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Abstrakt 

 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI LULULEMON PRO ZAVEDENÍ 

ZNAČKY NA ČESKÝ TRH 

 

Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit marketingovou strategii pro 

kanadskou společnost LULULEMON pro zavedení značky na český trh. Tento 

dokument bude slouţit jako důleţitý podklad pro vstup společnosti na český trh.  

 

Metody:  Společnost byla podrobena situační analýze a na základě výsledků této analýzy 

je sestavená optimální marketingová strategie pro vstup společnosti na trh. V 

práci jsem pouţila metodu analýzy makroprostředí, neboli PEST analýzu, dále 

metodu analýzy mikroprostředí, Porterův model konkurenčních sil a analýzu 

společnosti SWOT, která identifikuje vnitřní a vnější okolí podniku. Velmi 

nápomocnou při psaní práce byla metoda osobního dotazování.      

      

Výsledky:  Z provedené analýzy PEST, jsem dospěla k závěru, ţe situace V ČR je stabilní a 

signalizuje pro společnost Lululemon bezpečí a budoucí výnosnost. Jestli se chce 

společnost vyrovnat nejznámějším světovým sportovním značkám, musí 

investovat více peněz do masové propagace a otvírání nových kamenných 

obchodů. 

 

Klíčová slova: marketing, marketingová strategie, marketingový mix, analýza PEST, analýza 

SWOT 
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Abstract 

 

THE MARKETING STRATEGY OF A COMPANY LULULEMON FOR 

IMPLEMENTATION BRAND TO CZECH MARKET 

 

Objectives:  The thesis is focused on preparing the marketing strategy for Canadian 

company Lululemon which would like to expand to Czech market. This 

document will be used as an important support for the company while entering 

on a Czech market. 

 

Methods:  Based on results of situational analysis is formed optimal marketing strategy 

for the company to expand on Czech market. In thesis I used methods of 

analysis of macro environment and micro environment, Porter five forces 

analysis and SWOT analysis, which identify internal and external environment 

of company. I also used method of personal questionnaire. 

 

 

Results:       According to PEST analysis the situation in Czech Republic is stable and signal 

the safety and future profitability for Lululemon company. If company wants to 

compete with the known sports brands they have to invest more money to mass 

propagation and open new stores.  

 

 

Key words: marketing, marketing strategy, marketing mix, PEST analysis, SWOT analysis 
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1. Úvod 

Marketingová strategie společnosti Lululemon pro zavedení značky na český trh 

Marketing je v dnešní době povaţován za jednu z nejdůleţitějších sloţek podniku, 

avšak spousta firem v České republice jej z různých důvodů stále staví na okraj zájmu. Ve 

vyspělejších zemích si společnosti více uvědomují důleţitost této disciplíny. S příchodem 

zahraničních firem na český trh se tomuto „západnímu“ trendu domácí společnosti musí 

přizpůsobit, protoţe český trh se stává čím dál více konkurenčním. Aby byla firma úspěšná, 

musí si předem stanovit marketingovou strategii, která vychází z analýzy trhu, z cílů, které 

chce dosáhnout, ale také z moţností, které má v současné době. 

Tato práce pojednává o kanadské společnosti, která má v plánu rozšířit svojí 

působnost a expandovat na nové trhy. Firma nese název Lululemon Athletica Inc. (ve zkratce 

uţívána pouze Lulu), pro někoho název velmi směšný, pro druhé naopak sympatický. Tato 

firma produkuje sportovní oblečení původem pro jógu. V dnešní době jiţ oblékají zákazníci 

produkty firmy na kterékoliv sporty. Společnost se zaměřuje převáţně na ţenskou populaci. 

V současném světě poţadují ţeny od sportovního oblečení nejen jejich funkčnost, ale také 

design, a to právě tato kanadská značka nabízí.  

Kanadská společnost Lululemon vznikla před 13 lety a jiţ od samého počátku je velmi 

úspěšná na trhu. Firma otevřela jiţ přes 200 obchodů a to v Kanadě, USA, v Austrálii, v Číně 

a na Novém Zélandě. V blízké budoucnosti by chtěla proniknout na evropský trh a právě 

proto jsem si vybrala toto téma ke zpracování a věřím, ţe touto prací budu moci firmě pomoci 

při zavádění svých produktů na český trh. 
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2. Cíle a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je vytvořit marketingovou strategii pro kanadskou společnost 

LULULEMON pro zavedení značky na český trh. Tento dokument bude slouţit jako důleţitý 

podklad pro vstup společnosti na český trh.  

