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Abstrakt 

 

Název práce: Marketingový komunikační mix taneční školy B-Original 

 

 

Cíle práce: Shrnutí, analýza a zhodnocení kvality propagační strategie jedné z pražských 

tanečních škol. Odhalení nedostatků, posouzení možností a vytvoření návrhů na 

zefektivnění marketingové komunikace s veřejností, s budoucími potenciálními členy, 

sponzory a institucemi.   

 

Metody: V práci byla použita metoda analýzy textů a dokumentů a následně aplikována i 

metoda popisné analýzy, na jejichž základě byl vytvořen souhrn komunikačního mixu 

taneční školy B-Original. Pro získání podrobnějších informací, které nejsou dostupné 

veřejnosti, bylo realizováno interview s vedoucím klubu. 

 

Výsledky: Zjištěné výsledky a vytvořené návrhy na zefektivnění komunikačního mixu 

budou předloženy vedení taneční skupiny. Vedoucí osoby klubu tak budou mít možnost 

zvážit implementaci těchto zjištění a závěrů do praxe, čím by mohli docílit dosažení 

pozitivnějšího působení své marketingové propagační strategie na širokou veřejnost.  

 

Klíčová slova: taneční škola, propagace, marketing, komunikační mix 
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Abstract  

 

Title: Marketing communication mix of dance school B-Original. 

 

Goals: Summary, analysis and quality evaluation of one of the Prague's dance schools´ the 

promotion strategies. Identifying weaknesses, reconsidering the options and developing 

suggestions to improve marketing communication with the public, future potential 

members, sponsors and institution.  

 

Methods: Methods that were used in the paper are analysis of documents and texts and 

descriptive analysis, which were the base for creating summary of communication mix of 

dance school B-Original. For gaining information that is not accessible to the public a 

dialogue in form of interview was implemented.  

 

Results: The results and created suggestions for improving the communication mix will be 

provided to leadership of the dance group. In that way the management of the club will 

have opportunity to consider the implementation of these findings and conclusions into 

practice that could result into more positive influence of marketing promotion strategies on 

general public.  

 

Key words: dance school, promotion, marketing, communication mix 
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1 Úvod 

Úplné počátky tance nalezneme již hluboko v pravěku. V té době sloužil převážně jako 

dorozumívací prostředek, a také jako součást rituálů nebo podobných aktivit. Postupně se 

měnila funkce tance z komunikační na zábavnou a lidi využívali tanec, když se chtěli 

společensky vyžít. V současné době nahlížíme na pojem „tanec“ z nejrůznějších uhlů 

pohledu. Tanec je druh umění, protože určitým způsobem vyjadřuje pocity tanečníka. 

Nadále však zůstává i druhem zábavy, který je atraktivní hlavně kvůli rychlému 

zregenerování mysli, odreagování se a „odtrhnutí se“ od reality. Tyto aspekty jsou velice 

důležité v dnešní uspěchané době. Tanec jako druh zábavy úzce souvisí i s pojetím tance 

jako druhu sportovní aktivity. Mnozí z nás při odreagování využívají možnost vyformování 

si postavy prostřednictvím účinků tance. Tato aktivita totiž prospívá vícero svalovým 

skupinám, a to v podstatě moc zábavnou formou. Proto se nemůžeme divit, že tanec se stal 

nedílnou součástí dnes tak oblíbených fitness a wellness programů.  

Existuje velké množství nejrůznějších stylů tance a jejich počet se s přibývajícími lety 

úměrně zvyšuje. Nárůst počtu stylů jde ruku v ruce s narůstající popularitou tance, čímž se 

vytváří „živná půda“ pro taneční školy, kterých v poslední době přibylo skutečně 

nespočetně mnoho. Jejich přibývání bude v následujících letech nepochybně pokračovat, a 

proto každá taneční škola, která chce na trhu setrvat, nemůže zůstat jen u dobrých výsledků 

jejich tanečníků. Je potřeba tyto výsledky i nějakým způsobem předat, představit je široké 

veřejnosti, obeznámit ji se svojí existencí, a to nejlépe prostřednictvím účinné 

marketingové komunikace, kvalitního komunikačního mixu. 

Čím pozitivněji, emocionálně silněji a důvěryhodněji působí komunikační mix na 

potenciálního zájemce, tím je větší pravděpodobnost, že zájemce v budoucnosti využije 

služby daného sportovního klubu. Kvalitnější propagace zároveň zvyšuje atraktivitu mezi 

subjekty, které se v dané oblasti již pohybují. V případě taneční školy můžou být těmito 

subjekty tanečníci ostatních tanečních škol, trenéři, sponzoři, organizátoři soutěží, 

workshopů, školení, atd. 
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2 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem práce je na základě provedené analýzy navrhnout prostředky, které by 

vedli ke zlepšení a zkvalitnění marketingového komunikačního mixu tanečního klubu B-

Original. 

K realizaci výše zmíněného cíle jsou vymezeny následující úkoly:  

Sběr informací o taneční škole B-Original 

Sběr informací o propagačních aktivitách taneční školy B-Original 

Interview s trenéry a vedením klubu  

Popis atributů taneční školy B-Original 

Popis využívaných strategií v oblasti marketingu a především 

marketingové komunikace  

Analýza marketingového komunikačního mixu 

Zhodnocení a návrh nových efektivních postupů a aktivit v 

marketingové komunikaci klubu, které by vedlo k zvýšení povědomí a 

oblíbenosti 
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3 Teoretická východiska 

 
3.1 Marketing a nástroje marketingového mixu 

 

3.1.1 Pojem marketing 

Každý člověk disponuje určitými potřebami a přáními, které vytvářejí v jeho vnitřku 

pocit nepohodlí. Intuitivně se snaží tenhle problém řešit získáním toho, co jeho potřeby a 

přání uspokojí. V současné době je na trhu mnoho produktů, které mají schopnost 

zmíněnou funkci naplnit, a proto se výběr vhodného výrobku nebo služby uplatňuje jako 

koncepce užitku, hodnoty a uspokojení. Ke směně, kterou Kohout (1999) definuje jako 

„výraz získávání požadovaného produktu za odpovídající náhradu, když obě strany jsou na 

tom subjektivně lépe než před ní“ (7, s. 24), dochází až po tom, co konkrétní firma 

přesvědčí spotřebitele o tom, že právě ona je pro něho zpomezi všech konkurentů ta 

nejvýhodnější – vyznačuje se vynikající kvalitou, mimořádným užitkem či nejpříznivější 

cenou (13). 

Organizace, figurující na trhu, musí znát svého zákazníka, co pro marketingově 

orientovanou firmu znamená proces průběžné konfrontace vlastních rozhodnutí s potřebami 

trhu. A právě marketing jí umožňuje definovat cílové spotřebitele a najít cestu, jak 

uspokojit jejich přání a potřeby při maximální efektivnosti všech operací (15). 

Uvedené základní pojmy jsou prvky základní koncepce marketingu, která je zachycená 

na obrázku níže. 

Obr. 1: Základní koncepce marketingu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kotler (2007) 
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Kotler (2003) charakterizuje marketing jako „společenský a řídicí proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných produktů s ostatními“(10, s. 23).  

V jiné definici se dozvídáme, co je obsahem marketingové činnosti. Horáková říká: 

„Marketing je procesem plánovaní a naplňovaní koncepce, oceňování, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny 

uspokojující potřeby jedinců a organizací“ (6, s. 14). Jednotlivými částmi marketingové 

činnosti se zabývá následující kapitola. 

Marketing je v dnešní době již samozřejmou součástí managementu, které by se žádná 

firma, organizace, společnost neměla obávat neřku-li se ji vyhýbat. Naopak, měla by ji brát 

za pozitivum, které jí může přinést značné výhody proti konkurenci. Platí to i pro taneční 

školy, jejichž cílem je prosadit se na konkurencí nasyceném trhu. Jen taneční klub, který 

tanečníkům prostřednictvím marketingu dokáže, že je schopen naplňovat jejích přání a 

potřeby, se může stát vítězem tohoto konkurenčního boje. 

 

3.1.2 Marketingový mix 

Soubor nástrojů, které může firma využít pro úpravu své nabídky pro zákazníky tak, 

aby odpovídala přáním této cílové skupiny, je označován jako marketingový mix. Jak uvedl 

profesor Jerry McCarthy v roce 1960, jedná se o soubor opatření, která jsou potřeba udělat 

k naplnění cílů marketingové strategie firmy (25). Přitom proporcionalita jednotlivých 

proměnných a jejich vhodná kombinace je rozhodující a nemělo by dojít k situaci, kdy je 

jeden z nástrojů v převaze. V opačném případě, kdyby firma nepropojovala vhodně 

všechny složky marketingového mixu, došlo by k neúspěchu a nedosažení vytyčených cílů. 

Jak je patrné z výše zmíněné definice od Kotlera (2007), marketingový mix pozůstává 

ze čtyř základních aktivit, které jsou běžně z angličtiny označovány jako 4P. Jsou to: 

výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion). 

V moderním pojetí marketingu v oblasti služeb hrají zásadní roli navíc další 3P, a sice 

lidé jako je například trenér a další personál (people), proces při setkání se službou 

v podobě například chování trenéra (process) a nakonec materiální prostředí konané 

služby (presentation). 
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Produkt 

V běžném životě vnímá člověk produkt jako něco, co mu prostřednictvím svých 

užitečných vlastností napomůže splnit jeho požadavky, potřeby a přání. Jedná se tedy o 

konkrétní výrobek nebo služby samy o sobě. V marketingu ale na rozdíl od ponětí 

v běžném životě je na produkt nahlíženo mnohem šířeji. Jak ve své publikaci uvádí 

Horáková (1992), produktem „se označuje celková nabídka zákazníkovi, tedy nejen zboží 

nebo služba samy o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako prestiž 

výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje a další“(6, s. 26).  

V sportovním prostředí se pak produkty vyznačují určitými specifickými vlastnostmi. 

Podle autorky Čáslavové (2009) „za sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné a 

nehmotné statky nabízené k uspokojení přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti 

tělesné výchovy a sportu“ (2, s. 116).  

Stejná autorka Čáslavová (2009) strukturuje sportovní produkty následovně:  

a) Základní produkty tělesné výchovy a sportu  

- nabídka tělesných cvičení  

- nabídka sportovních akcí  

- nabídka turistických akcí  

b) Produkty vázané na osobnost  

- sportovní výkony vázané na osobnost sportovce  

- výkony trenérů  

- reklamní vystoupení sportovců  

c) Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu  

- myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast  

- sportovní informace šířené médii  

- hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu  

d) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty  

- tělovýchovné a sportovní zařízení (spolková komunální, státní)  

- vzdělání ve sportu  

- pojištění cvičenců a sportovců 

- doprava na soutěže  



14 

 

- vstupenky  

- sponzoring  

- dary a podpora  

e) Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu  

- tělovýchovné a sportovní nářadí  

- tělovýchovné a sportovní náčiní  

- sportovní oblečení (2, s. 123-124)  

Cena 

Hlavně v současné, ekonomicky náročné době je cena významným faktorem 

ovlivňujícím chování zákazníků. Pro většinu spotřebitelů je totiž mírou hodnoty produktu, 

neboť udává, kolik peněz se musí vzdát, aby byli schopni pořídit si daný výrobek nebo 

službu. To reflektuje i definice dle Kotlera a Armstronga (2007), kteří říkají, že „cena 

představuje sumu peněz, kterou musí zákazník vynaložit, aby výrobek získal“ (9, s. 106).  

Přitom obrovské psychologické působení na zákazníka mají nejrůznější druhy slev, které 

dokážou vyvolat efekt, že cena byla zákazníkovi „šitá na míru“. 

Distribuce 

Jak tvrdí Kotler (2007), distribuce představuje veškeré činnosti, které firma podniká k 

tomu, aby zpřístupnila svůj produkt zákazníkům (8, s. 71). Povaha distribučních cest závisí 

především na tom, zda se jedná o produkt hmotný nebo nehmotný.  

Čáslavová (2009) v tomto případě uvádí následovní zásadní rozdíl (2, s. 111):  

 hmotný produkt musí být dopraven do místa prodeje. Dle Horákové (1992) 

jsou tak spotřebiteli poskytnuté zejména dvě výhody – výhoda časová a 

prostorová, protože umožňuje zákazníkovi poptávaný produkt zakoupit 

v místech a v době pro něj vyhovujících (6, s. 36).  

 u nehmotných produktů (jako jsou služby, místa a myšlenky) platí, že 

vzhledem k jejich povaze není možné, aby byly dopraveny ke spotřebiteli. 

Zákazník musí přijít, „prožít“ si daný produkt do zařízení. Proto se společností, 

nabízející právě tuto formu produktů, snaží získat zákazníky ke vstupu do jejich 

zařízení a využívají k tomu především nástrojů propagace. 
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Propagace 

Smyslem propagace je informovat klíčového potenciálního zákazníka o existenci 

produktu, jeho vlastnostech, ceně, atd. a přesvědčit ho o jeho přednostech, které ho přimějí 

ke koupi.   

