (sloţení,
kalorická hodnota), 4) odlišuje jej od konkurenčních výrobků, 5) poskytuje návod
k pouţití, 6) napomáhá prodeji a komunikuje se zákazníkem. Někdy můţe mít i
dekorační funkci nebo můţe být určen k dalšímu pouţití. 36

9.1.1 Korunní Májová
Korunní Májová byla na trh uvedena v roce 2009 jako velmi netradiční produkt
pro segment ostatních příchutí, který charakterizuje vysoké tempo růstu. Příchuť
Korunní májové byla definována jako“májová s kapkou lásky“. Později byla příchuť
popsána jako lipový květ a lotos. Jedná se o nápoj perlivý. Tato chuť byla testována na
vzorku 203 respondentů. Při testu byla srovnávána se vzorkem Mattoni hroznové víno,
coţ byla v té době novinka s dobrým výkonem - 5% podíl na trhu ochucených vod. Ve
výsledku Korunní Májová předčila Mattoni Hroznové víno a to jak v průměrném
hodnocení, tak ve vyrovnanosti přijetí u spotřebitelů. U 80 % respondentů byla přijata
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 264
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 264
35
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. str. 107
36
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 325
33
34
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kladně, 50% ji označilo za vynikající aţ velmi chutnou. Z pozitivních reakcí lze vybrat
například: „ dobrá chuť, příjemně bublinatá“, „jemná, lehká, příjemná“, „…neznám
chuť, ale je to dobré“.37

Obal: Korunní Májová ve variantě 1,5l má podobu perleťové neprůhledné lahve
s fialovým uzávěrem a etiketou. Fialová jako symbol melancholie, ţenskosti a
tajemnosti. To vše odpovídá produktu Korunní Májová, který se snaţí dodat značce
emoce a její příchuť´t je utajena. Na obalu je symbol rozkvetlého stromu, který je pro
kampaň Korunní Májové hlavním symbolem.
Impulzní balení o objemu 0,75l je v atraktivním shrink sleeve obalu, u kterého
v případě májové dominuje bílá barva se symbolem rozkvetlého stromu, pro tento
koncept symbolický.
Hlavní benefit: nápoj, jehoţ příchuť není definována a vzbuzuje tak zvědavost

9.1.2 Korunní Silueta
Korunní Silueta, která byla na trh uvedena v roce 2010, je inovovaná verze
Korunní Siluety, která byla na trhu od roku 2007. Trh s Light nápoji s 0% obsahem
cukru však obecně sledoval klesající tendenci a mezi lety 2007 aţ 2009 poklesl aţ o 3
%. Jediným produktem, který zaţíval trend naprosto opačný, byla Aquilla Aquabeauty.
Hlavním problémem můţe být spotřebitelské vnímání light nápojů jako nedobrých.
Absenci cukru si spojují s absencí chuti, coţ je v podstatě u většiny příkladů také
pravda. Současná hédonistická společnost proto odmítá kupovat výrobky, které jsou sice
zdravé, ale chutnají hůře. Proto se Korunní rozhodla původní Korunní Siluetu inovovat
a úplně se odklonit od označení 0%.
K docílení lepší chuti je pouţita fruktóza, coţ má za výsledek nízkou kalorickou
hodnotu, voda je neperlivá, coţ odpovídá poptávce po vodách vhodných pro zahánění
ţízně při fyzické aktivitě. Nápoj se vyznačuje nízkým glykemickým indexem (ověřeno
3. Interní klinikou UK a VFN v Praze - jakostní označení). Dostupná je ve dvou
chuťových variantách – Hruška s ostruţinou a Meruňka s bílým čajem.

37

Korunní Májová, Prezentace obchodním partnerům
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Hlavní cílovou skupinu zde opět tvoří ţeny. Konkrétněji ţeny z měst nad 100
000 obyvatel, ve věku 20- 45 let, se středoškolským aţ vysokoškolským vzděláním,
nakupující v hyper/supermarketech. Lifestyle spotřebitelky Korunní Silueta zahrnuje
zdravý ţivotní styl, zájem o psychickou a fyzickou aktivitu, nakupování nebo umění.
Primárními konkurenty jsou: Aquila Aquabeauty- původně nápoj s 0% cukru,
ale úspěšný aţ po inovaci s fruktózou, Poděbradky Prolinie a Rajec Bylinka. Rajec
bylinka je na trhu od roku 2007, jako první ochucená neperlivá voda na českém trhu,
která je nyní ve stagnaci. Podíl udrţuje přes přidávání nových chuťových variant, čímţ
sniţuje výkon jednotlivých poloţek.
Hlavní benefity: ovocná chuť, nízký glykemický index, prodluţuje pocit sytosti
Obal: Korunní Silueta o objemu 1,5 se prodává v PET lahvích růţové barvy. Ta
symbolizuje volnost a zároveň energii. Je to něţná aktivita, která je pro produkt určený
k pití při ţenské sportovní aktivitě naprosto odpovídající. Na etiketě je fotografie ţeny
ve sportovním outfitu, která napovídá o vhodnosti Korunní Siluety jako součást pitného
reţimu při aktivním ţivotním stylu. Etiketa má příjemnou barevnost i typografii a
produkt jako celek působí velice lehce a chutně.
Impulzní balení 0,75l, opět v shrink sleeve obalu naprosto graficky odpovídá
etiketě 1,5l balení, pocit lehkosti se však s tímto sleeve obalem poměrně vytrácí.

9.1.3 Korunní Kávová
Korunní Kávová je unikátní koncept. Na českém trhu se zatím neprodává jiná
balená voda s příchutí kávy. Jedná se o jemně perlivou minerální vodu s příchutí kávy
doplněnou o podíl příchutě manga. Obsaţený kofein má přírodní původ a je
extrahovaný ze zelených bobů. 0,75l balení obsahuje 75mg kofeinu. Pro srovnání
stejný objem Coca-Coly obsahuje 112mg. Přičemţ za rozumné denní mnoţství je
povaţováno 300mg kofeinu. I kdyţ jde zatím o unikátní produkt, hrozbou je moţná
snadná napodobitelnost ze strany konkurence. Korunní Kávová získala 3. místo
v soutěţi Karlovarská potravina roku 2010 v sekci alkoholické a nealkoholické nápoje.
Hlavní benefit: příjemný povzbuzující efekt bez rizika dehydratace
Obal: Korunní Kávová je dostupná v 0,7l balení, které má stejně jako ostatní
impulzní balení shrink sleeve obal. Dominantní je zde tmavě hnědá barva, jasně
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odkazující ke kávě s dekoračním motivem kávových zrn. Nápis Korunní Kávová
evokuje neonový poutač, který dle mého názoru odkazuje k energii noci a nepřítomnost
únavy, před kterou chrání kofeinová sloţka.

9.2 Cena (price)
„Cena je celkový náklad, který musí zákazník vynaloţit, aby produkt získal. Patří
k ní také často negativní proţitky, které jsou s určitým produktem spojené, tj. kromě
finančních nákladů také ztráta času, fyzická námaha či psychické vypětí.“38Je měřítkem
aktuální hodnoty produktu na trhu. Je tedy zřejmé, ţe její hodnota rozhodně není
neměnná. Naopak, cena je nejpruţnějším prvkem marketingového mixu, stejně tak je
jediným

prvkem

marketingového

mixu,

který

utváří

příjem

společnosti.