 

Dílčí úkoly 

 studium odborné literatury – definovat pojmy, které se vztahují k danému tématu 

 studium zahraničního materiálu, které bylo zapotřebí k analýze společnosti 

 analyzovat současný stav společnosti Lululemon pomocí analýzy STEP, SWOT a 

osobního dotazování 

 návrh marketingové strategie 
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3. Teoretická východiska práce 

3.1   Definice základních pojmů 

3.1.1 Marketing 

Definování pojmu marketing není snadné, existuje celá řada definicí od různých 

autorů po celém světě. Avšak mnoho lidí si pod pojmem marketing představuje pouze různé 

formy reklamy a snahy obchodníků prodat jejich výrobek. I kdyţ reklama a podpora prodeje 

je důleţitou součástí marketingu, není často tou nejdůleţitější částí. V dnešní době pod 

pojmem marketing rozumíme celou řadu procesů a nástrojů, které se vzájemně ovlivňují a 

podporují a tím ovlivňují daný trh. 

Jak jiţ bylo řečeno, v odborné literatuře se setkáváme s různými definicemi a výklady 

tohoto pojmu, protoţe jednotliví autoři pohlíţí na marketing z různých úhlů pohledů. Pohled 

na marketing se zcela jistě lišil podle historického vývoje obchodní činnosti. Všeobecně 

platná definici neexistuje, ale celá řada definic zahrnuje společné činnosti, mezi které patří: 

 potřeby  

 touhy a přání  

 poptávka  

 produkt  

 služby  

 hodnota pro zákazníka  

 spokojenost zákazníka  

 kvalita  

 směna  

 vztahový marketing  

 trhy1 

 

 

 

 

                                                
1 

 

KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vydání. Praha: Management Press, NT 

Publishing, s.r.o., 2004. s. 30-42, ISBN 80-7261-010-4. 



12 

 

Obrázek 1: Základy marketingové koncepce 

 

Zdroj: KOTLER, P., Marketing management (2001) 

 

Marketing je tedy nutný brát jako komplexní proces řízení a činností, jehoţ výsledkem 

by mělo být jak uspokojení zákazníků, tak i prodejců a tedy splnění cílů organizace. Tuto 

skutečnost vystihuje ve své stručné definici marketingu světoznámý autor Kotler (2001): 

„Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku na straně druhé“ 
2
. 

Touto definicí je opravdu zjednodušeně vyjádřeno, co to marketing je, a jaké jsou jeho cíle, 

avšak mnoho odborných pracovníků a specialistů poukazují na nedostatky této definice, 

protoţe marketing není pouze takto zjednodušený proces, ale je opravdu komplexní systém 

vzájemně provázaných činností. Kotler (2001) samozřejmě ve svých publikacích zveřejnil i 

podrobnější definice, mezi které patří např.: „Marketing je podnikatelskou funkci, která 

rozpoznává nenaplněné potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, 

rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal sloužit nejlépe, vybírá pro tyto trhy 

                                                

2  KOTLER, P. Marketing management: 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2001. s. 52. ISBN 80-247-
0016-6. 
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vhodné výrobky, služby a programy a vyžaduje od každého pracovníka organizace, aby měl 

neustále na paměti zákazníka a sloužil mu.“
3
 

 Vedle těchto definic amerického autora vznikají stále nové a nové definice 

marketingu, často zmiňovanou v publikacích je definice Americké asociace marketingu: 

„Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a 

poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby 

z nich měla prospěch firma i držitele jejich akcií.“
4
.  

Mezi české odborníky na marketing patří např. autorka Horáková, která definuje 

marketing jako „ proces plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce 

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

potřeby jedinců a organizací.“
5
 

I přesto, ţe existuje spousta odlišných definicí pojmu marketing, lze vyčíst, ţe některé 

prvky zůstávají stejné pro všechny definice. 

 

3.1.2 Marketingová strategie 

Pojem marketingová strategie 

V oblasti podnikaní je strategie jeden z nejpouţívanějších pojmů. Můţeme se setkat s 

termíny jako produktová strategie, cenová strategie, reklamní strategie, podniková strategie 

nebo marketingová strategie. Slovo strategie pochází z řeckého „strategos“. Poprvé bylo slova 

strategie ve spojení s podnikáním pouţito v roce 1951 Williamem Newmanem. Obecně 

můţeme říci, ţe strategií se rozumí určitý směr nebo návod, jak podnik jedná, aby dosáhl 

svých stanovených cílů. 

Horáková definuje strategii jako „způsob, jakým společnost dosáhne svých cílů. Je to 

přehled možných kroků a činností, které jsou přijímány „s vědomím“ částečné neznalosti 

všech budoucích podmínek, okolností a souvislostí, kdy nejsou poznány všechny příslušné 

                                                
3 KOTLER, P. Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know. John Wiley and Sons, 2003. ISBN 

04-7126-8674. 