Propagační taktiky mají mnoho forem, které můžeme podle Kotlera a Armstronga 

(2007) rozčlenit do pěti základních skupin: reklama, osobní prodej, public relations, 

podpora prodeje a přímý marketing (9, s. 809). Podrobněji se jednotlivými částmi tzv. 

propagačního mixu zabývá kapitola 3.2, kde jsou navíc jmenované i další moderní nástroje 

propagačního mixu rozvíjející se v současné době.  

Lidé 

V oblasti služeb je personál zásadním faktorem, který ovlivňuje posuzování kvality 

firmy zákazníky. Vždyť právě to, jak jsou zaměstnanci daného zařízení vlídní, zdvořilí a 

přístupní, jaké mají znalosti, jak prezentují úroveň dovedností, jak společnost reprezentují, 

jaké vztahy mezi nimi panují, atd. vnímá zákazník z pomezí všech faktorů přednostně. 

Podle výzkumu US News and World Report, jak cituje ve své publikaci Čáslavová (2009), 

až 68% lidí opouštějících podniky odchází kvůli nespokojenosti s postojem personálu (2, s. 

112). Z těchto důvodů by management každé společnosti měl důrazně dbát o kvalitu a 

vstřícnost svého personálu. 

Proces 

Jedná se o proces, kdy zákazníci vnímají, jak jim jsou služby poskytovány. Důležitou 

úlohu zde sehrávají v první řadě rychlost poskytování služeb, kvalita, doba čekání a forma 

obsluhy. 

Prezentace 

Prezentace je spojena s provozovnou, kde k poskytnutí služby dochází. Zákazník 

hodnotí, jak na něho zařízení působí, přičemž posuzuje především velikost provozovny, její 

vybavení, atmosféru, komfort a v neposlední řadě i čistotu. 
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3.1.3 Specifika sportovního prostředí v návaznosti na marketing 

I přes to, že význam a množství produkce sportovního odvětví v České republice 

neustále roste, ještě pořád nejsou statisticky evidovány čísla vypovídající o tom, jakým 

dílem přispívá sportovní prostředí k tvorbě hrubého domácího produktu (2). Jen pro 

porovnání, v USA je běžně používán pojem „sportovní průmysl“, který Pitts a Stotlar 

(1996) definují jako „trh, na kterém produkty nabízené zákazníkům představují sport, 

fitness, orientované na rekreaci nebo výkon a dále to mohou být činnosti, zboží, služby, 

lidé, místa nebo myšlenky“ (2, s. 3).  Toto odvětví je řádně považováno za součást 

národního hospodářství a vytváří značnou část financí, které mu „přitékají“. 

Vzhledem k tomu má marketing v této oblasti značné opodstatnění, protože jen díky 

nástrojům marketingu dokážou schopní manažeři vytvořit koncepci produktu, který 

odpovídá přáním a představám „konzumentů“ v oblasti sportu. Formulujeme tak pojem 

sportovní marketing, který Čáslavová ve své publikaci vysvětluje prostřednictvím citace 

amerických autorů Pittse a Stotlara (1996) jako „proces navrhování a zdokonalování 

činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se 

uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“ (2, s. 37).    

Prostředí tanečního sportu je oblastí, která také sehrává významnou roli v tvorbě 

hrubého domácího produktu. Členové jednotlivých tanečních škol každoročně přispívají 

tisíci až desetisíci korun jen za tím účelem, aby se mohli vzdělávat v této oblasti. Uvedená 

suma odráží pouze platby za výuku a členství, nikoliv výdaje na pořízení kostýmů, nutných 

tréninkových potřeb a dalšího vybavení. S menší nadsázkou by vzdělávání v tanečních 

školách vzhledem k výši potřebných výdajů mohlo být označené za „luxusní zboží“, 

protože si jej může dovolit jen skupina lidí, která disponuje požadovaným množstvím 

volných finančních prostředků. Tanec tedy v tomto smyslu přináší každý rok do státních 

pokladnic značnou sumu peněz, a proto ze subjektivního pohledu autorky by této části 

sportovního průmyslu měla být věnovaná minimálně několikanásobně větší pozornost než 

v současnosti. 

Ovšem, všechno má své plusy i minusy. Jinak to není ani s marketingem tělesné 

výchovy a sportu. Autorka Čáslavová (2009) přichází s přehlednou tabulkou toho, jaká 

pozitiva a jaká negativa přináší marketingu sportu. 
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Tab. 1: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? 

 

Zdroj: Čáslavová (2009) 

 

3.2  Komunikační mix 

Po vyslovení pojmu „marketingová komunikace“ si mnozí nepoučení představí 

reklamu, protože právě ta je nejviditelnější části marketingových aktivit tohoto typu. 

V skutečnosti je ale reklama jen jedním z komunikačních prostředků, které se využívají pro 

předávání informací s cílem ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy 

cílových zákazníků. Pelsmacker, Geuens a Van Den Bergh (2007) mezi formy komunikace 

neboli propagace zařazují: Reklama  

Podpora prodeje  

Sponzorování  

Public Relations  

Osobní prodej  

Přímá marketingová komunikace  
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Komunikace v prodejním nebo nákupním místě  

Výstavy a veletrhy  

Interaktivní marketing (14, s. 26-27). 

Následující tabulka přesně uvádí seznam četných komunikačních platforem. 

Tab. 2: Běžné komunikační platformy 

 

Zdroj: Kotler (2003) 

 

3.2.1 Reklama 

Křížek a Crha (2003) ve své publikaci přímo zaměřené na reklamu vysvětlují čtenáři 

tento pojem jako placenou informaci, která je šířena prostřednictvím médií (tj. noviny, 

časopisy, rozhlas, televize, kino, plakátovací plochy, výkladní skříně apod.). Tyto reklamní 

prostředky vytvářejí jakýsi „most“ mezi prodávajícím a zákazníkem (neosobní forma 

komunikace), přičemž podstatnou vlastností reklamy je, že zákazník je jí oslovován a 

přesvědčován přímo (11, s. 28). U reklamy tak možno registrovat, jak uvádí Koltler (2003), 

tři základní vlastnosti: 
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 Pronikavost – reklama ve velkém měřítku několikrát opakuje pozitivní informaci o 

prodejcovi, o jeho síle a úspěchu. Umožňuje zákazníkovi získat a srovnat sdělení různých 

prodejců na trhu. 

 Zesílená působivost – kombinuje slova, zvuk a barvy, čímž poskytuje příležitost 

k dramatizaci organizace a prezentovaného produktu. 

 Neosobnost – reklama je monolog, nikoliv dialog se spotřebiteli, který tak nejsou 

nuceni na ni okamžitě reagovat. (10, s. 594) 

Reklama zpravidla plní tři různé funkce, z kterých má každá své opodstatnění 

v odlišnou dobu: 

1. Funkce informační plní svou roli v době uvádění produktu na trhu. Má spotřebitele 

informovat o existenci samotného produktu, obeznámit ho s cenou a způsobem 

používání či s novými službami.  

2. Funkce přesvědčovací má opodstatnění v případě, jestliže má reklama posílit 

preference daného produktu u zákazníka. Jedná se tedy o získání zákazníků 

konkurence, posílení image značky, potlačení obav spojených s užíváním produktu 

apod. 

3. Funkce upomínací se používá, když chceme reklamou produkt spotřebiteli 

připomenout vzhledem k jeho delšímu umístnění na trhu (z hlediska životního cyklu 

produktu mluvíme o fázi zralosti). 

Reklama je pravděpodobně nejrůznorodějším nástrojem marketingové komunikace. 

Tvůrci reklam mají k dispozici reklamy televizní, tiskové, rozhlasové, reklamy na internetu. 

Vytvořit kvalitní reklamu, která by skutečně zaujala cílovou skupinu, je však velmi náročný 

úkol. Marketéři se musí orientovat v osvědčených postupech i nových trendech, správně 

určit cílové skupiny, musí znát základy psychologie, snažit se proniknout do mysli 

zákazníka a podporovat své domněnky průzkumy trhu. Proto si firmy stále častěji najímají 

externí marketingové agentury, které pro ně komunikační strategii vymyslí a pomohou s 

její přípravou. 

V případě reklamy sehrávají významnou roli média. Výběr média, prostřednictvím 

kterého bude informace sdělena je významným a vůbec ne spontánním krokem. Je nutné 

udělat menší analýzu a v rámci ní se zabývat o jaký druh produktu nebo služby se jedná, 

jaký má mít reklama dosah a frekvenci, aby byly dosaženy reklamní cíle.  
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Členění médií podle Kotlera a Armstronga (2007):  

 Masová – TV, kino, internet, billboardy, rozhlas  

 Specifická – ve sportovním prostředí se jedná o dresy, sportovní oděvy, mantinely, 

sportovní náčiní  

 Elektronická – TV, internet  

 Klasická – tisková média, dopravní prostředky, obaly, billboardy  

 Horká – TV, rozhlas, kino (působení na emoce lidí)  

 Chladná – tiskoviny, reklamní předměty (omezená působnost na emoce lidí)  

 Noviny - Osloví široké spektrum čtenářů, mají velkou flexibilitu a vysokou 

důvěryhodnost 

 Televize – Nízké náklady na oslovení spotřebitele, působí zde jak sluchové tak vizuální 

vnímání vjemů a působí na široké množství lidí.  

 Přímé zásilky (direkt mail) – Vyvolává dojem osobního kontaktu a poskytuje možnost 

oslovit vybrané množství zákazníků. Vylučuje se zde přímá konfrontace s konkurencí  

 Rozhlas – Výhodou tohoto způsobu jsou nízké náklady a možnost oslovení vybraných 

skupin posluchačů.  

 Časopisy – Možnost oslovení cílové skupiny, vysoká kvalita tisku v kombinaci s 

pozorným čtením  

 Venkovní reklama – Možnost častého opakovaného kontaktu, je velice flexibilní a je 

zde nízká přímá konkurence  

 On-line reklama – Výhodou je zde rychlý kontakt společně s možností oslovit vybrané 

cílové skupiny (9)  

Reklama je velmi oblíbeným nástrojem pro propagaci nejrůznějších marketingově-

orientovaných zařízení. Taneční školy v současnosti využívají především reklamu 

masovou, přičemž jako médium využívají venkovních prostor v podobě rozličných 

frekventovaných míst (zastávky, ulice, atd.). Díky téměř nulovým nákladům v případě on-

line reklamy na internetu (zejména se tím myslí Facebook, nebo Youtube) je v dnešním 
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světě tento typ reklamy už skoro nutností. Dále pak je oblíbená i reklama zabezpečená tzv. 

horkými médii, primárně kvůli její schopnosti působit na emoce vnímajícího. Ta je však 

dostupná jen pro taneční školy, kterým to umožní jejich rozpočet, neboť se nejedná o zcela 

levnou záležitost. 

Na základě provedené analýzy se stanoví přesná mediální strategie. Rozhodování o 

reklamě může mít podobu uvedenou v tab. 3. 

Tab. 3: Rozhodování o reklamě 

 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2007) 

 

3.2.2 Podpora prodeje  

Nástroje podpory prodeje umožňují společnostem získat rychlejší a silnější odezvu od 

kupujících. Využívá se však jen ke krátkodobému účinku, například u klesajícího prodeje 

nebo vůli zvýraznit výrobkové nabídky. Kotler (2003) zmiňuje tři výhody této formy 

komunikace se spotřebitelem: 

1. Kupony, soutěže, prémie apod. získávají pozornost a mohou dovést spotřebitele 

k výrobku či službě (komunikace). 

2. Obsahují určité slevy, návody nebo příspěvky, které poskytují spotřebiteli hodnotu. 

(podnět). 

3. Obsahují jasné pozvání angažovat se okamžitě v transakci (pozvání). (10, s. 594) 

Nevýhodou těchto nástrojů však může být hrozba přesycení trhu podporami prodeje. 

Neustále je proto nutné hledat nová řešení, např. nabízení kuponů s větší hodnotou pro 

věrné zákazníky či použití působivějších výkladních skříní. 
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Různé druhy podpory prodeje byly zmíněny v tab. 2. Obecně se ale používají 

nejrozličnější druhy slev a zákaznických soutěží. Jen pro upřesnění jsou dále vysvětlené 

některé z nich. 

Množstevní slevy – zákazník si koupí víc produktů a za toto množství získá buď slevu, 

anebo kus navíc. Pro firmy je totiž výhodná situace, kdy se zákazník tzv. předzásobí. Firmě 

odpadne starost se skladováním a taky se předpokládá, že během období spotřebovávání 

nakoupených produktů, nebude spotřebitel vyhledávat produkty konkurence a na výrobek si 

„zvykne“. 

Věrnostní slevy – pokud za určité období zákazník nakoupí předem dané množství 

nebo přesáhne stanovenou hodnotu, má možnost uplatnit při dalším nákupu jednorázovou 

slevu anebo získá slevovou kartu. Zákazník má tak pocit, že pro společnost něco znamená a 

stává se loajálnějším k firmě. Proto se často vytvářejí kluby, vydávají se klubové karty a 

pro věrné zákazníky jsou pořádány různé společenské akce. 