Prostřednictvím ceny se dá velice dobře a celkem pohotově pracovat se zákazníkem.
Cena je stanovována třemi základními postupy a ovlivňována dvěma typy faktorů, jimiţ
jsou interní a externí náklady. Interní náklady, mezi něţ patří náklady na výrobu,
distribuci a propagaci, reţijní náklady obvykle určují dolní hranici produktu. Tu horní
potom formují externí náklady, které tvoří trh a poptávka. I kdyţ je cena stanovena
zejména takto sofistikovaným způsobem na základě mnoha faktů, ukazatelů a
ekonomických výpočtů, často je tím hlavním prvkem, který rozhoduje, sám zákazník a
jeho potřeby, jejichţ analýzou poznáme cenu, kterou je on za výrobek ochotný zaplatit.
Tři základní přístupy pro stanovení ceny jsou: přístup zaloţený na nákladech, přístup
zaloţený na konkurenci a přístup orientovaný na zákazníka.39 Korunní podle mne
aplikuje přístup zaloţený na konkurenci. Ten vychází z běţné trţní ceny a respektuje
ceny konkurence. Korunní Májová a Korunní Silueta má cenovou hladinu nastavenou
v rámci výrobkové řady. To je stanovení cenových hladin pro výrobky dané výrobkové
řady na základě vnímání spotřebitelů, nákladovosti a cen konkurence. Maloobchodní
cena Korunní Májová 1,5l je stanovena na 15,90Kč, coţ je stejná cena jako u ostatních
ochucených variant. Akční cena činí 12,90Kč. Maloobchodní cena impulzního balení
KM – 0,75l je 10,90Kč , také stejná jako u ostatních variant a akční cena je 8,90Kč.
Cena Korunní Silueta si drţí také stejnou hladinu jako ostatní ochucené varianty. MOC
Korunní Kávové je 16,90Kč (akční cena 12,90Kč). Korunní Kávová vyuţívá moţnost
cross-category produktů (na pomezí mezi několika kategoriemi – v tomto případě

38
39

PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. str. 17
KOTLER, Philip. Moderní marketing. str. 763-772
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ochucená balená voda, ledová káva) a stanovuje cenu vyšší, neţ mívají běţné ochucené
minerální vody, coţ je sice způsobeno vyššími náklady na výrobu, ale zároveň
vyjádřením exkluzivity produktu. Dochází tak k prodeji v menším objemu, ale s vyšším
ziskem. Ve srovnání s ostatními kofeinovými nápoji je však cena naopak niţší, coţ je
motivující a umoţňuje získat trţní podíl. (ledová káva, jejíţ velkoobchodní cena se
pohybuje mezi 21 a 25 Kč a na čerpacích stanicích dokonce 40Kč)

9.3 Místo, distribuce (place)
Distribuce je další nedílnou součástí marketingového mixu, která zahrnuje veškeré
činnosti, veškeré prvky distribučního procesu, které dostanou výrobek od výrobce ke
spotřebiteli. Zohledňuje se také způsob, kterým se k prodejnímu místu dostane
zákazník. 40 „Proto chápeme místo, place, jako vytvoření pohodlí pro nákup. Tak to také
vnímá zákazník.“41Správná volba distribučních kanálů je podstatnou částí strategického
plánování, právě na ní totiţ stojí rozšíření produktu směrem ke spotřebitelům a patří
k rozhodnutím, která příliš nelze řešit operativně. Distribuce je dlouhodobou záleţitostí.
Za odbytový (distribuční) kanál se povaţuje souhrn všech podniků a jednotlivců, kteří
se stanou vlastníky nebo budou nápomocní při převodu vlastnictví produktů
v případech, kdy se produkt dostává od výrobce ke konečnému spotřebiteli nebo
k dalšímu průmyslovému zpracování. 42
V případě Korunní se jedná o typ distribuce, kdy mezi výrobce a maloobchodníka
vstupuje velkoobchodník. Tento způsob je pro výrobce potravin, drogistického zboţí
nebo domácích potřeb typický. U veškerých produktů Korunní aplikuje strategii pull,
která je typická pro spotřební zboţí. U Kávové, v současnosti i čokoládové je však
aplikována spíše strategie push, protoţe u těchto výrobků je významná hlavně distribuce
s omezením výdajů na propagaci.
Produkty Karlovarské Korunní jsou distribuovány přes všechny dostupné
distribuční kanály - koncentrovaný trh (mezinárodní obchodní řetězce), nezávislý trh,
čerpací stanice a v HORECA (gastronomická zařízení). Distribuci v HORECA pro
Karlovarskou Korunní smluvně zajišťuje General Bottlers Czech Republic. Korunní
PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. str. 17
PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. str. 17
42
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 547
40
41
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Májová i Silueta jsou distribuovány do běţných obchodních řetězců. Korunní Kávová je
navíc umisťována k prodeji na čerpací stanice a do sítě drogerií DM. Čerpací stanice
jsou zde velmi důleţitým prodejním kanálem. Na rozdíl od ostatních impulzních balení
nápojů, které se kupuji hlavně kvůli ţízní, Korunní Kávová můţe mít prodeje i v období
podzim - zima - časné jaro, jelikoţ je to období krátkých dní a spotřeba kávy v tomto
období roste.
I kdyţ Korunní vyuţívá zejména intenzivní distribuci svých produktů, existuje
také smlouva o výhradní distribuci mezi Korunní a obchodním řetězcem Lidl. Tato
smlouva, kdy prodejce získává výhradní právo na exkluzivní prodej, zahrnuje speciální
edice příchutí (Korunní Lesní plody a Korunní Pomeranč s kapkou skořice). Veškeré
projekty vznikají přímo ve spolupráci s řetězcem. Vývoj POSM, promo akce, sezónní
edice produktů atd. bývají odsouhlaseny oboustranně a Lidl se k nim staví jako
k aktivitám, které, nejen ţe podporují prodeje značky Korunní, ale také samotný řetězec
Lidl, který je mezi ostatními mezinárodními řetězci výjimečný.
Co se týká zahraniční distribuce, Korunní distribuuje své produkty také na
Slovensko. Ambice proniknout do ostatních zemí však Korunní nemá. Snaţí se být
českou značkou s celorepublikovou působností a více se nelokalizovat.
V případě intenzivní distribuce, kdy jsou produkty dostupné ve většině
maloobchodních řetězců, má mnohem větší efekt klást důraz na zvyšování povědomí o
značce. Více neţ u ostatních typů distribuce je také vhodné vyuţít komunikaci v místě
prodeje, vzhledem k impulznímu charakteru výrobků a chování spotřebitelů
v prodejnách - kdy aţ 70 % nákupních rozhodnutí je učiněno na místě - tzv. impulzivní
nákup. Distribuce do restauračních zařízení vyuţívá momentu, kdy zákazník nemá
moţnost volby mezi značkami, a Korunní se mu tak nenásilně nabízí k ochutnání, coţ
můţe být podnětem k budoucímu nákupu. Výhodou distribuce na eventech je emoční
vazba, kterou si zde k produktu spotřebitel vypěstuje. Zároveň je zde překonána
překáţka k prvotnímu vyzkoušení produktu v podobě časové či finanční investice.

9.4 Propagace (promotion)
Propagace je nejviditelnější sloţkou marketingového mixu. Obsahuje všechny
nástroje, jejichţ prostřednictvím firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila
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výrobky nebo image firmy jako takové.

43

Reklamní agenturou Korunní je společnost

Comtech. V současnosti realizuje Korunní na podporu jednotlivých produktů specifické
kampaně, i kdyţ v minulosti docházelo k propagaci Korunní ve smyslu celého portfolia
- např. v roce 2007 Korunní uvedla výjimečnou kampaň, jejíţ koncept spočíval v tom,
ţe v rámci kampaně na dvou televizních kanálech – TV Nova a Prima – byl vysílán
třikrát aţ devětkrát denně spot. Ovšem kaţdý den jiný. Kampaň připravila agentura
Tanagra44,
Kampaň při zavádění produktu Korunní Májová byla velmi intenzivní
s nasazením nadlinkových i podlinkových aktivit. Vyuţita byla TV reklama, reklama
v tisku, venkovní reklama a reklama v MHD, komunikace na internetu, nástroje pro
podporu prodeje, komunikace v místě prodeje a vysoce emotivní event vyvolávající
publicitu. – Pochod lásky. Pro zavedení produktu Korunní Silueta byla vyuţita tisková
reklama, komunikace na internetu, komunikace v místě prodeje a podpora prodeje.
Propagace Korunní Kávové byla, pro její charakter „experimentu“, nejslabší a důraz byl
dbán spíše na dostatečnou distribuci. Přesto byla vyuţita inzerce v tisku, finanční
podpora studentů ke vzniku virálního videa a dále sampling na společenských
událostech pro ţeny.
Po úspěch jednotlivých produktů je podstatná vhodná propagace celé společnosti
a co nejvyšší povědomí o značce. Vedle propagace novinek je tak potřeba neustále
udrţovat tzv. good will, které je pro nové produkty naprostým základem.
Společnost Korunní povědomí o značce udrţuje například umístěním
sponzorského vzkazu do pěvecké televizní soutěţe Československá Superstar, pořadu
s obrovskou sledovaností a diváckou oblibou. Společnost se ale s tímto pořadem nijak
významně neztotoţňuje. Bere to prý hlavně jako efektivní vyuţití médií. Během
jednoho vysílání se vzkaz Korunní o délce 10 sekund objeví celkem 5krát. Spot je
postaven na USP Korunní, coţ je optiminerál, a s ním související rovnováha obsaţená
v produktech. Přidanou hodnotou spotu je to, ţe se děj odehrává v prostředí televizní
soutěţe, coţ tomu dodává ještě větší vazbu. Korunní zapojila také diváky, kteří mohli o
konečném scénáři rozhodnout svým hlasováním na Facebooku. Dále je Korunní
partnerem

Mezinárodní

filmového

festivalu
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v Karlových

Varech.