4 FORET, M. Marketing. 1. vydání. Brno: Masarykova universita, 2004. s. 8. ISBN 80-210-3500-5. 

5 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada Publishing, 1992. s. 9. ISBN 80-85-424-83-5. 
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alternativy a nelze přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího 

rozhodování.“
6
  

 

Názory na marketingovou strategii se opět liší dle jednotlivých autorů, avšak všeobecně 

lze říci, ţe vychází ze základních zásad marketingu a orientuje se tedy na uspokojení potřeb 

zákazníka při aktuálních moţnostech jednotlivých podniků s ohledem na jeho cíle. Dle 

Horákové (2001) lze shrnout koncepce marketingové strategie podniku do dvou bodů: 

 rozhodnutí o efektivním pouţití prostředků na vytvoření vztahu mezi výrobkem a 

trhem, aby splnil cíle podniku; 

 vytvoření a udrţení prokazatelných konkurenčních předností na předem stanovených 

trzích. 

 

Marketingové strategie určují základní směry postupu (základní schéma postupu), 

vedoucí ke splnění cílových úkolů (k dosaţení stavu zvoleného pro budoucnost). Jsou jedním 

z faktorů, na základě kterých jsou odvozovány výkonnostní marketingové i podnikové cíle. 

Určují směr, které se daný podnik rozhodl sledovat v určitém časovém období a který jej 

směřuje k nejúčinnější alokaci zdrojů, určených k dosaţení vytyčených cílů.  Jejich snahou je 

vytvořit výhodnou, nejlépe dlouhodobou, trţní pozici a s její pomocí dosáhnout účinných 

výsledků. Musí vycházet z podnikové politiky, respektovat ji a ctít podnikové cíle. 
7
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6  HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. s. 65. ISBN 80-7169-996-9. 

7 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. s. 66-68. ISBN 80-7169-996-9. 
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Obrázek 2: Faktory ovlivňující marketingovou strategii firmy 

 

Zdroj: KOTLER, P., Marketing management (2001) 
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3.2   Postup vytvoření marketingové strategie  

Pro vytvoření marketingové strategie je nutné provést marketingovou situační analýzu, 

dále si firma musí určit marketingové cíle a nakonec vytvořit samotnou strategie 

3.2.1 Marketingová situační analýza 

Aby byla firma úspěšná na trhu, tedy dostatečně konkurenceschopná a mohla správně 

plánovat své aktivity, potřebuje mnoţství informací o různých oblastech a faktorech, které na 

ní působí. K tomu právě slouţí Marketingová situační analýza, která důkladně šetří, jak si 

vede podnik v daném prostředí a prozkoumává jeho vnitřní situaci. Analýza má za úkol 

prozkoumat prostředí ve firmě, nabídku produktů, konkurenci, dodavatele nebo spotřebitele.  

Komplexní analýza zahrnuje analýzu vnitřního i vnějšího prostředí, a to ve všech třech 

časových rovinách – minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

Marketingové prostředí společnosti zahrnuje všechny faktory, které ovlivňují 

schopnost firmy rozvíjet se. Toto prostředí dělíme na mikroprostředí a makroprostředí.  

Pro analýzu makroprostředí se nejčastěji pouţívá PEST analýza, která je blíţe popsána 

v metodologii práce na str. 29.  Analýza mikroprostředí zahrnuje vlivy a okolnosti, které firma 

můţe svými aktivitami ovlivnit a cílem této analýzy je tedy identifikovat síly, které působí a 

ovlivňují činnost podniku. Analýzu mikroprostředí nejlépe vystihuje Porterův model pěti 

konkurenčních sil, který je podrobně vysvětlen na str. 31. 

 

 

3.2.2 Marketingové cíle 

Dalším významným krokem při vytváření marketingové strategie je určení 

marketingových cílů, které jsou velmi úzce spjaty a odvozeny od podnikových cílů. 

Marketingové cíle jsou aţ sekundárními cíly, pomáhají ale k dosaţení primárních cílů 

podniku. Podle Jakubíkové (2008) by měly být marketingové cíle členěny hierarchicky na cíle 

pro obory podnikání a dále pak na cíle pro konkrétní marketingové nástroje (produkt, 

distribuce, cena, komunikace) dále uvádí, ţe marketingovým cílem můţe být např. ziskovost, 

návratnost investic, uvedení nového výrobku na zahraniční trh atd.
8
 

                                                
8 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 126-127.  ISBN 80-2472-690-4. 
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Marketingové cíle poskytují informace o stavu budoucím, vytyčují cíle na omezené 

období a podle Boučkové by měly být
9
: 

 

 Stanovené na základě poznání potřeb zákazníků – zásada „náš zákazník, náš pán“,  

 Přesné, jasné a konkrétně vymezené – stanovené, kterých výrobků, sluţeb, a kterých trhů 

se cíle týkají,  

 Vhodné – musí zapadat mezi základní cíle firmy,  

 Měřitelné v určitých časových etapách – aby byly porovnatelné v různých časových 

obdobích, 

 Dosažitelné – stanové cíle musí být reálné,  

 Akceptovatelné – soulad cílů s prioritami firmy,  

 Vzájemně souladné – všechny stanovené cíle musí být v harmonickém vztahu  

 Hierarchicky uspořádané – při dosaţení jednoho cíle můţeme dosáhnout dalších cílů.  