Slevové kupóny – v současné době je tento marketingový tah velice oblíbený zejména 

prostřednictvím různých internetových slevových portálů. Kupóny je možné nalézt i 

otištěné v periodikách, anebo je rozdávají hostesky v obchodě, na ulici a na dalších 

místech.  

Soutěže – pro podporu prodeje se mnohokrát používají nejrůznější soutěže. 

Zákaznicky populárním stylem rozdávání výher je výhra pro každého, kdo splní stanovené 

podmínky. Problémem však může být, když společnost nastaví podmínky příliš mírné a 

ohlas je několikanásobně větší než původně předpokládala. 

S podporou prodeje přímo souvisí i tzv. merchandising. Účelem je stimulace zákazníka 

a zapojení celého souboru prvků do podpory prodeje výrobku nebo služby. Merchandising, 

podobně jako ostatní marketingové aktivity, by měl přinášet kreativní nápady a řešení na 

zvýšení obratu a objemu prodeje. Je nástrojem na dosažení vyšších tržeb, nástrojem na 

posílení vizibility a mechanismem pro komunikaci s klientem, kde ovlivňuje jeho 

rozhodování o koupi. (22) 
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3.2.3 Sponzorování  

I přesto, že podíl sponzorství v rozpočtu komunikačního mixu mnohých firem je pořád 

nízký, zaznamenává tento nástroj propagace v posledních letech nepřehlédnutelný růst. 

V řadě firem si získává klíčové postavení v komunikační a marketingové strategii. Jednou 

z nejatraktivnějších oblastí pro umístnění finančních prostředků ze sponzorství je 

bezpochyby sport. 

 Abychom lépe porozuměli tomuto pojmu, je namístě uvést definici od přední autorky 

v oblasti marketingu sportu Čáslavové (2004): „Sponzorování představuje významný 

specifický prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci, 

zejména kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti.“ (3, s. 30) 

Pitts a Stotlar (1996), kterých cituje Čáslavová, v několika větách uvádějí plusy 

sponzorství oproti ostatním formám marketingové komunikace: „Sponzorování nabízí mnoho 

zřetelných výhod jdoucích nad většinu konvenčních reklamních technik. Reklama podává 

přímou komerční zprávu, zatímco sponzorování se dostává k lidem z různých zdrojů. 

Sponzorování zahrnuje i společnost, která je připravena učinit závazek a podporu nějaké 

činnosti, to znamená, že se v této činnosti orientuje více na lidi než na reklamní návrhy. 

Sponzorování je také časově vytrvalejší ve svých závazcích.“ (2, s. 252) 

Dá se říci, že sponzorování je jakýsi levnější druh reklamy, jehož efektivnost je hůře 

měřitelná. Na druhé straně ale díky sponzoringu vzniká mezi sponzorem a sponzorovaným 

unikátní partnerský vztah. Sponzor sponzorovanému poskytuje určitý druh pomoci (finanční 

nebo materiální) a sponzorovaný na oplátku nabízí sponzorovi různé benefity. Návrh všech 

protivýkonů, které sponzorovaný nabízí svému partnerovi, nalezneme v tzv. sponzorském 

balíčku. Důležité je tedy si uvědomit, že se nejedná o určitou formu daru, jak nesprávně někdy 

někteří „odborníci“ sponzorství označují.  

Velké množství subjektů dnes usiluje o to, aby získaly finance prostřednictvím 

sponzorství. Mnozí z nich i mají potenciál svému sponzorovi nabídnout kvalitní protislužbu, 

situace je však bohužel taková, že sponzoringem se převážně zabývají velké firmy, které mají 

zájem především o populární akce masového charakteru. Myslí si, že jenom ty jim můžou 

zaručit zřetelný propagační efekt. Neplatí tedy, že všechny odvětví sportu jsou pro sponzory 

atraktivní a taneční odvětví patří mezi ně. 
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3.2.4 Public Relations 

PR neboli vztahy s veřejností představují systematické plánované úsilí s cílem 

vybudovat a následně i udržet dobré vztahy s veřejností, publikem, akcionáři. Vytváří dobré 

jméno, vzájemné porozumění a sympatie s cílovými skupinami. 

V současné době je výsledkem PR-aktivit zpravidla tzv. publicita. Jedná se o zvláštní 

formu propagace, jejíž obsahem jsou informace o firmě nebo produktu, které se v médiích 

objevují bezplatně.  

Výhodou PR je, že dokáže oslovit i zákazníky, kteří nejsou cílovou skupinou, na 

kterou je reklama zaměřená. Jsou však potenciálními, perspektivními spotřebiteli, kteří si 

rádi přečtou článek, díky kterému získají potřebné informace, a následně zváží, jestli je 

nabídka pro ně zajímavá nebo ne (jedná se tedy o nenásilnou formu propagace).  

Jedná se zejména o zajímavé články, které čtenáře nenásilně informují o nové 

skutečnosti, a současně zmiňují reklamu na produkt. Dále sem pak patří např. tiskové 

konference, podnikové časopisy, vydávání interních materiálů, veřejné přednášky, publikování 

výsledků vědecké činnosti, výroční zpráva podniku a další. (9) 

 

3.2.5 Osobní prodej  

Podle Kotlera (2003) znamená „osobní interakce s jedním nebo více potenciálními 

zákazníky za účelem poskytování prezentací, zodpovídaní otázek a zajišťování 

objednávek“ (10, s. 575).   

Největší výhodou osobního prodeje je pružnost ve smyslu, že prodejci mají možnost 

okamžitě řešit problémy a otázky zákazníků. Tento typ propagace proto spadá mezi ty 

nejefektivnější, na druhé straně je však i jedním z nejdražších. Náklady plynou zejména do 

vyškolování prodejců, kteří svojí osobou a prezentací propagují firmu, dále do provizí a 

platů pro prodejce, do jejich cestovného, do reprezentačních fondů, atd. 

 

3.2.6 Ostatní formy 

Komunikace v prodejním nebo nákupním místě – probíhá zpravidla na místě prodeje 

výrobku nebo poskytování služby a může mít různé podoby: uspořádaní prodejního místa, 



25 

 

obrazovky s promítáním a reklamy v prodejně, způsob nabízení produktů, písemná 

prezentace, atd. 

Výstavy a veletrhy – umožňují kontakt mezi dodavateli, odběrateli a agenty. Využívají se 

převážně na trhu průmyslových produktů.  

Přímá marketingová komunikace – Kotler a Armstrong (2007) charakterizují direkt 

marketing jako „navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými zákazníky“. Podle autorů je 

největší výhodou této formy propagace možnost okamžité reakce na nabídku ze strany 

zákazníka a možnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky (9, s. 630). 

Jednotlivé nástroje přímého marketingu jsou vyjmenované ve výše uvedené tab. 2. 

Společně jim můžeme udělit atributy - neveřejné, bezprostřední, přizpůsobivé. Sdělení je 

adresováno konkrétní osobě, a proto je přímý marketing vhodný k budování individuálního 

vztahu se zákazníkem. 

Interaktivní marketing – je představován využitím nových médií, jako je internet a 

extrakt, které přinesly nový způsob komunikace se subjekty trhu a spolu s elektronickým 

obchodem propojují komunikaci s prodejem. 

 

3.3  Integrovaná marketingová komunikace (IMC) 

Častým problémem marketingové komunikace bývá nekonzistentnost jednotlivých 

forem propagace, nerespektující pohled ze strany zákazníka. Zákazník nerozlišuje mezi 

rozesílkou nabídek, reklamou, výstavami a podobnými akcemi. Všechny tyto aktivity jsou 

pro něho hodně podobné a vnímá je jen jako způsoby, kterými se firmy pokouší přimět ho 

ke koupi propagovaného produktu. K zefektivnění a dosažení vyššího účinku dojde až 

v momentě, kdy jsou původně na sobě nezávislé, nekonzistentní komunikační nástroje 

zkombinovány tak, že vytvářejí homogenní celek. A právě to je náplní a hlavním cílem 

integrované marketingové komunikace. 

Zmíněné myšlenky jsou obsahem v podstatě všech definic tohoto pojmu. Pelsmacker, 

Geuens a Bergh (2007) přicházejí s definicí, kterou používá Americká asociace reklamních 

agentur: „IMC je koncepce plánování marketingové komunikace, která respektuje novou 

hodnotu, jež vzniká díky ucelenému plánu, založenému na poznání strategických rolí 
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různých komunikačních disciplín, jako je obecná reklama, přímý kontakt, podpora prodeje 

a public relations, a kombinuje je s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní 

dopad.“ (14, s. 29) 

Na základě subjektivního zhodnocení autorky by komunikační mix každé společnosti 

měl vykazovat znaky homogenního celku. Organizace si musí předem promyslet, jaké 

nástroje propagace použije, a jak je vhodně zkombinuje, aby působili na klienty žádoucím 

dojmem. K tomu jí poslouží prostudování literatury zabývající se tímto tématem, přičemž 

podle doporučení autorky je k tomuto účelu nejvhodnější publikace Pelsmackera, Geuense 

a Bergha (2007). 

 

3.3.1 Srovnání tradičních komunikačních strategií a IMC. Proč IMC? 

Tradiční komunikační strategie jsou založeny na masových médiích, předávající velmi 

obecná sdělení, která jsou zaměřena na prodej. Naproti tomu strategie integrované 

marketingové komunikace jsou mnohem více personalizovány, zacílené na zákazníka a 

hlavně na vztahy a interakci s ním.  

Některé z hlavních rozdílů mezi klasickou a integrovanou komunikací jsou zachyceny 

v následující tabulce. Přehled zohledňuje měnící se charakter komunikace a měnící se 

postoj zákazníka. 

Tab. 4: Klasická a integrovaná komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pelsmacker, Geuens, Bergh (2007) 



27 

 

3.4  Komunikační plán a jeho komponenty 

Integrovaná marketingová komunikace je součástí strategického marketingového 

plánu. Ten by měl koordinovat činnosti všech jednotlivých složek marketingového mixu a 

být jakýmsi průvodcem pro vedení firmy a její marketingové odborníky při snaze 

dosáhnout podnikových cílů. Jakmile je marketingový plán vytvořen, firma může začít 

připravovat program integrované marketingové komunikace neboli komunikační plán. 

Pelsmacker, Geuens a Bergh (2007) upřesňují kroky komunikačního plánu 

v následující podobě: 

 Analýza situace a marketingové cíle: Proč? 

 Cílové skupiny: Kdo? 

 Komunikační cíle: Co? 

 Nástroje, techniky, kanály a média: Jak a kde? 

 Rozpočet: Kolik?  

 Měření výsledků: Jak efektivně? (14) 

Právě proto, jak bylo uvedeno na začátku podkapitoly, že komunikační plán je součástí 

strategického plánování, musí se v úvodu uskutečnit analýza současné situace organizace, 

klubu nebo společnosti. Z této analýzy plyne i vymezení cílové skupiny, cílů a úkolů 

marketingové komunikace. Dále je potřeba zhodnotit, jaké jsou k dispozici nástroje, 

techniky a nástroje. Na základě toho se připraví rozpočet a realizace plánu a v úplném 

závěru se provádí měření efektivnosti sdělení. (14) 

 

3.5  Speciální druhy propagace 

Guerillový marketing 

„Čas guerillového marketingu přichází tehdy, když už zákazník není ochoten reagovat 

na akce konvenčního marketingu, nebo se jimi dokonce cítí obtěžován,” říká německý 

sociolog a specialista v oblasti marketingu Thomas Patalas (2009) ve své knize. (12, s. 49) 

Obecně tedy můžeme za guerillový marketing označit všechny marketingové aktivity, 

které spájejí atributy jako originalita, nízký rozpočet, flexibilita a silné zaměření na 
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zákazníka.  Z hlediska investovaných peněz je efektivita této činnosti mnohem vyšší než u 

klasického typu marketingu, protože využívá psychologicky cílených nástrojů, hraje si 

s lidskou zvědavostí, překvapuje zákazníka, kdy komerční sdělení vůbec neočekává, 

využívám schopnost lidí samovolně šířit sdělení. (24) 

Většina guerillových kampaní zasahuje svým sdělením zákazníky v místě svého 

působení a používá k tomu lokálních zdrojů. Fakt, že svojí nevšedností přitahují pozornost 

novinářů, zvyšuje jejich dopad na cílovou skupinu. 

Základem je vždy jednoduchá, originální myšlenka, nápad, dobrý marketingový plán a 

hlavně podrobné poznání zákazníka. Občas jsou některé prvky na hranici legálnosti (např. 

výlep letáků v metru), guerillu je však možné praktikovat i bez toho, aby byl poškozován 

majetek někoho jiného. Stačí nalézt neobvyklá média, díky kterým budou osloveni méně 

tradiční konzumenti. Příkladem může být ochutnávka na skutečně netradičním místě, jako 

je fotbalový stadión nebo škola. 