Partnerství

DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri.
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Karlovarské Korunní a Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je
zaloţeno na příslušnosti ke Karlovarskému regionu a jedná se o dlouhodobou
spolupráci. Korunní komunikuje MFF na svých obalech, které tak fungují jako
pozvánka na MFF, a na festivalu je návštěvníkům distribuována limitovaná edice
Korunní Jemně Filmová v 0,75l balením s tematickým designem obalu.
Korunní je dále jiţ tři roky partnerem dobročinného projektu Teribear. Jedná se
o projekt nadace Terezy Maxové, která ve spolupráci s prodejním řetězcem Interspar
prodává výrobky pod private labelem Teribear a část výtěţku je věnována na konto
projektu Teribear. Korunní se svým logem je tak výjimkou mezi těmito produkty a
náleţitost k tomuto projektu je vyjádřena odpovídajícím designem obalu. Korunní tak
zdůrazňuje svou sociální zodpovědnost a zároveň formuje svou image inspirovanou
právě osobností Terezy Maxové. Další CSR aktivitou Korunní je finanční podpora
Asociace handicapovaných sportovců.

9.5 People
Stejně jako u ostatních firem jsou lidé podstatnou součástí procesu i u Korunní.
V sektoru FMCG se však jedná spíše o ovlivňování vnímání značky v oblasti B2B.
V Korunní je dimenze „people“ ovlivněná důkladným proškolováním prodejního teamu
a týmu zákaznického servisu o portfoliu a charakteristikách kaţdého produktu. Lidé
jsou také velice významní pro poskytování zpětné vazby o poptávce. Směrem k
zákazníkům je nejvýraznějším projevem způsob reakce na reklamace. Korunní na ně
odpovídá obratem, nejpozději do 24h. Vzhledem k tomu, ţe reklamace se objevuji
poměrně zřídka, snaţí se na ně reagovat přímo Ing. Damir Durakovič - marketingový
ředitel společnosti. Kdyţ spotřebitelům na reklamaci odpoví a řešení reklamace domluví
přímo marketingový ředitel, reakce je dle zkušenosti naprosto fantastická. Z případného
„rozzlobeného“ zákazníka se prý pokaţdé stal spokojený ambasador značky.
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10 Integrace marketingové komunikace
„Podle Americké Marketingové Asociace jde o plánovací proces, který má zajistit
aby všechny kontakty značky se skutečným nebo potenciálním zákazníkem produktu,
sluţby nebo organizace byl k této osobě relevantní a konzistentní v čase.“ 45 Podstatný
je také co největší rozsah on-line komunikace, která umoţňuje s poměrně značnou
přesností zasáhnout specifické cílové skupiny. „Integrovaný koncept nabízí zahrnutí a
propojení on-line a off-line komunikačních kanálů, interaktivní, osobní přístup, detailní
segmentaci cílové skupiny a postupně také to nejdůleţitější – zvýšení efektivnosti
komunikačního působení.“46
Někteří teoretici tvrdí, ţe integrovaná marketingová komunikace je svým způsobem
novinkou. Podle jiných je nový pouze název, ale koncepce samotná existuje jiţ delší
dobu. Zdůrazňují, ţe hodnota efektivní koordinace všech marketingových a
propagačních činností je v marketingové literatuře zmiňována jiţ mnoho let.47 Smyslem
integrace marketingové komunikace je harmonický přenos sdělení, které je, ve všech
sloţkách a nástrojích, jednohlasé a jasné. Podstatou je výběr odpovídající kombinace
propagačních nástrojů a jejich souhra. Moderním trendem není hromadná komunikace,
ale cílení na menší segmenty, jejich pečlivý výběr a také snaha cílovou skupinou
zachytit jinde, neţ jen při konzumaci masových médií.
U Korunní se bohuţel nedá jednoznačně říci, ţe je její marketingová komunikace
zcela integrovaná. Při komunikaci totiţ dochází k několika rozporům, které
poţadovanou jednotnost sdělení narušují. V poslední době se jedná zejména o hlavní
motiv reklamní kampaně, ve které je naprosto dominantním sdělením USP Korunníoptiminerál. Mission statementem Korunní je však dělání věcí odlišně a „o kapku lépe“.
Stejně tak i slogan společnosti – „O kapku lepší“ v poslední reklamní a tiskové kampaní
vůbec nezazní. Jako by se slogan Korunní změnil na „Nebuďte nevyváţení!“. Další
problém vidím v nesouladu designu jednotlivých produktů, zejména odlišnost
standartních 1,5l balení od impulzních 0,75l, která jsou díky sleevu naprosto odlišná.
Liší se tak nejen od svých větších objemových variant ale i od celého vizuálního stylu
45

Efektivnost v marketingové komunikaci . In KOPECKÝ, Ladislav. Skripta - Vysoká škola ekonomická

v Praze. Praha : Oeconomica, 2009. s. 176.
46

Strategie marketingové kominukace. In KOPECKÝ, Ladislav. Skripta - Vysoká škola ekonomická v
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Korunní. Vhodný by byl také částečný posun od mediální komunikace k větší
komunikační rozmanitosti se zapojením například product placementu, který je uţ dnes
legální i u televizní tvorby, a současný divák tak takovou propagaci přijímá
nesrovnatelně pozorněji, neţ propagaci v reklamním bloku.
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11 Cíle a strategie při zavádění nových výrobků na trh
Od nápadu k opuštění trhu produkt můţe projít pěti fázemi. Je to fáze vývojová,
v níţ firma vyhledává a začíná vyvíjet námět na nový produkt, fáze zaváděcí, která
nastává po uvedení produktu na trh, růstová fáze, která je významná pro veliký růst
zisku, fáze zralosti, v níţ klesá růst produktu a zisk je stabilní a konečná fáze úpadku,
kdy se prodej sniţuje a zisk klesá. Ne všechny výrobky či sluţby však projdou všemi
fázemi. 48
Zaváděcí fáze, kterou se ve své práci zabývám, začíná ve chvíli, kdy nové výrobky či
sluţby jsou poprvé uvedeny na trh.49 Tento proces určitý čas trvá, a tak prodeje rostou
zprvu velice pomalu. V zaváděcí fázi, na rozdíl od ostatních, firma zaznamenává ztrátu,
nebo pouze malý zisk, protoţe objem prodejů je nízký a distribuční a propagační
náklady jsou vysoké. 50
Tyto náklady jsou vysoké proto, ţe společnost musí zákazníky informovat o
novém produktu a zároveň je přesvědčit, aby jej ochutnali. Ochota zkoušet novinky se u
jednotlivých lidí liší. Na trhu kaţdého výrobku existují „průkopníci spotřeby“ a lidé,
kteří rychle přijímají novinky. Jiní se přidávají aţ mnohem později. Po zahájení prodeje
se začne zvyšovat počet lidí, kteří novinku přijmou. Za novátory povaţujeme prvních
2,5 % kupujících, kteří novinku přijmou. Spotřebitelé, kteří přijímají inovace velice
rychle, tvoří dalších 13,5 %. Firmy v této fázi zaměřují svůj prodej na ty zákazníky,
kteří jsou připraveni výrobek či sluţbu koupit. 51