Autor Patalas (2009) zmiňuje deset zásadních bodů guerillového marketingu pro ty, 

který se rozhodli tento způsob propagace využít: 

1. Nepůjdete lidem na nervy. 

2. Nebudete mrhat prostředky. 

3. Nebudete nudit. 

4. Ve svých kampaních nebudete diskriminovat osoby ani zvířata. 

5. Nebudete kopírovat druhé. 

6. Nezalžete. 

7. Schránky svých bližních nebudete zahlcovat reklamou. 

8. Budete dráždit. 

9. Budete bavit. 

10. Budete se lišit od ostatních (12, s. 85) 

Product Placement 

Product placement bychom mohli volně přeložit jako zasazení propagace produktu 

určité firmy přímo do děje filmu nebo seriálu. Účinkující v těchto filmech tak jezdí 

v značkových autech, nosí značkové oblečení a pijí nápoje s logem výrobce. Každá 

skutečná reklama musí být zaplacená a jinak tomu není ani v tomto případě. Pro producenty 
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to znamená leckdy nemalé finanční prostředky navíc. Aby byl product placement účinným 

druhem propagace, musí ale umístnění produktu do děje pořadu dávat smysl. Produkt musí 

být nedělitelnou částí dějové linie, musí být součástí příběhu. 

Product placement objevíme nejenom ve filmech a seriálech, ale taky například i 

v podobě tištěné, tedy v časopisech, novinách, knihách. Princip zůstává úplně stejný jako u 

filmů. Jméno propagovaného je tady zmíněno v kontextu a nepřímou formou se dostává do 

povědomí čtenáře.  

Šeptanda 

V případě sestavování marketingového komunikačního plánu je potřeba nezapomenout 

na nejpřirozenější a jeden z nejdůležitějších médií – samotné zákazníky. Kdysi dávno to 

byla snad jediná forma propagace výrobce. Později přišla televize, billboardy, internet, no 

v současné době mnohem více lidí začíná tento typ reklamy ignorovat a vrací se k tomu, že 

spoléhají na to, co funguje zadarmo a dobře odjakživa – dobrá rada od přátel. 

Šeptandu není možné vylhat nebo „ošidit“. Zákazníci mluví o firmě, ať už se jí to líbí 

nebo ne, a proto by se měla snažit zákazníka nadchnout něčím chvályhodným, neobvyklým 

nebo vtipným. Je potřeba zdůraznit, že mluvíme o reálném činu, a ne slibování, jak to často 

dělá klasická reklama. 

Velmi efektivním šeptandovým marketingem jsou v dnešní době různé blogy a 

komentáře spotřebitelů k produktům, které vyzkoušeli. Lidé si taky oblíbili šíření svých 

zkušeností a zážitků prostřednictvím komunitních webů, sociálních sítí. Tento druh 

šeptandy nazýváme virálním nebo vírovým marketingem. 

Reklamní prostředky na hranici legálnosti 

Ambush marketing – je jedním z prvků guerillové reklamy. Spočívá v „parazitování“ 

na marketingových aktivitách jiné firmy. Nejčastějším příkladem je ztotožňování se se 

sportovní akcí, která je sponzorována finančními prostředky jiné firmy. 

Podprahová reklama – je zákonem zakázanou praktikou. Princip spočívá v tom, že do 

televizního pořadu je na nepatrnou chvíli vsunuté tzv. podprahové sdělení, které divák na 

první pohled ani nezaznamená, do podvědomí se ale toto sdělení dostane. 
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4 Metodologie práce 

 
4.1  Postup řešení 

Analýza komunikačního mixu taneční školy B-Original nabývá podobu případové 

studie, která slouží k získání a prohloubení znalosti o marketingové komunikaci této 

taneční školy a k tomuto účelu využívá kvalitativní metody sběru dat. Konkrétně to jsou 

následující metody: 

- Interview 

- Analýza textů a dokumentů 

- Popisná analýza 

Podoba studie se odvíjí od vytyčeného cíle a z něho odvozených úkolů. Protože cílem 

této bakalářské práce je analýza marketingového komunikačního mixu tanečního klubu B-

Original, studie si vyžaduje čtyři následující kroky: 

1. Studium literatury 

2. Sběr dat 

3. Analýza, interpretace a zhodnocení sesbíraných dat 

4. Tvorba doporučení 

Náplní první části bylo studium literatury a zpracování stručného přehledu všech 

nutných poznatků. Problematika je zaměřena na marketingový komunikační mix 

marketingově orientovaných společností, jeho jednotlivé části. Nabytí této znalosti výrazně 

napomohlo u modelování návrhů ke zlepšení komunikačního mixu sloužícího k propagaci 

taneční školy B-Original. 

Druhou fází byl již samotný sběr dat a informací z oblasti marketingové komunikace 

tanečního klubu B-Original. Zdrojem informací byly interní a externí sekundární data, což 

znamená, že informace byly sesbírány především studiem materiálů poskytnutých vedením 

klubu a stejně i z dat nabytých na webových portálech. 

V třetí části byla uskutečněna analýza, shrnutí a zhodnocení shromážděných dat.  

K detailnějšímu rozpracování a hlubšímu porozumění napomohly i neformální rozhovory 

se spoluzakladateli a trenéry klubu. Zjištěné byly hlavně obsáhlejší informace o postupech 



31 

 

a důvodech výběru jednotlivých doposud použitých technik marketingové komunikace, 

případných komplikací při jejich realizaci a taky informace o finančních nákladech. 

Poslední čtvrtá část se zabývá tvorbou návrhů pro zlepšení jednotlivých nástrojů 

marketingové komunikace v případě tohoto tanečního klubu.  

 

4.2  Výzkumné metody 

 

4.2.1 Interview 

Interview neboli kvalitativní rozhovor můžeme označit za rozhovor s určitým cílem. 

Dotazování je obecně možné rozdělit na několik typů. Podle Hendla (2005) může mít 

kvalitativní dotazování podobu strukturovaného rozhovoru, rozhovoru s návodem, 

narativního rozhovoru, etnografického a episodického rozhovoru (5, s. 161-186). 

Strukturovaný (standardizovaný) rozhovor je charakteristický tím, že má předem 

stanovené otázky, které se během rozhovoru mezi tazatelem a dotazovaným nemění. 

Dotazovaný tedy nemá možnost volné reakce na otázku, jeho odpovědi jsou striktně dané. 

Tento typ interview umožňuje poměrně rychlé a přehledné zpracování zjištěných informací. 

Silně strukturované dotazování v kvalitativním výzkumu se však považuje za ne příliš 

vhodné. Proto byla pro tento výzkum vybrána metoda polostrukturovaného dotazování., 

která představuje interview na rozmezí strukturovaného a nestrukturovaného dotazování. 

Nestrukturovaný rozhovor je naopak postaven na spontánně kladených otázkách. 

Počítá se schopností tazatele okamžitě reagovat na situaci a v případě potřeby otázky 

během rozhovoru měnit. Tazatel má tedy základní otázky připravené, nicméně v průběhu 

interview mění jejích pořadí i formulaci. 

Interview, které bylo použito ke zjištění informací pro potřeby bakalářské práce, se 

vyznačuje následujícími charakteristikami (plné znění je k nahlédnutí v přílohách práce): 

- účel: pro zjištění oficiálně nezveřejňovaných informací o strategickém plánu 

marketingové komunikace taneční školy B-Original, o typech propagace používaných 

k reprezentaci a dalších informacích o současném vnitřním prostředí 

- forma: polostrukturované dotazování 

- kdo byl dotazován: jednatel klubu Matej Zvara. 
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4.2.2 Analýza textů a dokumentů 

Analýzou dokumentů a textů rozumíme zkoumání nejrůznějších interních dokumentů a 

zpráv, článků v časopisech, webových stránek a dalších. Hendl (2005) rozděluje 

dokumenty do šesti skupin: 

 Osobní dokumenty (dopisy, deníky)  

 Úřední dokumenty (výroční zprávy, zápisy ze schůzí)  

 Archivní data (statistické údaje o firmě, instituci nebo zemi)  

 Výstupy masových médií (noviny, časopisy)  

 Virtuální data (data na internetu)  

 Předmětná data (budovy knihy, umělecké předměty) (5, s. 204)  

Tato metoda umožňuje popis sekundárních dat, tj. data, která byla zpracována za jiným 

účelem, než je předmět výzkumu. V rámci sekundárních dat musíme rozlišovat ještě vnitřní 

(údaje zaznamenané organizací pro interní potřeby, nezveřejňují se – např. účetní závěrky, 

údaje o vstupech a výstupech, atd.) a vnější zdroje (údaje zpracované pro veřejnost – např. 

státní statistiky, periodika, výroční zprávy organizace). 

Metoda analýzy textů a dokumentů byla využita pro prozkoumání několika typů dat. 

V prvním řadě to byly informace o jednotlivých nástrojích komunikačního mixu taneční 

školy B-Original. Dále se jednalo o data zahrnuté v účetnictví pro zjištění jednotlivých 

položek rozpočtu, které byly určeny na propagaci. A v neposlední řadě byly zkoumány i 

informace o nabídce tanečních kurzů a členství v taneční škole, o cenách, o historii a 

vzniku, o počtu členů, o konkurenci, o partnerech apod. z příslušných webových stránek. 

 

4.2.3 Popisná analýza 

Velké množství kvalitativních výzkumů, jejichž účelem je vytvoření sumářů informací 

o konkrétních aspektech zkoumaného prostředí, využívá metodu popisné analýzy. Smyslem 

této metody je popis sekundárních dat, jako jsou například informace z firemních zpráv, 

z interních dokumentů organizací, z článků v odborných časopisech apod. 

Wright a Noe (1996) navrhují postup popisné analýzy v této podobě:  

 vytyčení cíle  
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 vyhledávání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který vzhledem k 

cíli bude sledován  

 určení souboru materiálu  

 čtení  

 systematické sledování  

 vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek a grafů  

 rozbor a hodnocení (18, s. 40). 

Popisná analýza této práce je charakterizována následujícími atributy: 

- cíl a obsah jednotek: popis informací pro shrnutí marketingového komunikačního mixu 

taneční školy B-Original 

- soubor materiálů: webové portály a stránky s informacemi o nástrojích komunikačního 

mixu B-Original, účetní závěrky a kopie formulářů daňových přiznání, záznam 

z interview s vedoucím klubu 
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5 Atributy taneční školy B-Original 

 
5.1 Rekreační sport a tanec v ČR 

Taneční škola B-Original se věnuje výuce tance. Zabývá se především výukou a 

tréninkem moderních tanečních stylů, se zaměřením na výchovu mladých universálních 

tanečníků, kteří se budou účastnit vystoupení nebo soutěží, ve stylech: hip hop (new style, 

poppin', lockin', house, wackin', oldschool), krump, disco dance, break dance a 

dalších tanečních stylů. I přes to, že se tanečníci účastní tanečních soutěží, jedná se o 

rekreační tanec. Rekreační sport, to jsou totiž nejen nesoutěžní pohybové aktivity, ale také 

soutěžní rekreační sportovní činnost, které smyslem je samotní pohyb, radost z pohybu, 

sebeprezentace, ale i setkání s lidmi, kterých zájmy jsou identické. 

Rekreační sport v České republice je organizován především pod občanským 

sdružením Česká asociace sportu pro všechny (dále jen ČASPV). Jak je uvedeno na 

webových stránkách této organizace, ČASPV se snaží navázat na předchůdce v českých 

dějinách tělesné výchovy v čele s dr. Miroslavem Tyršem a v této souvislosti vyvíjí činnost 

směřující k přiblížení a zpřístupnění tělesné výchovy a sportu pro širokou veřejnost. 

Občanské sdružení si uvědomuje vysoký společenský význam sportu a přiměřených 

pohybových aktivit, díky kterým je možné racionálně bojovat i proti různým negativním 

jevům v lidské společnosti (např. drogy, asociální chování apod.). (21) 

ČASPV má v současnosti šedesát tisíc registrovaných členů a přes čtyřicet tisíc členů 

ve sdružených právních subjektech. Široké veřejnosti je nabízený pestrý výběr zajímavých 

a účinných pohybových aktivit včetně tanečního sportu. Jedním ze sdružených právních 

subjektů spadajících do ČASPV je občanské sdružení Czech Dance Organization (dále jen 

CDO). CDO je občanským sdružením, kterého hlavním zájmem a posláním je organizačně 

a metodicky podporovat rozvoj tance, jeho popularizaci, hájit zájmy a prosazovat 

požadavky jeho členů. Spadá do skupiny zájmových, nepolitických a neziskových 

organizací pro děti a mládež s právní subjektivitou. Metodickou, organizační a soutěžní 

podporou soutěžní činnosti vytváří CDO vhodné prostředí pro masové zapojení zájemců o 

rekreační tanec a taky pro dosažení nejvyšší úrovně nejlepších jednotlivců a kolektivů. 
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5.2 Profil klubu neboli počátky a současná situace taneční školy         

B-Original  

Taneční škola B-Original vznikla v září roku 2009 a v současné době má zhruba kolem 

200 členů, kteří se pod vedením lektorů s dlouholetou taneční praxí vzdělávají ve 

streetových stylech. Kurzy navštěvují tanečníci již od 4 let a jsou rozděleny do tří 

základních věkových kategorií – děti, junioři a dospělí, přičemž v každé věkové kategorii je 

několik skupin, do kterých jsou členové rozděleni podle úrovně jejich tanečních schopností, 

dovedností a zkušeností. Kurzy jsou určeny všem, kteří mají chuť tančit a v tanci se 

neustále zdokonalovat. B-Original ctí myšlenku, že každý člověk má talent a je 

jedinečný, originální… . O tuto jedinečnost se chce starat a vytvářet podmínky, ve  

kterých se může originalita neomezeně rozvíjet. 

Tým trenérů B-Original se skládá z lidí, kteří tancování zasvětili buď velkou část svého 

života, nebo celý život. Tanec pro ně není jen prací, ale především vášní a radostí, kterou 

chtějí rozdávat dále. Základním cílem je rozvoj lidské osobnosti, vytváření přátelských 

vztahů a zdravého prostředí, ve kterém se tyto schopnosti rozvíjejí, spájení lidí pro 

společnou myšlenku, společný cíl. 

Zakladateli taneční školy B-Original jsou bratři Michal a Matěj Zvarovi. Tito 

profesionální tanečníci, lektoři a choreografové započali svoji dráhu v rodném Slovensku, 

kde působili ve skupině Element. Od roku 2006, kdy se přestěhovali za studiem do České 

republiky, působili ve skupině B.D.S. Academy. V roce 2009 se rozhodli založit svoji 

vlastní taneční školu B-Original, která funguje již třetím rokem. První dva roky působili ve 

wellness centru Radlická, kde si pronajímali taneční sál o rozměrech 70-80 m
2
. V roce 

2011 odkoupili vlastní prostory a taneční škola přesunula své působiště do nových, 

zrekonstruovaných prostor v obchodním domě na Praze 6- Shopping Point Řepy. Zde 

probíhají taneční kurzy přibližně od poloviny září 2011. Tady je svěřencům nabízen 

maximální komfort, služby a zázemí. Tahle skutečnost znamená určitě velký krok v dalším 

působení tanečního klubu B-Original na scéně rekreačního tance v České republice. (20) 

Bezprostředně se vznikem tanečního klubu B-Original v Praze vznikla i pobočka 

v Plzni. Lektoři sem dojíždějí z Prahy a pobočka v současnosti zahrnuje kolem 30 členů. 

První dva roky byly kurzy provozovány v kulturním domě Měšťanská beseda, bohužel tu 

však sídlila i konkurence, která klubu způsobovala značné potíže. Například po vcelku 
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nákladné propagační kampani taneční školy B-Original učinili tzv. „ambush marketing“, 

kdy na této kampani „parazitovali“ a snažili se zájemce přicházející na zápis přesvědčit, že 

oni jsou taneční škola, které byla prezentována.  

 

5.3 Marketingový mix 

Produkt 

Jak již bylo řečeno na začátku této části práce, taneční škola B-Original se zabývá a 

nabízí především kurzy moderních tanečních streetových stylů. V první řadě se kurzy dělí 

na běžnou tréninkovou výuku a tzv. openclassy. Běžnou formou vyučovány tréninky jsou 

určeny pro řádné členy, které platí pravidelně pololetně přesně stanovenou sumu jako 

členský příspěvek. Tyto kurzy mají pravidelný týdenní rozvrh, obvykle dvakrát týdně, 

jednotlivé hodiny na sebe navazují a představují soutěžní složky, které se prezentují na 

různých soutěžích konajících se přibližně od jara do začátku léta. Openclassy jsou určeny 

také primárně členům klubu, aby rozvíjeli své tanečné schopnosti a zdatnosti v některých 

konkrétních tanečních stylech prostřednictvím odborných trenérů, kteří se na ten daný styl 

specializují. Openclassy jsou však navíc otevřeny i pro širokou veřejnost. 

Další členění kurzů odpovídá kategorizaci dle věkové úrovně. Obecně rozlišujeme tři 

věkové kategorie: 

 Dětská věková kategorie (DVK): tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 

maximálně 11 let věku. 

 Juniorská věková kategorie (JVK): tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 

minimálně 12 let a maximálně 15 let věku. 

 Hlavní věková kategorie (HVK): tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže 

minimálně 16 let.  

Kromě toho, v případě tanečního klubu B-Original jsou tanečníci spadající do hlavní 

věkové kategorie rozděleni podle úrovně jejich tanečních dovedností, zkušeností, talentu   

a šikovnosti do dalších pěti skupin. Obdobně to platí i pro juniorskou věkovou kategorii, 

tady jsou vyčleněny skupiny pouze dvě. 
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Rozvrh všech kurzů pro sezónu 2011/2012 a jejich přehledné rozdělení je k nahlédnutí 

v přílohách této práce. 

Nabídka B-Original však výukou kurzů ani zdaleka nekončí. Dále nabízejí následující 

služby, které se týkají spíše tanečních celků než jednotlivců: 

- zajištění tanečních vystoupení v nejrůznějších tanečních stylech 

- vytvoření choreografie “ušité přímo na míru“ dle požadovaných kritérií 

- zajištění lektorů na taneční akce a workshopy 

- zajištění lektorů a choreografií pro jiné taneční školy 

- návrhy a výroba tanečních kostýmů a tréninkového oblečení 

- moderování (battly, taneční soutěže, plesy, firemní večírky, párty) 

- vytvoření profesionálních hudebních mixů. (20) 

Cena 

Ceny jednotlivých kurzů se od sebe liší podle intenzity jejich výuky. Co se týče 

openclassů, tady je cena rozdílná pro členy (tedy návštěvníky běžných kurzů) a nečleny. 

K dispozici jsou i permanentky, díky kterým je cena jednoho openclassu o něco nižší. 

Ocenění nabízené výuky zveřejňuje taneční klub na svých webových stránkách. Přehledný 

ceník je uveden v tabulce 5. 

Tab. 5: Ceník kurzovní výuky 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Název kurzu Co kurz zahrnuje? Cena 

Děti (8–11 let)  trénink 2×1,5 hod./ týden 3900 Kč/ pololetí 

Junioři (12 – 14)     

Dospělí (15+)     

Děti (8–11 let) - začátečníci trénink 2×1 hod./ týden 3000 Kč/ pololetí 

Junioři (12 – 14) - začátečníci     

Děti (4 – 7 let) trénink 2×1 hod./ týden 2400 Kč/ poletí 

Open class 
 1 hod. výuky konkrétního 

tanečního stylu 
120 Kč pro nečleny 

60 Kč pro členy 

Permanentky  na openclassy Cena 

5-měsíční 
2000 Kč pro nečleny 

1000 Kč pro členy 

10 vstupů 1100 Kč 

20 vstupů 2000 Kč 
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Ostatní služby, jako je zajištění tanečních vystoupení, lektorů na taneční akce, 

choreografii pro jiné taneční školy, navržení kostýmů apod., nemají stanovený přesný 

striktní ceník, a to z jediného důvodu – jedná se o práci jedinečnou, a tedy je cena 

stanovené vždy na jiné úrovni, dohodou dle možností objednavatele. 

Distribuce 

Jelikož taneční škola poskytuje služby, tj. produkty nehmotného charakteru, distribuce 

přímo do domu zákazníka není možná, a proto probíhá v místě jejího působení.  Jak již 

bylo řečeno, působiště klubu se momentálně nachází v městské části Praha – Řepy. Aby 

zájemci skutečně navštěvovali toto zařízení, je potřebná kvalitně propracovaná propagace. 

Propagace 

Všechny formy propagace, které B-Original používá ke svému zviditelnění, budou 

podrobně zmíněny v kapitole 6. 

Lidé 

Na základě subjektivního zhodnocení autorky je možné konstatovat, že personál, 

zahrnující zejména trenéry, je tvořen skutečně milými, zábavnými, vlídnými a tolerantními 

lidmi. Jejich profesionální zkušenosti a způsob předávání dovedností dosahuje vysoké 

úrovně. Důkazem toho je i fakt, že doposud nebyl zaznamenán případ, že by se některý ze 

členů vyjadřoval v opačném smyslu, anebo - v horším případě - dokonce opustil klub kvůli 

nespokojenosti s přístupem personálu. 

Taneční škola disponuje personální rozvahou následující struktury: 

- 6 trenérů 

- 1 recepční 

- výpomoc pro uklízení 

Proces 

B-Original si potrpí na pravidelnost a časovou přesnost kurzů. Když se například 

výjimečně vyskytne situace, že se některý z trenérů nemůže dostavit na trénink, zastoupí ho 

náhradní trenér nebo každý návštěvník daného kurzu obdrží informaci o zrušení lekce 

prostřednictvím SMS zprávy.  
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Celkový proces, který probíhá od první návštěvy klubu zájemcem až po případné 

ukončení působení v taneční škole B-Original, zahrnuje tyto kroky: 

1. první návštěva a rozhovor s recepční a vedoucím klubu, se kterým zájemce 

společně vyhodnotí jaké úrovně dosahují jeho taneční schopnosti a na základě 

toho je mu navrhnuta taneční složka příslušné věkové a kvalitativní kategorie, 

kterou by v případě zápisu do taneční školy navštěvoval 

2. zápis ve formě vyplnění potřebných formulářů, poskytnutí informací o dalších 

možnostech vzdělávání v oblasti tance, především v podobě openclassů a 

zaplacení členského poplatku (členský poplatek se platí vždy předem do 

stanoveného data na celé pololetí) 

3. navštěvování kurzů pravidelně 2x týdně v době, která byla stanovena již v době 

zápisu 

4. součástí tréninkového procesu jsou i zimní a letní soustředění a v období před 

soutěžemi, které se konají přibližně od začátku dubna do konce června, také 

tréninky nad rámec běžného rozvrhu, díky kterým jsou pak členové kvalitně 

připravení na soutěže (o všech těchto akcích jsou informováni dostatečně 

předem) 

5. v případě rozhodnutí o ukončení působení v taneční škole B-Original je nutné 

si promluvit o svojí situaci primárně s trenérem dané taneční složky, protože 

klub B-Original se zajímá a pečuje o své členy a je v jeho zájmu vědět, zda 

náhodou není problém na jeho straně. Další vyřizování pro ukončení 

navštěvování kurzů není nutné. 

Prezentace 

Skutečným „milníkem v dějinách“ klubu bylo odkoupení prostor v obchodním domě 

Shopping Point Řepy, které byly následně zrekonstruovány a nyní poskytují členům klubu 

velmi komfortní, plně vybavené, moderní a hezké zázemí. Před přesunutím působiště do 

Řep si taneční škola pronajímala sál ve wellness centru Radlická. Navzdory tomu, že 

působiště v prostorách tohoto centra v Radlické nabízelo frekventantům kurzů i další 

možnosti sportování a regenerace (fitness, bazén, studiové hodiny, spinning atd.), 

samozřejmě za příslušný poplatek, přeci jen to nepředčilo výhodu vlastních prostor. 
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Současné řešení tanečního studia v Řepích je určitě lepší variantou, neboť i dispozice a 

design provozních prostor jakékoliv organizace jsou součástí její identity a osobité image. 

 

5.4 Marketingové cíle 

Ekonomické cíle 

Hlavním cílem taneční školy B-Original je stát se v budoucnosti jednou z vedoucích 

tanečních škol, nejdříve v Praze a pak následně i v celé České republice. Primárně je však 

důraz kladen na kvalitu, a ne kvantitu. To je spojeno s fluktuací zájemců o tuto oblast 

sportovního vyžití – zůstanou totiž jenom ti, kteří mají skutečný zájem. 

 Na to, aby se B-Original mohl stát jednou z předních tanečních škol, musí začít své 

pobočky rozšiřovat i na jiná místa tak, aby byly pro zájemce přístupnější. První kroky 

k tomu již byly učiněny hned na začátku, kdy spolu se vznikem klubu a pobočky v Praze 

vznikla i pobočka v Plzni. 

Sportovní cíle 

Dosahování vynikajících sportovních výsledků není primárním cílem taneční školy B-

Original, ovšem vzhledem k zaměření většiny jejích kurzů je to aspekt vcelku podstatný. 

Prostřednictvím dobrých výsledků na soutěžích se jistě klub svým způsobem prezentuje 

před dalšími potenciálními klienty. Aby B-Original rozšířilo cílovou skupinu, jíž takovouto 

cestou osloví, rozhodlo se vedení pro účast nejen v soutěžích pořádaných organizací CDO, 

ale také pro účast v soutěži „Taneční skupina roku“, kde se prezentuje nejvyšší a 

nejzkušenější složka klubu. 

Sociální cíle 

Významnou charakterovou vlastností taneční školy B-Original je její přátelská 

atmosféra, která je pěstována a uchovávána nejen v rámci jednotlivých tanečních složek, 

ale také mezi složkami navzájem. Základním cílem klubu je tuto přátelskou atmosféru i 

nadále udržovat a snažit se o vytvoření něčeho, co trenéři a vedení klubu familiárně 

pojmenovávají jako „B.O. rodina“. Jejich záměrem je tedy vytvořit pro členy klubu 

domovskou půdu, kam se budou vždy rádi vracet, aby si především oddychli od 

každodenních úkolů, povinností a nepříjemností. 
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5.5 Partneři 

Klub má dva partnery – jsou jimi: Taneční centrum R.A.K Beroun a internetový 

obchod s taneční obuví Go4Style  

Podstatná je hlavně spolupráce s TC R.A.K. Beroun. Díky své patnáctileté působnosti 

na taneční scéně je toto centrum schopné taneční škole B-Original podat pomocnou ruku 

v oblasti organizační, provozní, know-how a různých dalších, které jsou pro reálné 

fungování organizace velmi významné. Například v době, kdy B-Original nemělo k 

dispozici vlastní prostory, se zde konala zimní soustředění, která jsou každý rok rozhodující 

pro soutěžní sezónu. 