11.1 Korunní Májová
Důvodem a cílem zrodu Korunní Májové bylo posílení pozice v segmentu
ostatních příchutí, který nesl veliký potenciál. Korunní však nechtěla pouze nabídnout
další příchuť. Chtěla přijít s něčím úplně novým. Zároveň bylo cílem přidat značce
emoce. Korunní Májová měla být něco jako „láska v lahvi“, která je dostupná kaţdý
den. Komunikace tak měla vyjádřit to, ţe láska je pro spokojený ţivot velice důleţitá, ţe
čas na lásku je neustále a ţe Korunní spotřebitele psychicky naladí a pocit lásky v nich

48
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vyvolá. Zároveň je, stejně jako láska, opředena tajemstvím, které je u Korunní májové
ukryto v neznámé, zprvu také nepopsané, příchuti. To se však později ukázalo jako ne
úplně vhodné a u Korunní Májové byla později také komunikována její příchuť
lipového a lotosového květu. Korunní Májová jednoznačně cílí na ţeny. Ať uţ svou
barevností, nebo stylem komunikace a zvoleným tématem lásky. Komunikace je zde
velice intenzivní, coţ odpovídá neotřelosti produktu a také segmentu, který má velikou
konkurenci a Korunní se v něm snaţí získat větší podíl. V dalším roce bylo cílem udělat
z Májové celosezónní produkt a ne pouze limitovanou edici dostupnou v květnu.

11.2 Korunní Kávová
Korunní Kávová je naprosto inovativní produkt na českém trhu s minerálními
vodami. Dosud se neobjevil ţádný minerální nápoj s obsahem kofeinu nebo příchutí
kávy. Korunní však tento produkt bere pouze jako experiment, u kterého není moţné
věnovat příliš finančních prostředků na propagaci. Nebylo by to výhodné a náklady
vynaloţené na jeho podporu by z něj mohly od začátku ztrátový produkt. Spíše se snaţí
zajistit dostupnost a viditelnost v obchodech, které nabídnou produkt k vyzkoušení.
Jedná se tedy o push komunikační strategii, kdy je podstatná přítomnost na regálech,
podpořená kvalitní distribucí. Zde sice hrozí riziko, ţe produkt neosloví všechny.
Korunní Kávová je ale od začátku určena hlavně pro sampling na událostech jako je
Ladies night nebo Manuál úspěšné ţeny. Cíl Korunní Kávové je hodnotový trţní podíl
v impulzních baleních na celém trhu +, 5 – 1,9 % a váţená distribuce minimálně 53 %
od roka uvedení na trh.

11.3 Korunní Silueta
Korunní Silueta je relaunchem původní neúspěšné Siluety. U původní verze se
Korunní pokoušela o zavedení úplně nové subznačky, kde měla značka Korunní
druhotnou pozici. Cílem Korunní Silueta je 10% podíl na trhu s light minerálními
vodami a 50% váţená distribuce do půl roku od uvedení. Do roka bylo cílem zaujmout
30% podíl na tru a 80 % váţené distribuce. V době vzniku však docházelo v tomto
segmentu ke změně. Na trh přicházela Aquilla se svou Aqua Beauty a light nápoje
postupně přestaly být light nápoji, ale nápoji pro ţeny postavené na fruktóze. Své
označení

light jako nápoje bez kalorií si ale udrţely, i kdyţ kalorie obsahovaly.
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Hlavním benefitem KS je nízký glykemický index, který je patentovaný 3. Lékařskou
klinikou a doporučován předním českým dietologem profesorem Štěpánem Svačinou.

12 Komunikační nástroje
12.1 Print
Nejdůleţitější je, ţe díky své povaze mohou časopisy a noviny poskytovat
podrobné informace o produktu. Zároveň statická povaha tištěných médií ztěţuje
poskytnutí dynamických prezentací či demonstrací.52 Časopisy, do nichţ právě Korunní
své reklamy umisťuje, umoţňují velmi dobré cílení podle typologie čtenářů. Další
výhodou je kvalita reprodukce a také značně delší ţivotnost neţ u deníků. Jedná se
převáţně o periodika určená pro ţeny. Tiskovou reklamu Korunní nenasazuje většinou
pro podporu novinek. Pouţita byla u všech tří produktů: Korunní Májová, Korunní
Silueta i Korunní Kávová. Tisková reklama má totiţ uplatnění pro povědomí o značce,
upřednostnění značky a efektivně nabádá k vyzkoušení nového produktu.53

12.2 TV reklama
Televize je obecně uznávaná jako nejsilnější médium, jeţ dosáhne k širokému
spektru zákazníků. Výhodou je její dynamičnost. Široký dosah televizní reklamy
znamená nízké náklady na jeden zásah. Nevýhodou jsou však velmi vysoké náklady na
produkci. Její vliv na spotřebitelské vyzkoušení produktu není tak významný. Nasazuje
se spíše pro povědomí o značce a její upřednostnění. Při zavádění nasadila Korunní
televizní spot pouze u produktu Korunní Májová. Nasazení TV reklamy bylo i
vzhledem k tomu, ţe Korunní májová měla silně pozvednout emocionalitu celé značky
Korunní, vhodné.

12.3 OOH
Venkovní reklama, známá také pod zkratkou OOH ( out-of- home), zahrnuje
velký počet médií, jejich typů a velikostních variant. Korunní vyuţila venkovní média
pouze u produktu Korunní Májová a to billboardy, reklamní plochy v MHD.
52
53
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venkovní reklamy se v poslední době setkáváme s přesyceností, a proto si více neţ dříve
ţádá opravdovou kreativitu řešení, inovaci a moţnost interakce. Kaţdé médium má také
svá specifika a podmínky pro efektivitu. Zatímco u billboardu je počítáno s pozorností
trvající pouze dvě aţ tři vteřiny a sdělení tak musí být co nejstručnější, u reklamy
v dopravních prostředcích se počítá spíše s tím, ţe se lidé nudí, a tak nabízí prostor pro
více informací.

54

Např. reklamy v metru si podle průzkumu všímá 77 % cestujících.

Častěji jsou to mladší lidé a ţeny.55 Vyuţití tohoto nástroje je tedy u produktu Korunní
Májová naprosto adekvátní, a to i proto, ţe velkoplošná reklama, stejně jako
komunikace v dopravních prostředcích, působící na emoce, má pozitivní dopad hlavně
na podporu povědomí o značce.

12.4 Internet
Hlavní výhodou webu jsou nízké náklady na výrobu a stále ještě i nízké náklady
na provoz vlastních stránek. Internet umoţňuje obsaţení vysokého mnoţství informací a
kvalitní, stále se zdokonalující moţnosti cílení. Komunikace na internetu je pro moderní
společnost naprostou nezbytností. Důleţitým faktem je to, ţe spotřebitel si zde
informace vyhledává dobrovolně, na základě vlastního zájmu, coţ prohlubuje dopad
sdělení a podporuje budování vztahů.56Elektronická komunikace má na vyzkoušení
produktu zásadní vliv.