Spolupráce s internetovým obchodem Go4Style je možné si povšimnout už po příchodu 

do prostor klubu. Jsou tu totiž vystavené modely bot a tanečníci mají možnost si je na místě 

i zakoupit. Rovněž je možné přejít prostřednictvím odkazu na webových stránkách taneční 

školy na stránky internetového obchodu. 

Sponzorské kontrakty se klubu bohužel ještě nepodařilo zrealizovat. Organizace, které 

mají zájem sponzorovat sportovní oddíly a kluby, se zpravidla spíše zajímají o kluby, 

jejichž viditelnost ve sportovním prostředí je větší, čímž se mohou zviditelnit i samotné 

sponzorující firmy. Taneční školy, coby zařízení pro zprostředkování rekreačního sportu, 

do této kategorie přímo nezapadají, a proto je skutečně nelehké přesvědčit sponzory o 

výhodnosti spolupráce a nabídnout jim protislužby, které by hodnotili pozitivně.  

 

5.6 Konkurence 

Taneční prostředí v České republice je velmi různorodé a přeplněné tanečními školami 

různého typu - od špičkových až po ty, které nabízejí taneční kurzy za dumpingové ceny, 

čemuž odpovídá i kvalita. Prosadit se v takovém prostředí není opravdu jednoduché a 

udržení se na trhu vyžaduje vynaložení obrovských sil. Především v Praze má zájemce o 

taneční vzdělání rozsáhlou možnost výběru. Taneční školy se tady předhánějí v tom, kdo 

„uloví víc ryb“ a mnohokrát toto snažení zachází až do krajních hranic.  

Taneční škola B-Original tedy musí čelit různým překážkám na trhu, ze kterých jednou 

je právě i zmíněná konkurence. Největšími konkurenty jsou pražské tanečné centra BDS 
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Academy, Out Of Bounds, Last Minute, The next movements a dále také komerční studia 

jako je Dance Station nebo Dance Perfect. 

Jako konkurent je zajímavá hlavně taneční škola BDS Academy. V úvodu této kapitoly 

o atributech taneční školy B-Original bylo zmiňováno, že zakladatelé klubu Matej a Michal 

Zvarovi přišli do Prahy kvůli studiím a na své taneční působení navázali právě ve skupině 

BDS Academy v roce 2006. Po třech letech se rozhodli založit si svoji vlastní taneční 

skupinu, což způsobilo mezi nimi a vedoucími klubu BDS Academy menší rozpory. 

Postupem času se konflikty částečně vyřešili, avšak mírně patrné napětí mezi skupinami 

existuje dodnes.  
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6 Analýza marketingového komunikačního mixu B-Original 

 
6.1  Vstupní komponenty komunikačního plánu 

 

6.1.1 Komunikační cíle 

Hlavním cílem marketingové komunikace je prostřednictvím propagace oslovit co 

největší počet zájemců o taneční kurzy a zvýšit tak počet členů kurzu. Zvýšil by se tím i 

celkový příjem a taneční škola by tak mohla investovat více prostředků do svého rozvoje.  

Stejně tak je dalším cílem zvýšit povědomí o existenci taneční skupiny B-Original a 

zlepšit její image v prostředí tanečních škol v Praze a v České republice. Díky tomu by 

následně bylo možné navázat spolupráci s novými partnery, ať už by se jednalo o jiné 

taneční skupiny, se kterými by si mohli vzájemně pomáhat, anebo o sponzory, kteří by opět 

zabezpečili přísun nových finančních zdrojů. 

 

6.1.2 Určení cílové skupiny 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem propagační kampaně je oslovit nové potenciální 

členy klubu, jsou cílovou skupinou především mladí lidé, kteří mají zájem o tanec. 

Konkrétně hovoříme o skupinách těchto charakteristik: 

 dětech, dospívajících i dospělých 

 dívkách i chlapcích  

 ve věku od cca 7 let do 26 let 

 žijících převážně v Praze a blízkém okolí a v Plzni 

Postupem času s narůstající popularitou školy by se „pole zásahu“ mělo značně rozšířit 

i na další města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.  

 

6.1.3 Rozpočet propagace 

Nakolik bychom mohli taneční školu B-Original zařadit mezi tzv. malé podniky, její 

rozpočet není tak objemný, aby si z něho mohla dovolit zaplatit drahou propagační kampaň. 

Navíc, v současnosti situace kolem financí není právě příznivá, neboť jak bylo zmíněno 
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výše, taneční škola se přestěhovala do nových prostor, které mimo jiné zrekonstruovala a 

náklady s tím spojené byly hrazeny formou úvěrů, které jsou nyní spláceny. 

Rozpočty financí určených na propagaci jsou uvedeny v tabulkách níže. Pro 

zpřehlednění byly některé její části rozděleny podle roku, ve kterém byl propagační nástroj 

použitý.  

Tab. 6: Rozpočet propagace za období 2009 – 2011 

Nástroj 

marketingové 

komunikace Období Druh Co obnáší? Výdaje 

REKLAMA 2009/2010 rozhlasová rádio SPIN - 60 spotů  20000 

    

 

Evropa 2 - Plzeň  24200 

  

 

letáky 

50 000 letáků                           

(Česká pošta - Praha 5) 27000 

  

 

  Plzeň   39000 

    televizní 

TV Barrandov - pořad o volném 

čase)   0
(1) 

  2010/2011 rozhlasová 

Evropa 2 - Praha, Střední Čechy 

(30 spotů) 60000 

      rádio SPIN - 12x30 spotů  120000 

    letáky Praha – 5000 ks 3000 

      Plzeň – 5000 ks 3000 

    film projekt Zvara Brothers 0
(2) 

    bannery 

bannery na soutěži Topgal Dance 

Life Tour 2011 12000 

  2011/2012 plakáty 

100x (Praha Řepy, Stodůlky, 

Zličín, Motol, Ruzyně, atd.) 3900 

    letáky 

12 000x do schránek (Praha 

Řepy) 8000
(3) 

      

5 000x na frekventovaných 

místech 3000 

      

5 000x na školách a 

prostřednictvím stávajících členů 3000 

    tištěná Řepská sedmnáctka (Praha Řepy) 2600 

      Cvrkot (Praha 6) 3600 
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PODPORA 

PRODEJE každoročně merchandising trička 20000 

      odznaky 7800 

  2011/2012 

slevové 

portály aaaslevy.cz 0
(4) 

  

 

soutěže 

na Webu bravo.cz (výhra = 

permanentky na openclassy)  0
(5) 

PUBLIC 

RELATIONS každoročně 

party pro 

členy   2000 

    

závěrečné 

vystoupení    0
(6) 

  2009/2010 

tisková 

konference pro cca 20 médií → PR články 5000 

OSOBNÍ 

PRODEJ 2009/2010 

podpůrné 

propagační 

vystoupení 

výchovní koncert "Let´s Dance - 

Street Dance" 10000 

INTERATTIV

NÍ 

MARKETIN

G každoročně www stránky    20000
(7) 

  

 

paper-click na www.seznam.cz 6000 

    

prezentace 

přes profil firmy.cz 7000 

  

 

odkazy/poutač

e na portálech streetdance.cz 0
(8) 

      muj-tanec.cz 0
(8) 

   

CELKEM 396100 

Zdroj: vlastní tvorba 

Pozn.:  (1) barter vystoupení 

  (2) z vlastních nákladů 

  (3) 6000 Kč náklady na výrobu letáků PLUS 2000 Kč za služby České pošty 

  (4) nesplněné podmínky plnění ze strany B-Original 

(5) formou bartrové dohody - vstupy na kurzy, 4x permanentka (20vstupů v hodnotě 2000 

Kč) na openclassy 

(6) zatím nejasné náklady 

(7) 8000 Kč výroba + správa webu 24 x 500,- 

(8) bezplatně 
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6.1.4 Nástroje, techniky, kanály a média 

V následujících kapitolách se práce bude zabývat jednotlivými nástroji komunikačního 

mixu, které jsou využívány taneční skupinou B-Original ke své propagaci. 

Hned na začátku je důležité podotknout, že budou zmíněny všechny typy nástrojů, 

které byly kdy použity, to znamená během všech tří let, protože je velmi náročné oddělit 

jednotlivé sezóny. Pozorný „spotřebitel“ totiž na trhu registruje většinu podpůrných 

propagačních aktivit v průběhu několika let a to zejména, když se jedná o oblast tohoto 

druhu služeb. Konkrétně v tomto případě může například sledovat vývoj výsledků na 

soutěžích, kde dochází rádoby k osobnímu prodeji, a jestliže se tyto výsledky zlepšují, 

může to pozorovatele přimět k vyzkoušení služeb úspěšného teamu. 

Taneční škola B-Original funguje na trhu tanečních škol již třetím rokem. Za toto 

období si jejích propagační kampaně prošli zjevným vývojem. V sezóně 2009/2010 byla 

propagační kampaň nejrozsáhlejší. Bylo tomu tak z toho důvodu, že do tohoto období se 

datuje vznik taneční školy, kdy na počátku byl počet členů klubu skutečně nulový. Tato 

propagační kampaň byla nejdražší, ale zároveň přivedla do klubu doposud největší počet 

nových členů (přibližně 70 nových členů). V další sezóně 2010/2011 měla propagace 

obdobný charakter jako v prvním roce a celkově si díky ní zajistila škola navíc dalších 60 

členů. Současná sezóna 2011/2012 byla svým způsobem specifická. Kvůli narůstajícímu 

počtu členů bylo třeba rozšířit nabídku o další kurzy, a proto bylo zapotřebí získat 

adekvátní prostory a připravit je formou rekonstrukce pro dané portfolio frekventantů 

kurzů. Vlivem těchto okolností nemělo vedení klubu dostatek času na přípravu rozsáhlé 

propagační kampaně, nicméně i přesto byly učiněny některé komunikační aktivity, na 

základě kterých taneční škola přijala i v této sezóně přibližně 60 nových zájemců o taneční 

kurzy. 

 

6.2 Reklama 

Reklama je jednou z hlavních aktivit, na které se klub B-Original v rámci své 

propagace zaměřuje. Zejména se využívají propagační materiály v podobě letáků a plakátů. 

Vzhledem k různorodosti reklamy je potřeba rozlišit, kdy jaký typ byl použit, protože ne 

každý rok je reklamní kampaň stejná.  
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V sezóně 2009/2010 byly aplikovány níže uvedené typy reklamy: 

 rozhlasová reklama: 

1) V hip-hopovém rádiu SPIN byla provedena spotová kampaň, v rámci které bylo 

odvysíláno během pracovních dnů 30 spotů před zápisem a 30 spotů v období 

zápisu. 

2) Pro region Plzně byla na rádiu Evropa2 vysílána rozhlasová reklama o rozsahu 

30 spotů. Tento region byl vybrán z toho důvodu, že z hlediska nižší 

poslechovosti jsou reklamy v rámci tohoto regionu levnější. 

 letáky: prostřednictvím České pošty se do domácností na Praze 5 dostalo 

zhruba 50 000 letáků 

 televizní reklama: vedoucí klubu Matej a Michal Zvara byli přizváni do pořadu 

o volném čase na TV Barrandov, kde jejich úkolem bylo prezentovat jednu 

z možností využití volného času. V souvislosti s konceptem pořadu tak 

nepřímou formou prezentovali i taneční školu B-Original, jejíž jméno v pořadu 

sice nezaznělo, ale natolik jsou vedoucí klubu i hlavními tvářemi taneční 

skupiny, že se dá bezesporu hovořit o jistém typu reklamy. 

Marketingová komunikace pro školní rok 2010/2011 měla obdobný ráz jako 

marketingová komunikace v roce předešlém: 

 rozhlasová reklama 

1) Opět bylo využité rádio Evropa2. Tentokrát však byla reklama vysílána pro 

region Praha a Střední Čechy. 

2) V tomto období byla uzavřena exkluzivní smlouva s rádiem SPIN. Díky ní 

měla taneční škola B-Original možnost využít každý měsíc 30 spotů, tj. spolu 

12x30 spotů během jednoho roku. Z nich 90 spotů bylo uplatněných v období 

před zápisem a zbytek sloužil k podpoře vztahů s veřejností, k vytváření image 

školy apod. Náplní spotu byl projev vždy některého z lektorů, působících v    

B-Original, který se představil, zmínil taneční styl, kterému se věnuje a pár 

slovy tento styl přiblížil posluchačům. 

 letáky: podobně jako v předchozím období byly rozdávány letáky.  Tentokrát se 

jednalo o distribuci na frekventovaných místech, jako jsou zastávky, obchodní 

centra, ulice v centru města, atd. 
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 film: Velmi zajímavým druhem reklamní propagace, který vzniká v roce 2010, 

byl trailer k připravovanému dokumentu o bratrech Zvarovych s názvem 

„Zvara Brothers“. Dokument doposud nebyl dokončen, informovanou veřejnost 

však trailer natolik zaujal, že se v blízké budoucnosti plánuje jeho dokončení. I 

přes to, že dokument a trailer primárně reflektují taneční život těchto dvou 

úspěšných tanečníků, již z výše uvedeného důvodu, se opět jedná o nepřímou 

reklamu pro taneční školu B-Original. 

 bannery a spoty na taneční soutěži: v roce 2011 byla taneční škola B-Original 

poprvé v historii hlavním pořadatelem taneční soutěže. Konkrétně mluvíme o 

taneční soutěži Topgal Dance Life Tour 2011 pořádané pod záštitou největší 

české taneční asociace CDO. Jako hlavní pořadatel mělo B-Original možnost 

prezentovat se během celé soutěže, a to především prostřednictvím bannerů a 

spotů. 

A nakonec v současné sezóně 2011/2012 byly použity následující reklamní strategie: 

 plakáty: v částech Praha Řepy, Stodůlky, Zličín, Ruzyně, Motol apod. bylo 

rozvěšeno kolem 100 kusů plakátů informujících o blížícím se zápisu do kurzů 

 letáky: letáková kampaň se v předešlých letech osvědčila, a proto i tento rok 

byly k propagaci využity letáky. V číslech to bylo: 

- 12 000 kusů doručených do poštovních schránek domácností v městské části 

Praha Řepy 

- 5 000 kusů rozdaných na frekventovaných místech, jako jsou zastávky 

městské hromadné dopravy, obchodní domy, ulice, a také v provozovnách 

veřejných služeb jako jsou restaurace, kadeřnictví apod. 

- dalších 5 000 kusů rozdaných na základních a středních školách 

prostřednictvím učitelů, což bylo předem s vedením školy domluvené, a taky 

prostřednictvím již stávajících členů 

 tištěná reklama: Zápis do taneční školy byl inzerován v regionálních 

magazínech a novinách: 

1) Řepská sedmnáctka – regionální magazín pro domácnosti městské části 

Praha Řepy, který je distribuován do přibližně 15-ti tisíc domácností 
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2) Cvrkot – regionální noviny, které v současnosti již nejsou publikovány, 

avšak v době svého fungování informovaly o událostech na Praze 6 kolem 

6-tisíc domácností 

 

6.3 Public Relations 

Vztahy s veřejností představují velmi podstatnou část každé marketingové 

komunikace. Uvědomuje si to i taneční škola B-Original, která klade důraz především na 

udržování pozitivní publicity v kruzích jejích věrných členů. Každoročně proto pořádá 

závěrečné vystoupení, kde může každá složka předvést svoji celoroční práci před svými 

známými a příbuznými. Zároveň mají tato vystoupení i velké pozitivum pro taneční školu 

jako celek – opět je to další příležitost, jak se prezentovat před zájemci o oblast rekreačního 

tance. Navíc jsou pro členy klubu organizovány v pravidelných intervalech party, kde se 

prohlubují vzájemné vztahy a přátelství.  

Z dalších PR aktivit stojí určitě za zmínku tisková konference, která byla pořádána 

v období vzniku tanečního klubu. Zúčastnilo se jí zhruba 20 médií a na základě 

poskytnutých informací následně vzniklo několik PR článků v časopisech jako BravoGirl, 

CosmoGirl apod. 

 

6.4 Podpora prodeje 

Základním úkolem podpory prodeje je přimět zákazníky speciálními prostředky 

ke zvýšení poptávky po nabízených službách. K tomu jsou klubem využívány soutěže, 

slevy různého typu, merchandising a na začátku školního roku 2011/2012 to byla dokonce i 

speciální podpůrná kampaň pro maminky dětí, které navštěvují tréninkovou výuku. 

 Množstevní sleva:  

1) „Přiveď kamaráda a další pololetí máš za polovinu!“- podmínkou v tomto 

případě je, že přivedený nový člen bude navštěvovat kurzy pravidelně a zaplatí 

si plný členský příspěvek 

2) „Po zaplacení plného členského příspěvku za jeden kurz, je druhý a třetí s 50% 

slevou, čtvrtý kurz je zdarma!“ 
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 Věrnostní sleva pro členy klubu, která se týká openclassů. Ty jsou za normálních 

podmínek pro „nečleny“ o polovinu dražší (jednorázové vstupy i permanentky). 

 Slevové kupóny bylo možné zakoupit přes slevový portál aaaslevy.cz. Sleva se 

vázala na hodiny zumby v podobě permanentky na 10 vstupů se slevou ve výši 

60%. I navzdory zdánlivé výhodnosti této koupě se nakonec nepodařilo prodat 

dostatečný počet permanentek tak, aby bylo možné slevu uplatnit (podmínkou byl 

prodej minimálně 10 kusů, avšak prodalo se jen 8 kusů). 

Samotný vedoucí klubu označil v interview slevové portály pro oblast tohoto druhu 

služeb za sebezničující, destruktivní. Dnešní lidé se naučili uplatňovat slevy a 

dalších služeb už pak následně nevyužít. A i když se to možná nezdá, rekreační 

tanec v tanečních klubech je s troškou nadsázky něco jako luxusní zboží. Nemůže si 

ho dovolit každý a kromě toho kapacita každého kurzu je omezená – není možné 

„nafouknout“ sál, aby se do něho vešlo víc lidí. 

 Vánoční akce/sleva, díky které měli příbuzní možnost zakoupit svým blízkým jako 

dárek pod vánoční stromeček permanentku na openclassy za polovinu. 

 Merchandising podporující prodej a především image v podobě odznaků a triček 

z akce B. O. Summer. 

 ZUMBA kampaň pro mámy, která byla spuštěna po nastěhování se do nových 

vlastních prostor s domněnkou, že povede ke zvýšení spokojenosti maminek dětí 

nejnižší věkové kategorie a navýší tak prodej kurzů pro děti, byla posléze 

neúspěšná. Problémem byla velká konkurence v pražské městské části Řepy, která 

je v mnohých případech představována nekvalitními lektory, ti však přicházejí na 

trh s dumpingovými cenami, díky kterým jsou schopni kurz prodat. Kampaň měla 

fungovat tím stylem, že hodiny zumby byly nastaveny v rozvrhu ve stejný čas, kdy 

probíhaly kurzy dětské věkové kategorie. Nápad určitě dobrý, nicméně v konečném 

důsledku vedl k nežádoucí situaci, kdy v případě, že matka nepřišla na hodinu 

zumby, nepřivedla do kurzu ani své dítě. 
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6.5 Osobní prodej 

Pro komunikační mix tanečních škol je osobní prodej dost specifický. Představují ho 

nejčastěji taneční vystoupení na různých akcích, na soutěžích apod., které bychom mohli 

označit za určitý druh prodejní prezentace.  

I B-Original patří k  tanečním školám, využívajícím tuto možnost. Jak již bylo řečeno, 

jednotlivé složky se účastní soutěží organizovaných pod záštitou taneční organizace CDO.  

Z dalších akcí, na kterých měl klub možnost se prezentovat, byl pražský koncert 

amerického zpěváka Busta Rhymes, což vzhledem k popularitě tohoto umělce bezpochyby 

přitáhlo pozornost mnohých nadšenců. 

Zajímavým marketingovým komunikačním tahem v oblasti osobního prodeje, který 

klub B-Original použil v prvním roce svojí existence, byly výchovné koncerty pro základní 

školy. Výchovní koncert s názvem „Let´s Dance Street Dance“ ve svých jednotlivých 

částech představoval rozličné moderní taneční streetové styly prostřednictvím lektorů 

taneční školy B-original. V úplném závěru děti dostaly do rukou letáčky, informující o 

době a místě zápisu, pro případ, že je tato možnost využití volného času zaujala. 

 

6.6 Interaktivní marketing 

V současné době se žádný podnik, žádná organizace a ani žádný sportovní klub 

neobejde bez nejrůznějších profilů, emailů a stránek na internetu. Taneční škola             B-

Original disponuje následujícími nástroji interaktivního marketingu: 

 www stránky 

 profil na Facebooku 

 emaily členem ohledně důležitých událostí a sdělení 

 Youtube, kde jsou zveřejňovány některá videa ze soutěží a dalších akcí 

 profil na www.firmy.cz 

 sdělení o zápise na tanečních webových portálech jako je www.streetdance.cz a 

www.muj-tanec.cz 

 S-click na www.seznam.cz pro klíčová slova „taneční škola“ a „taneční kurzy“. 
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7 Zhodnocení komunikačního mixu a návrhy na zlepšení 

Komunikační mix taneční školy B-Original je viditelně různorodý. Ke své prezentaci 

využívá převážně reklamu nejrozličnějších druhů, kromě ní jsou však aplikovány i další 

nástroje propagace jako je podpora prodeje, osobní prodej apod., které se v mnohých 

případech vyznačují originalitou a kreativní myšlenkou.  

Na základě subjektivního zhodnocení autorky, ale také hlavně podle počtu nových 

členů, kteří každoročně díky propagační kampani do klubu přicházejí, je možné 

konstatovat, že marketingová komunikace této taneční školy ve vztahu k potenciálním 

novým členům je úspěšná, nicméně jsou zde i nadále možnosti, které by vedly k jejímu 

zefektivnění. 

Taneční škola B-Original patří mezi „podniky“ menšího rozsahu. V září minulého roku 

navíc prošla významnou změnou, kdy odkoupila nové prostory a změnila své působiště. 

Odkoupení prostor a rozsáhlá rekonstrukce určitě nechaly znát zjevné dopady do jejího 

rozpočtu. Ze zmíněných důvodů si nemůže dovolit ze svého rozpočtu zaplatit drahou 

propagační kampaň, která by díky své exkluzivitě byla určitě efektivní, na druhé straně by 

však vzhledem k současné situaci zabránila jakémukoliv dalšímu rozvoji v jiných 

oblastech.  

Nově navržené komunikační prostředky se proto musí vyznačovat především jedním 

podstatným znakem – nízké náklady na zajištění. Tomuto kritériu odpovídají následující, a 

v dalších podkapitolách podrobněji rozebrané, propagační prostředky: 

 Guerillová kampaň 

 Product Placement 

 Spolupráce s novými partnery 

 Osobní prodej na akcích v tanečních klubech a diskotékách 

 Nová podpůrná kampaň pro mámy dětí 
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7.1 Guerillová kampaň 

Guerillový marketing dokonale splňuje požadavek nízkonákladové kampaně. Pro 

zvýšení účinku komunikačního mixu taneční školy B-Original byly navrženy dvě 

guerillové kampaně, které svojí zajímavou myšlenkou určitě přitáhnou spoustu nových 

zájemců o taneční kurzy. Projekty těchto kampaní jsou pro přehlednost popsány pomocí 

základních otázek typu „jak“, „co“, „kde“, „kdy“ atd. 

Guerillová kampaň I – „Let´s Dance Street Dance in the Street“ 

- Co? První kampaň tohoto charakteru bude mít podobu eventu s prvky davové psychózy. 

Název „Let´s Dance Street Dance in the Street“ byl vybrán z důvodu návaznosti na 

podpůrnou prodejní kampaň na základních školách, která proběhla v školním roce 

2009/2010 v podobě výchovných koncertů. Někteří studenti si totiž mohou na tyto koncerty 

ještě pamatovat a další akce podobného rázu v nich může vyvolat pocit větší náklonnosti 

k taneční škole B-Original, pokud je předcházející akce dostatečně nepřesvědčila. 

-Jak? Skupina tanečníků z taneční školy B-Original se pokusí roztancovat kolemjdoucí lidi 

na ulici v době, kdy to nikdo z nich nebude čekat. K tancování je pravdaže potřebná hudba, 

a proto technika pro ozvučení bude zajištěna z vozidla, které bude odstavené v blízkosti 

akce. Po ukončení programu eventu budou lidem rozdány letáky a poskytnuty veškeré 

potřebné informace ohledně taneční školy včetně například postupu u zápisu, procesu, 

jakým probíhají kurzy, co je jejich náplní apod. 

- Kde? Akce proběhne na vícerých místech po Praze a v Plzni, vždy před vybranými 

základními, středními a vysokými školami z důvodu zaměření kampaně na stanovenou 

cílovou skupinu. 

- Kdo? Hlavními aktéry celého eventu budou členové taneční skupiny B-Original a 

vedoucí a trenéři klubu. 

- Kdy? Kampaň proběhne v období kolem zápisu do taneční školy ve dvou intervalech. 

První v září na začátku školního roku, tedy první nebo druhý zářijový týden a bude určen 

zejména pro základní a střední školy, vzhledem k tomu, že výuka na vysokých školách 

v tomto období ještě neprobíhá. Druhá část kampaně se bude konat na začátku října, tedy 

v období, kdy je zahájen zimní semestr pro vysokoškolské studenty.  
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- Pro koho? Cílovou skupinou marketingové komunikace i v tomto případě zůstávají děti a 

mladí lidé ve věku přibližně od 7 do 26 let. To, že kampaň skutečně osloví převážně 

vybranou skupinu lidí je zajištěno právě jejím umístněním. 