57

Zásadní je design webových stránek, u nichţ je pro zákazníka

důleţitá pozitivní zkušenost. V opačném případě je velice těţké nespokojeného
zákazníka dostat na své stránky zpět.58Společnost Korunní provozuje internetové
stránky korunní.cz, jako svůj mateřský web a pro Korunní Májovou a Korunní Siluetu
zřídila vlastní microsite bezlaskyuschnete.cz a korunnisilueta.cz. Dle trendu má Korunní
i jednotlivé produkty samozřejmě stránku i na Facebooku, kde fanoušky informuje o
novinkách. Skrz Facebook také dochází mezi Korunní a spotřebiteli/fanoušky
k interakci. Bylo zde například uspořádáno hlasování o zakončení sponzorského vzkazu
k pořadu Českoslovenksá Superstar. Zrovna takový typ interakce je ideální pro
stimulaci loajality stávajících zákazníků a pozitivní ovlivnění těch potenciálních.
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12.5 Podpora prodeje
Pro získání spotřebitelů na stranu nového produktu hrají nejvýznamnější roli
veškeré formy podpory prodeje. Patří mezi ně například soutěţe, hry a loterie, kupony,
zvýhodněná balení, dárky, vzorky, bezplatné vyzkoušení produktu nebo roadshow. Tyto
podpůrné aktivity mají ve všech případech vliv na vyzkoušení nového produktu. 59 Dále
také pomáhají upřednostnění značky a v případě vzorků navíc také zvýšují povědomí o
značce a vytvářejí silné, relevantní asociace se značkou a vytvářejí dobrou pověst.60
Korunní v případě všech tří nových produktů pouţila vzorky rozdávané kolemjdoucím
nebo zákazníkům v obchodních domech. Jejich vyuţití u FMCG kategorie, při zavádění
nových produktů, zejména potravin a nápojů, je vysoce efektivní. Zákazníkovi totiţ
umoţňuje okamţité vyzkoušení produktu, aniţ by ho to cokoliv stálo. Zájem o produkt
proto nemusí být tak silný jako v případě, kdy by jej měl spotřebitel vyzkoušet aţ po
vlastní koupi. Aţ 75 % lidí, kteří vzorek zdarma dostanou, ho skutečně vyzkouší.

61

Probíhá-li sampling přímo v místě prodeje, produkt si následně zakoupí aţ 84 %
zákazníků. V případě samplingu mimo místo prodeje se hodnota pohybuje jen mezi 15 20 %. 62

12.6 Komunikace v místě prodeje
Komunikace v místě prodeje, známá také jako POS (point of sale) nebo také POP
( point of purchase), je jedním z nejdůleţitějších prvků komunikačního mixu. Dostává
se totiţ na řadu v momentě, kdy je zákazník v prodejně v pozici potenciálního
kupujícího, a právě svým působením můţe jakýkoliv stimul přeměnit v nákup a celý
proces marketingové komunikace tak úspěšně zakončit. POS je ta poslední příleţitost. K
nástrojům POS patří stojany, transparenty, plakáty, cenovky, výkladní skříně, podlahová
grafika, obrazovky, modely výrobků, dekorace, toppery, wobblery a další. Na nové
produkty je pozornost poutána reklamní kampaní, nenalezne-li však spotřebitel v místě
prodeje komunikační prostředek, který na tuto kampaň navazuje, je potenciál kampaně
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omezen.

63

Čeští zákazníci mají před vstupem do prodejny jasno, jaký druh a značku

zboţí zakoupí, zhruba u poloviny poloţek. Ve 47 % případů se ale nakonec rozhodnou
pro značku jinou. V případě slazené minerální vody můţe být právě komunikace
v prodejně tím, co zákazníka přiměje zakoupit značku jinou, neţ měl v plánu.64 Ještě
více to platí u nového produktu. Spousta lidí kupuje nové produkty tzv. „na zkoušku“ a
významným impulsem, v případě, ţe třeba unikli cílení ostatních sloţek marketingové
komunikace, je právě POS komunikace. Aţ 70 % nákupních rozhodnutí je učiněno aţ
v prodejně - tzv. impulzivní nákup. Mezi ty nejimpulzivnější patří kategorie cukrovinek,
slaných chuťovek, slazených nápojů a vlasové a tělové kosmetiky, tzn., ţe produkty
Korunní do této kategorie spadají a nasazeny byly při zavádění všech tří produktů. POS
materiály mají při kvalitním zpracování vliv nejen na samotný nákup, ale také na image
produktu a značky, a sdělují něco o firemní filosofii. Naprosto nutná je korespondence
s celkovým vizuálním stylem produktu a jeho náladovým laděním.
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V mezinárodních

řetězcích je POP těţko ovlivnitelná. Vše je v rukou řetězců a pouze otázkou peněz.
Nestandardní komunikace je proto nejviditelnější u globálních značek.

12.7 PR
Event Marketing: Event marketing se občas se nazývá záţitkovým marketingem
a jeho hlavním účelem je zapojit veřejnost do určité aktivity, vyvolat pozitivní emoce a
tím vyvolat pozitivní vnímání eventu, které vede k pozitivnímu vnímání značky a
produktu. Marketing událostí u společnosti Korunní plní účel posílení zákaznického
vnímání klíčových asociací s image značky. Události samy mají totiţ asociace, které
jsou pro značku ţádoucí.66 Dalším smyslem eventů je snaha o vyvolání pozitivního
WOM, podpora loajality stávajících zákazníků a udání impulsu k publicitě.

Event

marketing má nejčastěji podobu street show, road show, POS eventů, akce pro
významné zákazníky nebo tématické večery. Event marketing byl pouţit u Korunní
Májové, kdy pořádané roadshow a průvody „lásky“ měly jak upozornit na nový
produkt, tak vyvolat pozitivní emoce ve spojitosti se značkou.
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BOČEK, Martin; JESENSKÝ, Daniel; KROFIÁNOVÁ, Daniela. POP In-store komunikace v praxi :
Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. str.22
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KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. str. 341
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Sponzoring: Sponzoring marketérům umoţňuje stát se součástí zvláštního
okamţiku v ţivotě zákazníků, coţ dokáţe velice významně prohloubit vztah mezi nimi
a značkou.67 Sponzoringem společnost vyjadřuje svou sounáleţitost s komunitou nebo
společenskou problematikou. Tato činnost se také nazývá tak zvaný sdílený (cause
related) marketing, jeţ zahrnuje firemní vazby s neziskovými organizacemi a charitami.
Kromě výše uvedených aktivit (Teribear, podpora handicapovaných sportovců)Korunní
také sponzoruje společenské akce určené pro ţeny (Ladies night, MÚŢ), kde dochází
k rozdávání vzorků nových výrobků, 68 a MFF v Karlových Varech.
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13 Zaváděcí kampaně jednotlivých produktů
13.1 Korunní Májová
Zadání od společnosti Korunní znělo jasně: „Přicházíme na trh s novou slazenou
ochucenou vodou Korunní. Je třeba vymyslet komunikační koncept, který bude bavit,
odlišovat se a bude propojen s láskou. Naším produktem se nechceme zařadit mezi
jednorázové novinky, jejichţ ţivotnost je krátká. Zároveň vidíme jako velice neefektivní
cestu megalomanské mediální kampaně,“ představuje kampaň Korunní Májové
agentura

Comtech,

která

má

na

starosti

celou

komunikaci

společnosti
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Korunní. Kampaň Korunní Májová stojí na elementu lásky. Komunikace je
jednoznačně cílena na ţeny, které projevují obvykle větší touhu po romantice. Staví na
prastaré české prvomájové tradici - polibku pod rozkvetlým stromem. Produkt je také
lidem nabízen jako emoční náplast, jako alternativa polibku nebo řešení při nedostatku
lásky. Vše je řešeno velmi koncepčně.
Slogan: Bez lásky uschnete!
Motivy: rozkvetlý strom, ústa, květy
Barevnost: růţová, fialová, bílá, stříbrná, hnědá
Nástroje: Korunní na propagaci Korunní Májové nasadila velice intenzivní
kampaň a zapojila velké mnoţství nástrojů. TV reklama, Print, OOH (big boardy,
MHD), POS materiály, Internet (microsite, Youtube, Facebook), event: stromy
lásky,sopnzoring: MFF KV

13.1.1

TV spot

Stopáž: 30s Režie: Tomáš Bařina, Hudba: píseň Motýl Suchý/Šlitr cover verze
Dan Bárta a Markéta Foukalová, TV stanice: Nova, Prima
Timming:

První vlna – duben a květen 2009
Druhá vlna – červen a červenec 2009
Třetí vlna – podzim 2009

JANÁČKOVÁ, Eva; RAUSCHERT , Jan. Korunní Májová - láskyplný koncept. E15 [online].
14.7.2009, 1, [cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW: <http://strategie.e15.cz/zurnal/korunni-majovalaskyplny-koncept>.
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Spot byl vyroben ve třech verzích - Korunní Májová lavička, Korunní Májová
kancelář, Korunní Májová kavárna. Všechny tři spojuje společná zápletka, v níţ si
maskot Korunní májové - rozkvetlý strom - vytipuje nějaké dva lidi opačného pohlaví a
zařídí, aby se do sebe zamilovali.