- Za kolik? Náklady na kampaň jsou téměř nulové, protože hlavními představiteli jsou 

členové klubu, kteří budou tuto činnost vykonávat dobrovolně na základě loajality ke 

klubu. Technika pro ozvučení je vlastněna taneční školou, jediné náklady, které se 

vyskytnou, budou spojeny s přepravou techniky na místo konání akce. Ty je však 

v současnosti obtížné odhadnout. 

Guerillová kampaň II – „B.O.tky“ 

- Co? Druhá guerillová kampaň dostala název přímo podle charakteru, jakým proběhne. 

Díky kreativní myšlence přitáhne větší pozornost potenciálních zájemců z kruhu široké 

veřejnosti. 

- Jak? Na předem vybraných místech budou na zábradlích zavěšené boty, které jako jedna 

ze základních pomůcek nejlépe vystihují pojem „tanec“. Nebude se jednat ani o boty úplně 

nové, protože by mohlo dojít k jejich odcizení, ani boty úplně staré, které by spíš 

připomínaly odpad než nástroj reklamy. S největší pravděpodobností budou vybrané od 

stávajících členů, kteří je přinesou v případě, že je už nebudou potřebovat a počítají 

v dohledné době s jejich obměnou. Pokud se nepodaří touto formou zajistit dostatečné 

množství párů, budou zakoupeny u levného velkoobchodního prodejce. Po uvázání bot na 

zábradlí se do nich umístní několik letáků, které zájemci opět poskytnou veškeré 

informace. 

- Kde? Vybranými místy budou frekventované oblasti města, jako jsou zastávky městské 

hromadné dopravy, zábradlí před školami a dalšími budovami, podchody v metru, atd. 

- Kdy? Kampaň proběhne celé dva týdny před zápisem do taneční školy, tj. dva poslední 

týdny v srpnu před začátkem školního roku. 

- Pro koho? Hlavní cílovou skupinou i nadále zůstávají děti a mladí lidé, nicméně 

vzhledem k umístnění kampaně budou zasaženy i další skupiny, což může mít pozitivní 

vliv na šíření informací a povědomí o taneční škole směrem k dalším skupinám až dokud 

nebude zasažen další potenciální zájemce. 
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- Za kolik? Náklady na kampaň se budou odvíjet od toho, jestli bude obuv pro provedení 

akce zakoupena, anebo vybrána od členů klubu. 

 

7.2 Product Placement 

Umístnění reklamy do některého z mediálních prvků jako je film, televizní pořad, 

literární, hudební dílo apod. je velmi zajímavý způsob jak ovlivnit chování a myšlení 

zákazníka. Za určitých okolností nemusí být toto řešení dokonce ani nákladné. V případě 

taneční školy B-Original je tento druh propagace možný využít díky přítomnosti členů, 

kteří jsou kromě tance tvořivě zaměřeni i na jiné druhy uměleckého projevu. Hip-hop a 

kultura s ním spojená totiž není jen otázkou tance. Propojuje se i s výtvarným uměním 

v podobě graffitů, hudbou v podobě hudebních mixů a také zpěvem, neboli v tomto případě 

spíše mluveným slovem v rytmu hudby. I tyto výtvory členů klubu jsou prezentovány na 

veřejnosti, zejména před těmi, kteří se o zmíněný druh umění zajímají, a tedy představují 

část cílové skupiny, na které je komunikační mix zaměřen.  

Pro konkretizaci, product placement v rámci této kampaně bude použit ve formě písně, 

jejímž autorem bude jeden z členů taneční skupiny, věnující se přímo této tvorbě. Píseň 

může být použita jako klubová hymna, především však bude součásti jeho repertoáru. 

Z hlediska nákladů se předpokládá, že jako člen skupiny si tvůrce písně nebude účtovat 

žádné poplatky.  

 

7.3 Spolupráce s novými partnery 

Prezentace prostřednictvím nových partnerů je další způsob, který povede ke zvýšení 

účinnosti marketingové komunikační kampaně taneční školy B-Original. Zejména se bude 

jednat o spolupráci se slovenskými tanečními školami a to z jednoduchého důvodu – 

obrovský příliv Slováků, a to především mladých slovenských studentů . 

Každoročně se do Prahy přistěhuje několik tisíc mladých slovenských lidí z důvodu 

nástupu na jednu ze zdejších vysokých škol. Mnoho z nich je kromě studentů i tanečníky a 

po odchodu z města, kde doposud bydleli, jsou nuceni v Praze hledat i novou taneční školu, 

kde by se mohli dále rozvíjet ve svojí zálibě. Častokrát se snaží vyřešit tento problém již 

před odjezdem a prvním zdrojem informací je pro ně vedení jejich původní taneční 
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skupiny. Díky této spolupráci tak taneční škola B-Original získá nové členy, kteří již budou 

navíc částečně zkušení tanečníci. Spolupráce bude navázána s následujícími tanečními 

skupinami: 

 Pro Západní Slovensko: 

- Street Dance Academy (Bratislava) 

- District Dance (Bratislava) 

 Pro Střední Slovensko: 

- Element (Banská Bystrica) 

- Fresh Dance Group (Krupina) 

 Pro Východní Slovensko: 

- Outbreat (Košice) 

Jako protislužba bude partnerům nabízena možnost zprostředkování nejrůznějších 

vzdělávacích akcí v Praze, jako jsou workshopy, taneční soustředění apod. Další 

protiplnění bude dohodnuto individuálně s každou taneční školou dle jejích potřeb a přání a 

zároveň možností klubu B-Original. 

 

7.4 Osobní prodej na akcích v tanečních klubech a diskotékách 

Diskotéky a taneční kluby, které slouží k zábavě mladých lidí, jsou také zajímavým 

místem, kde se může prezentovat a být propagována taneční skupina. Výhodou takovýchto 

zařízení je fakt, že propagace bude přímo souviset s aktivitou zde provozovanou, kterou 

tato zařízení primárně zajišťují – tedy s tancem. Na druhé straně, negativní stránkou věci je 

fakt, že někteří lidé sem přicházejí pod vlivem alkoholu. I negativa se však dají použít ve 

prospěch původní myšlenky, a to konkrétně jako boj proti této neřesti. 

Pro taneční školu B-Original byla v tomto smyslu navržená následující propagační 

akce (pro lepší vysvětlení a zpřehlednění budou použity opět základní otázky jako u návrhů 

guerillových kampaní): 

- Co? Jak už bylo zmíněno na začátku, bude se jednat o propagační akci na vybraných 

diskotékách a v tanečních klubech. Jejím účelem bude nejenom propagace B-Original, ale 

také boj proti požívání alkoholu a dalších omamných látek. Proto byl pro propagační akci 

vybrán název „STOP: Bav se tancem, ne alkoholem!“ 
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- Jak? Program bude zahrnovat taneční vystoupení členů skupiny B-Original a po jeho 

ukončení budou pro diváky připraveny soutěže o trička, odznaky a další propagační 

materiály, U vstupu do tanečního klubu dostane každý přicházející místo klasického 

razítka, jako označení pro zaplacení vstupného, papírový náramek s logem a webovými 

stránkami B-Original a rovněž s názvem a sloganem akce. 

- Kde? Akce proběhne v několika tanečních klubech v rámci celé Prahy. Jejích určení není 

ještě úplně jisté, vzhledem k tomu, že neproběhla zatím žádná jednání s vedeními 

diskoklubů, v souvislosti s touto myšlenkou. Zájem je však především o diskotéky 

zvučných jmen v centru Prahy jako jsou: Nebe, Miš Maš, Popocafepetl apod. 

- Kdy? Období podpůrné propagační kampaně bylo stanovené na léto 2012 v průběhu 

měsíců červen, červenec a srpen. 

- Kdo? Hlavními aktéry akce budou členové taneční skupiny B-Oroginal, kteří nejenže 

připraví pro návštěvníky program v podobě tanečního vystoupení a soutěží o ceny, ale také 

budou asistovat v průběhu celého večera u vstupu při rozdávaní papírových náramků a 

dalších potřebných činností. Návštěvníci klubu je lehce rozpoznají podle triček s logem 

taneční školy B-Original. 

- Pro koho? Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku přibližně od 18 do 26 let, kterých se 

kampaň pokusí přimět k tomu, aby místo nadměrného požívání alkoholu raději 

navštěvovali taneční kluby se záměrem dobře si zatancovat, a současně s tím rozvíjet své 

taneční dovednosti právě prostřednictvím taneční školy B-Original. 

- Proč? Kampaň vznikne na základě partnerské dohody mezi taneční školou B-Original a 

vybranými diskokluby v Praze a měla by přinést výhody oběma stranám. Pro B-Original by 

to měla být další forma propagace, pro vedení tanečních klubů zase rozšíření běžného 

večerního programu o zajímavou doprovodnou akci, která přiláká větší počet návštěvníků, 

bez nároku na jejich přičinění k jejímu zabezpečení. 

 

7.5 Nová podpůrná kampaň pro mámy dětí 

Přestože  ZUMBA - kampaň pro maminky dětí nejnižší věkové kategorie nebyla úplně 

úspěšná, dle subjektivního zhodnocení autorky byla velmi dobrým a kreativním nápadem a 
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byla tedy opět navržena nová propagační podpůrná kampaň pro maminky. Problém, proč se 

ZUMBA kampaň potkala s neúspěchem, byl především v působení silné konkurence 

v pražské části Řepy. Proto nová kampaň musí splňovat podmínku, že konkurence nebude 

disponovat výraznější výhodou, nebo v nejlepším případě žádná konkurence existovat 

nebude.  

Nová podpůrná propagační kampaň pro mamky bude mít následující podobu: 

- Co? Kampaň bude mít charakter bodyformingových aktivit pod vedením zkušeného 

cvičitele. K dispozici budou i rady odborníků na zdravý životní styl a stravování, kteří 

sestaví účastnicím kurzu individuální jídelníček. Kurz bude otevřen až po přihlášení 

stanoveného minimálního počtu zájemkyň.   

- Kdy? Jednotlivé lekce Bodyform budou probíhat opět v době dětských tanečních kurzů 

s tím rozdílem, že v tomto případě bude přihlášení do kurzu pro matky závazné na půlroku, 

který si budou muset předem zaplatit. 

- Pro koho? Program je určen pro maminky dětí ve věku od 4 do 6 let, které se po 

mateřské dovolené chtějí dostat co nejrychleji do formy, vypadat lépe a zvýšit tím své 

sebevědomí. 
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8 Závěr 

Taneční škola B-Original je na trhu tanečních škol poměrně nová, avšak i za toto své 

krátké tříleté období si dokázala mezi ostatními kluby vybudovat pověst silné konkurence. 

Důkazem toho je každým rokem se zvyšující množství zájemců o nabízené kurzy a 

úspěchy, které sbírá na soutěžích nejrůznějších kategorií.  

Z analýzy marketingového komunikačního mixu je zřejmé, že klub si, především 

v prvním roce, za pomoci efektivních propagačních aktivit, vybudoval širokou členskou 

základnu. Úspěchy propagace se dostavily i v dalších sezónách a momentálně je rozhodně 

důležité v komunikaci s potenciálními zájemci nepolevit, aby počet členů klubu i nadále, 

úměrně vynaloženému úsilí, stoupal. Vždyť hlavním marketingovým cílem vedení je stát se 

jednou z vedoucích tanečních škol v České republice, a to může nastat pouze v případě 

získání majoritního množství kvalitních tanečníků na svou stranu. 

Na základě analýzy byly v závěru práce navrženy nové propagační aktivity, které by 

měly vést ke zvýšení účinnosti celého komunikačního mixu. Základním předpokladem je 

ponechání původních aktivit, které budou jen doplněny o navrhované propagační nástroje.  

Nové doplňující nástroje marketingové komunikace mají charakter kampaní, které 

spojuje základní podmínka – nízké náklady. Navrhnuty byly dvě guerillové kampaně, které 

se obě vyznačují „přepadením“ potenciálního zájemce v době a na místě, kde to nejmíň 

čeká. Dále se taneční škole doporučuje využít product placement v podobě písně, jejíž 

autorem bude jeden z členů klubu a také spolupráce s tanečními školami na Slovensku, což 

jí zabezpečí příliv nových tanečníků stěhujících se za studiem do České republiky. 

Vzhledem k neúspěchu Zumba - kampaně pro maminky nejmladších členů byla tato 

myšlenka propracována a navržena nová účinná kampaň. A nakonec kvalitnější propagaci 

B-Original zaručí i kampaň s názvem STOP: Bav se tancem, ne alkoholem!“, v rámci které 

bude mít možnost prezentovat se v několika pražských diskoklubech.  

Navržené možnosti jsou pro taneční školu z pohledu autorky realizovatelné, a to jak z 

hlediska organizačního tak i finančního. Bakalářská práce bude klubu předložena, zda budou 

návrhy v praxi použity, záleží pouze na vedení klubu. V každém případě by to pro autorku 

znamenalo fakticky zřejmé ocenění práce. 
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