13.1.2

OOH

Big boardy
Po Praze rozmístěny umístěny big boardy s nástavbami. Hlavním motivem byl
slogan „Bez lásky uschnete!“ doplněný o foto produktu a logo Korunní Májová.
Nástavba měla podobu rozkvetlého stromu lásky.
Podlahová grafika
V metru, obchodních centrech a kinech byly instalovány polepy ve tvaru
ţenských rtů viditelně označené jako „místo na líbání“. Toto sdělení koresponduje se
sleeve obalem 0,75l produktu, který k takto označeným „místům na líbání“ odkazuje.
MHD
V reklamních rámečcích vozů MHD byly umístěny reklamy opět s dominantním
motivem stromu, který nabádal cestující k polibku. Headliny vypadaly například takto:
„Rezervováno pro milence“, „Polibte svého souseda“, „Neseďte tu jak pecky, radši si
dejte pusu!“, „Vy dva, polibte se!“, „Bez lásky uschnete.“, „ Nestůjte tu jak poleno,
radši někoho polibte.“

13.1.3

POS

V místě prodeje Korunní Májová komunikovala prostřednictvím stojanů,
podlahové grafiky a stánků při ochutnávkách. Ve stejném vizuálním stylu
komunikovaly i paletové a regálové lišty a wobblery.

13.1.4

Internet

Microsite
Speciálně pro produkt Korunní Májová byl vyroben web s doménou
www.korunnimajova.cz poskytující informace o tomto produktu a s ním souvisejících
aktivitách a soutěţích. Záloţka „Májové polibky“ návštěvníky zve na MFF v Karlových
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Varech, kde bude „škola filmových polibků“ doplňkem prvomájového průvodu lásky,
viz níţe. Jsou zde také zajímavosti o polibcích ze světa a historie. Dále aplikace „epusinka“ s níţ můţou návštěvníci posílat personalizovaná přání. V roce 2010 na této
microsite probíhala soutěţ o středomořskou plavbu pro dvě osoby. Jednalo se o
marketingovou fotografickou soutěţ. Cenu získala nejlepší fotografie líbajícího se páru
s originální aplikací produktu Korunní Májové. K dispozici jsou zde dále klasické
doplňky, jako jsou pozadí a spořiče pro PC, videa a fotogalerie. Na stránce jsou odkazy
i na stránky dalších produktů (Korunní Citron, Korunní Silueta) a ústřední stánku
Korunní.cz a Facebook.
Facebook
Jako dnes téměř kaţdý produkt, i Korunní Májová má svou fanouškovskou
stránku na Facebooku. Vzkazy na zdi jsou aktualizovány průměrně pětkrát do měsíce.
Nejčastěji je to informace o nějaké novince, o výhercích soutěţí a další informace
mnohdy společné s ostatními produkty portfolia. Ve fotogalerii jsou umístěny fotky
z promoakce „májový průvod lásky“ a soutěţní fotografie.
YouTube
Na kanálu YouTube jsou za Korunní Májovou ke zhlédnutí či sdílení hlavně
televizní spoty, jejichţ počet zhlédnutí je u kaţdého přibliţně 5000. Nejoblíbenější je
varianta lavička, která má 8045 zhlédnutí. Je potřeba však zohlednit první pozici tohoto
spotu po zadání hesla Korunní Májová. K nalezení je na tomto kanálu také video
s názvem Únos tanku „komandem lásky“, v němţ armáda rozkvetlých stromů unese
tank - symbol války a zla. Komando stromů v rukou drţí transparent se slovy „láska
osvobozuje“. Video bylo vytvořeno s virálním záměrem a má 19555 zhlédnutí.

13.1.5

Event

ATL kampaň zastřešila promoakce „Prvomájový průvod lásky“, při níţ měli být
spotřebitelé osloveni interaktivní cestou. 1. 5. 2009 se pod Petřínem sešlo 50 promotérů
v kostýmech rozkvetlých stromů s přenosným „ místem na líbání“. Průvod šel
praţskými ulicemi aţ na náměstí Republiky. Cílem bylo nabídnout a přimět co nejvíce
lidí k polibku pod rozkvetlým stromem, kterých bylo ve městě najednou dostatek,
zakořenit v hlavách spotřebitelů a co nejvíce podpořit produktovou asociaci s láskou.
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Stejná akce, v menší míře, probíhala ve všech městech ČR s více neţ 100000 obyvateli.
Na přítomnost týmů „stromů lásky“ v jednotlivých městech byli obyvatelé
upozorňováni prostřednictvím lokálního tisku a odkazů na webových stránkách. Akce
probíhala vţdy v několika vlnách a dohromady proběhlo 580 promo dní, coţ odpovídá
velmi silné promo akci. Akce byla opakována i v následujícím roce. Rozdáno bylo
47000 polibků. Během akce v roce 2009 probíhala také marketingová soutěţ o
romantický pobyt v Paříţi pro dva. Tato pormoakce probíhala také během celého trvání
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zde byla připravena „škola
filmových polibků“, kterou vedl Leoš Mareš. Lidé zde byli instruováni jak se správně
filmově políbit. V kinosálech byl promítán spot, který na tuto školu filmových polibků
upozorňoval.

13.2 Korunní Silueta:
Korunní Silueta je produkt stvořený čistě pro ţeny. Reaguje na jejich věčnou
touhu po štíhlé linii, zájem o stále nové diety a zdravý ţivotní styl. Hlavní myšlenkou
kampaně je muţské nepochopení pro všechny podobné ţenské záleţitosti a pracuje tak
s všeobecným klišé a vtipem zaloţeným na rozdílnosti povah muţů a ţen.
Slogan: I. Ţenská záleţitost, II. Muţi to nikdy nepochopí
Hlavní motivy Černovlasá dívka ve cvičebním úboru moderní vzhledu, muţi jako
symbol nepochopení ţenského světa
Barevnost: zelená, ţlutá, růţová, fialová, oranţová
Pouţité nástroje a kanály: tisková reklama, PR, POS, internet

13.2.1

Tisková reklama

Tisková kampaň byla nasazena na jaře roku 2010, kdy došlo ke znovuzavedení
produktu na trh. Jelikoţ jsou cílovou skupinou ţeny, zakoupen byl prostor pouze v
ţenských popř. neutrálních médiích.
Vizuál: Muţ drţí láhev Korunní Silueta a nechápavě, přemýšlivě na ni kouká.

Vizuál doplněn o slogan produktu „ Muţi to nikdy nepochopí“
Inzerce byla umístěna do těchto periodik: Astrosat (Glanc, Gurmet), Burda Praha (In

Style, Joy, Burda, Betynka, Dáša, Katka, Svět ţeny, Svět ţeny zdraví), Stratosféta
(Cosmopolitan, Style, Jeckie), Bauer media (Claudia, Čas na lásku, Chvilka pro tebe,
Napsáno ţivotem, Štěstí a nesnáze, Tina), Reader’s Digest Výběr, Mafra (Ona Dnes)
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13.2.2

POS

Korunní Silueta v místě prodeje pro snazší identifikaci komunikovala
paletovými wrapy, wobblery a regálovými lištami.

13.2.3

Internet

Microsite: Korunní silueta má svou microsite korunni-silueta.cz. Na stránce,
která podává základní informace o produktu (příchutě, výhody) a nabízí ke staţení
prvky pro personalizaci PC, mobilního telefonu a FB profilu ve vizuálním stylu
produktu a kampaně. Stránka odkazuje na FB stránku a hlavní stránku korunni.cz.
Facebook: Korunní silueta má svou fanouškovskou stránku na Facebooku, kde
tento produkt označilo tlačítkem „líbí se mi“ 51 uţivatelů. Na profilu KS jsou základní
informace o produktu a na zdi potom aktuality celé společnosti Korunní. Fanoušci zde
mohou soutěţit o lístky na přímé přenosy Československé superstar.

13.3 Korunní Kávová
Korunní Kávová je inovativní produkt, který na českém trhu zatím nemá
konkurenci. Kdyţ jej tedy spotřebitel zaznamená, je mnohem větší pravděpodobnost, ţe
si ho také zapamatuje. Propagace tak má zejména informativní charakter. Dostat mezi
spotřebitele informaci, ţe tento nový výrobek existuje, a informovat o základním
benefitu, kterým je zde přírodní kofein. Korunní Kávová není produkt, pro který by bylo
výhodné nasadit televizní nebo venkovní reklamu. Sama Korunní povaţuje tento
produkt za jakýsi experiment, a tak na jeho propagaci nebylo uvolněno příliš finančních
prostředků. Dle strategie push byl dán důraz zejména na kvalitní a co nejintenzivnější
distribuci.

13.3.1

Tisková reklama

Tisková reklama má vedle podpory prodeje největší efekt na vyzkoušení nového
produktu.70 Hlavním motivem je produkt - 0,7l láhev Korunní Kávová, dominantní je
černá a temně hnědá barva v kombinaci s oranţovou. Zakoupen byl stejný mediální
prostor jako u Korunní Májové i Korunní Siluety.
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39

Virál

13.3.2

UTB: V roce 2010 Korunní podpořila studenty Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Studenti, měli za úkol natočit reklamu na existující produkt. Korunní jim náklady
zasponzorovala a vznikl tak spot se 141 000 zhlédnutími na YouTube. . Hlavní roli zde
hrál Leoš Mareš a Eliška Boučková. Jednalo se o útěk ţeny před násilníky, před kterými
ji měl zachránit právě Leoš Mareš ve svém Ferrari. Divák mohl rozhodnout o dějovém
zakončení, pro nějţ se nabídla „pohádková verze“, kdy Mareš miss zachrání, a verze
„reality“,v níţ ji nechá na pospas násilníkům.

13.3.3

PR

Manuál úspěšné ženy
Korunní je partnerem projektu Manuál úspěšné ţeny, prezentovaným pod
zkratkou MUŢ. V rámci tohoto projektu jsou pořádány konference a semináře zaměřené
na osobnostní rozvoj, zprostředkovávání uţitečných kontaktů nebo motivační programy.
Tento projekt se snaţí svými obsahovými a tematickými konferencemi zaujmout
nejvícee věkových a profesních kategorií ţen. Konference se konají jednou za měsíc
v Praze i v dalších větších městech a nově i na Slovensku. Diskuze vedou významné,
nejen

ţenské

osobnosti,

například

významní

lékaři,

politici,

psychologové.

Ambasadorkami projektu jsou: Eva Vašková Čejková - zakladatelka MUŢ, Laura
Janáčková – psycholoţka a sexuoloţka, Helena Kroftová Leisztner – malířka,
fotografka a oděvní designérka nebo Eliška Hašková Coolidge - diplomatka. Při těchto
konferencích je účastnicím rozdávána Korunní Kávová. Důvodem samplingu je nárůst
povědomí o produktu, vyvolání zájmu a spojitost mezi produktem a příjemným
záţitkem.
Ladies Night
Korunní je partnerem společenské akce zaloţené v roce 2008 určené ţenám Ladies Night. Ladies night jsou ţenské společenské večery pořádané obchodním
centrem OC Nový Smíchov a Palace Cinemas. Na programu jsou přednášky, ţenské
činnosti jako je hair style, líčení atd., ochutnávky a promítání filmu se zaměřením na
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ţeny. I zde byly účastnicím rozdávány produkty Korunní, a to právě Korunní Kávová i
Korunní Májová.
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14 Vyhodnocení
Vyhodnocení je v této práci omezené informacemi, které mi společnost
Karlovarská Korunní poskytla. Nejvíce informací se mi dostalo o Korunní Májové, u
které uvádím jak výsledky o přijetí výrobku spotřebiteli, tak úspěšnosti reklamní
kampaně. U Korunní Siluety pracuji pouze s daty, která shrnují splnění či nesplnění
stanoveného cíle podílu na trhu za dané období. Vyhodnocení Korunní Kávové bohuţel
není podloţeno ţádnými oficiálními daty, protoţe vyhodnocení za rok 2010, ve kterém
byl tento produkt na trh uveden, ještě není zpracováno.

14.1 Korunní Májová
Zavedení produktu Korunní Májová proběhlo úspěšně. Korunní májová pomohla
Korunní obhájit pozici v segmentu ostatní příchutě. Na trhu s balenými vodami navíc
prodeje vzrostly jen v případě Korunní a Mattoni. Dle spotřebitelského průzkumu se
vzorkem 203 respondentů společnosti Mediaresearch byl produkt na cílovém trhu dobře
přijat. Spotřebitelé hodnotí příchuť Korunní Májové velmi kladně (82 % moc mi chutná
+ docela mi chutná). Příchuť je odmítána velice zřídka. Pouze 3 % respondentů uvedla,
ţe jim produkt vůbec nechutná. Při hledání důvodu, proč respondenti produkt ještě
nezakoupili, se jako nevhodné projevilo utajení příchutě. 28 % respondentů si jej
nekoupilo právě proto, ţe nevěděli, o jakou příchuť se jedná. Dalším důvodem je
nedostatečné spotřebitelské zaujetí produktem (18 %), celková neoblíbenost produktů
Korunní a také vysoká cena (15 %). Důvodem ke koupi byl z 53 % zájem o vyzkoušení
nové příchuti. Korunní Májová si svou kampaní dokázala utvořit znalost jen o 2% niţší,
neţ Rajec Bylinka (73 %), která je na trhu jiţ od roku 2007. Obal produktu byl vnímán
převáţně pozitivně. 13 % dotázaných dokonce uvedlo, ţe si produkt koupilo právě
proto, ţe je zaujal obal. 4 % na druhou stranu uvedla, ţe si produkt nekoupila, jelikoţ ho
povaţovala za příliš „holčičí“. 71
Povědomí

o

reklamní

kampani

nejvíce

napomohla

televizní

reklama.

Prostřednictvím televize se respondenti setkali s reklamou aţ v 81 %. Televizi následují
webové stránky s 15 %. Patnáct procent respondentů se s reklamou setkalo na jiném,
blíţe nespecifikovaném místě. Reklama v respondentech vzbuzovala pozitivní asociace.
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Korunní Májová, prezentace obchodním partnerům, 2009
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Pouze 2 % respondentů si produkt nekoupila kvůli tomu, ţe s jim nelíbila reklama,
naopak 15 % si produkt koupilo právě díky reklamě, která je velmi zaujala. Co se týče
komunikace na internetu, mikrosite Korunní Májová měla pouze za měsíc květen 2009
4000 návštěvníků s průměrnou dobou návštěvy necelých 10 minut. Počet zhlédnutí
reklamního spotu na YouTube se v té době pohyboval kolem 10 000. Reklamní výstupy
Korunní Májové byly oceněny periodikem Marketing & Media. Televizní reklama
získala druhé místo, tisková reklama první místo a v kategorii OOH se umístila také na
prvním místě.
Kampaň pro zavedení produktu Korunní Májová byla podle mne dobře koncepčně
řešena. Produkt je postavený na příběhu prvomájového polibku, a to ho naprosto
odlišuje od ostatních výrobků v kategorii. Tento zvyk je v Čechách dlouhodobě
historicky zakořeněn, ale v mysli, zejména mladší generace, polibek pod rozkvetlým
stromem takovou sílu nemá. Líbí se mi záměr Korunní tohoto zvyku vyuţít ve svůj
prospěch a dát mu čerstvost a styl. Event májového průvodu povaţuji za skvělý způsob,
jak probudit emoce a dostat produkt i s jeho emočním benefitem blíţe k lidem. Vizuální
stránka všech propagačních materiálů se mi zdá propracovaná a ucelená. I svou
barevností a tónem naprosto odpovídá cílové skupině. Snaha udělat z Májové celoroční
produkt podle mě ale byla chyba. Příběh tak totiţ zrtačil na síle, která spočívala právě
v jeho sezonnosti, stejně jako u ostatních produktů, které mají spojitost s určitou
událostí nebo roční dobou.

14.2 Korunní Silueta
U Korunní siluety bylo cílem do půl roku po uvedení na trh splnit 10% podíl na
trhu s light minerálními vodami a 50 % váţená distribuce Ve výsledku byla váţená
distribuce po 6 měsících 60 % a podíl byl 17,5 %, coţ znamená, ţe cíl byl splněn a
dokonce překonán. Roční cíl - 80% váţené distribuce byl také splněn, avšak podíl, který
měl dosáhnout 30 %, zůstal na 20 %, coţ tedy stanovenému cíli neodpovídá.
Hlavní myšlenkou kampaně Korunní Siluety je muţské nepochopení ţenského
světa, jako zajímavý a neotřelý přístup k odlišení Korunní Siluety od komunikace
ostatních nízkokalorických nápojů pro ţeny. Korunní se sice k propagaci rozhodla
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pouţít postavu muţe, bohuţel se ale nevyhnula ani tradiční prezentaci produktu
prostřednictvím obrazu idealizovaného zástupce hlavní cílové skupiny na etiketách i
dalších propagačních materiálech. To je podle mě prvek, který celý koncept jaksi
narušuje. Celkově si myslím, ţe potenciál idey kampaně je silně nevyuţit. Téma
muţského nepochopení ţenského světa totiţ nabízí zajímavější rozpracování. Co se týče
propagačních míst, myslím, ţe vhodný by byl sampling v ţenských fitness centrech a
dalších sportovištích pro volný čas (dráhy na in-line atd.), kde by si spotřebitelky mohly
produkt vyzkoušet přímo při sportovní aktivitě, a tím si k produktu utvořit konkrétní
vazbu.

14.3 Korunní Kávová
Korunní Kávovou hodnotím jako velice zajímavý a neotřelý produkt. Dle mého
názoru ale Korunní nevyuţila potenciál této novinky. Propagace produktu byla velice
nevýrazná a důraz byl kladen zejména na dostatečnou distribuci. Jenţe kdyţ zákazník o
takové novince neví, těţko ji bude v obchodě vyhledávat. Chybí mi zde tedy snaha o
vyvolání touhy spotřebitele po produktu. Nedobrý mi připadá celkový vizuální styl
produktu. Působí na mne celkem staromódně a neatraktivně. Temné sleeve obaly podle
mě neodpovídají minerální vodě a působí na mne nedůvěryhodně. Vzhledem k tomu, ţe
Korunní cílí na ţenskou populaci, měla by být obalu věnována ještě vyšší pozornost neţ
obvykle. Ještě více bych se zaměřila na sampling, v místech, kde se lidé setkávají
s neţádoucí únavou, například vysoké školy, knihovny, aby ho spotřebitelé začali více
vnímat jako povzbuzující nápoj. Moţnost vidím také v propagaci skrz zajímavý recept
na míchaný nápoj prezentovaný v barech. Ještě více by tak dostal nádech noci, energie,
povzbuzení.
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15 Závěr
V práci jsem se zabývala procesem zavádění na trh nových produktů Korunní
Májová, Korunní Silueta a Korunní Kávová, které byly uvedeny během období 2009 a
2010. Na začátku práce se však zabývám i značkou Korunní jako celkem a na základě
SWOT analýzy, stanovení strategie a portfolia a postavení na trhu definuji její současný
stav. Po definování prostředí, do kterého byly nové produkty zaváděny, se zabývám
marketingovým mixem jednotlivých novinek, strategie jednotlivých produktů a
deskripce pouţitých komunikačních nástrojů se stručným zhodnocením. Nejvíce
informací jsem shromáţdila o produktu Korunní Májová, který je v této práci
dominantní a jeho komunikace při zavádění je oproti ostatním dvěma produktům
mnohem intenzivnější. U produktu Korunní Májová i Korunní Silueta, u nichţ je jiţ
vyhodnocení zpracováno, byly téměř stoprocentně splněny cíle, které byly při zavádění
stanoveny. U Korunní Kávové zatím vyhodnocení chybí.
Při psaní jsem se snaţila se co nejvíce drţet vytyčené osnovy a také se mi povedlo
se od ní výrazně neodchýlit. Pro úplnost a přehlednost byly přidány některé
podkapitoly, avšak vţdy v rámci hlavních vytyčených bodů.
Práce pro mne byla zajímavá a přínosná. K teoretickému podkladu jsem vyuţila
většinou zahraniční odbornou literaturu, jejímţ prostudováním jsem si ujasnila mnohé
marketingově teoretické jevy a spojitosti. Nejdůleţitějším zdrojem informací o značce
Korunní, jednotlivých produktech a činnostech, které provází proces zavádění na trh, mi
byly dokumenty a podklady poskytnuté samotnou společností Karlovarská Korunní a
také diskuse s marketingovým ředitelem Ing. Damírem Durakovičem, kterému za jeho
trpělivost a ochotu velice děkuji. Zajímavé pro mne bylo zjištění, ţe v případě Korunní
Májové muselo dojít k dodatečnému charakterizování příchuti, protoţe bez toho nebyla
spotřebiteli přijata tak, jak se očekávalo. Vyplývá z toho fakt, ţe kaţdá sekce
marketingu má svá pravidla, která se nevyplatí porušovat a ţe v kategorii FMCG
„tajemství“ nefunguje.
Během práce jsem si ke značce Korunní vytvořila velmi vstřícný vztah. Pochopila
jsem její filozofii. Velmi sympatický je mi její mission statement, který se od ostatních
výrobců liší. Korunní se snaţí působit velice lidsky, nepovýšeně a její komunikace je
podle mého názoru přesvědčivá.
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16 Summary
Karlovarská Korunní produces mineral waters with tradition that reaches back to
1876. The Mineral water Korunní, known also as Krondorf, has been long known as a
premium-quality mineral water that had been recommended by specialists as a drink
that helps maintain one’s good health. However, during the World War II, the
flourishing of this brand was suppressed, and further positive development did not
happen until 1991, when the Karlovarská Korunní company was founded. Korunní is an
innovator, as is evidenced by the active development of its portfolio, and frequent
launches of new products which often meet no competition in the Czech market. The
mission statement of the Korunní company corresponds with its slogan – “O kapku
lepší” (“a water-drop better”). Korunní would like to communicate that they do not
produce only packaged water. Its products have quality that goes beyond mere thirstquenching. The mission of Korunní is to make everyday life “a water-drop better”,
which is evident from their CSR activities. In this thesis, I have dealt with the launch
process of their new products, Korunní Májová, Korunní Silueta and Korunní Kávová,
which were introduced during 2009 and 2010. Korunní Májová, a product named after a
story of first-of-may kiss which has a long tradition in the country, is discussed here in
most detail. The launch campaign for this product was the most extensive of the three.
The most conspicuous event which served as the springboard for employment of other
tools was the first-of-may love march, which enabled Korunní to build awareness of
their product and set the backdrop for other activities. Májová fulfilled the expectations
set during its launch, i.e. defended its position in the segment “other flavors”. Korunní
Silueta was a re-launch of an earlier unsuccessful attempt of the same product,
previously branded with the company’s own sub-brand Silueta. Korunní Silueta entered
the market with new benefits that made it highly competitive in the “light drinks”
market segment. Korunní Silueta was accompanied by an interesting campaign based on
the idea of men not understanding women’s matters, including Korunní Silueta. In spite
of the fact that Korunní exceeded its projected mid-year results, it failed to reach the
projected market share for the whole year, which was set to be 30% but reached only
20%.

Korunní kávová is a unique product. It is a coffee-flavored mineral water

enriched with natural caffeine. The promotion campaign of this product was relatively
low-key. The emphasis was placed, in accordance with the push strategy, mainly on
quality distribution. This included a new and a highly relevant distribution channel: gas
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pumps. Here, Korunní Kávová competes with other caffeine products. Korunní wants to
set itself apart from other similar brands by its mission statement. The company wants
to come across as friendly and human in their communication and I think it
accomplishes this goal successfully.
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