 

Existuje však takzvané všeobecné pravidlo SMART, které najdeme jak v českých, tak 

zahraničních publikacích. Zkratka SMART je akronym pro: 

 S = Specific (konkrétní), 

M = Measurable (měřitelný), 

A = Agreed (odsouhlasený), 

R = Realistic (realistický), 

T= Trackable (sledovatelný).10 

 

Konkrétní marketingové cíle jsou stanoveny v marketingovém plánu, kde představují určité 

číselné hodnoty, které vyjadřují zamýšlenou výkonnost. A měly by odpovídat na otázky: 

• co – o který konkrétní hmotný nebo nehmotný uţitek se jedná,  

• kolik – kusy, metry, koruny, atd., vyjadřující např. trţní podíly, výši prodejů apod.,  

• pro koho – konkrétní cílové trhy nebo trţní segmenty, jejichţ potřeby chce podnik uspokojovat,  

• kdy – časové období, pro které je úkol stanoven.11
 

                                                
9 BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 18. ISBN 80-7179-577-1.   

10 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 126-127.  ISBN 80-2472-690-4. 

11 BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 18. ISBN 80-7179-577-1.   
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3.2.3 Segmentace, targeting, positioning 

Při vstupu na trh si musí společnost stanovit, jakým způsobem si rozdělí trh podle 

skupin zákazníků a na kterou skupiny zaměření svoji strategii. Segmentace spočívá 

v rozdělení zákazníků do specifických skupin dle předem stanovených kritérií.  

Kozel (2007) definoval pojem „segmentace“ jako „klasifikaci trhu do menších skupin 

zákazníků (tržních segmentů) na základě podobného kupního a spotřebního chování.“ 
12

 

Kozel (2007) zdůrazňuje, ţe se segmentace trhu liší na základě toho, kdo je zákazníkem, 

pokud je například zákazníkem konečný spotřebitel, jedná se o spotřebitelský trh. 

 Trhy lze rozdělit na celou řadu segmentů, uvedeny jsou zde příklady, které jsou 

publikovány v celé řadě marketingových knih. 

 

 

 demografická segmentace – segmentace podle stejných demografických atributů (věk, 

pohlaví, velikost rodiny, příjem, vzdělání, povolání, sociální charakteristiky), 

 segmentace podle očekávaného přínosu – skupiny zákazníků, kteří usilují o získání 

podobného přínosu (nízká cena, vysoká jakost, odlišný design), 

 segmentace časová (nákup v průběhu dne, během týdne, sezónní nákupy), 

 segmentace podle intenzity pouţívání, 

 segmentace podle ţivotního stylu, 

 segmentace spotřebitelská – závislá na psychologických vlastnostech, zvyků, postojů a 

věrností. 

Společnost se můţe soustředit pouze na jeden segment, a nebo je kombinovat 

dohromady. Po rozdělení trhu si firma musí určit, na jaké zákazníky bude marketingová 

strategie působit, proces volby cílového segmentu se nazývá targeting. Podle Kotlera (2001) 

by měl podnik zvolit ty segmenty, ze kterých bude mít největší zisky. Volbu cílového 

segmentu samozřejmě ovlivňuje celková marketingová strategie firmy a naopak. Targeting se 

v češtině nazývá zacílení a ovlivňuje ho zejména velikost segmentu, jejich počet, atraktivnost 

nebo zdroje firmy. 

                                                
12 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. s. 27.  ISBN: 80-2470-966. 
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Dále je pro výrobek nutné najít místo jak na fyzickém trhu, tak v mysli zákazníka. 

K tomu slouţí důleţitá součást marketingové strategie a to positioning, který ukazuje, jak 

zákazníci vnímají image firmy a s čím ji spojují. Kotler (2001) definuje positioning jako „akt 

navržení nabídky a image společnosti, aby zaujaly významné místo v mysli cílového trhu.“
13

  

Jedná-li se o mezinárodní firmy, které chtějí expandovat na zahraniční trh, musejí se 

rozhodnout, zda-li zachovají positionong ze své mateřské země, nebo ho pozměnit pro trh 

cílový. Machková (2009) ve své publikaci navrhuje několik moţností:
14

 

 

Globální positioning: podnik se přizpůsobuje globálnímu trhu, nikoliv jednotlivým zemím. 

Firmy se snaţí vyuţít dobré image země původu. 

Positioning tuzemské firmy: firma vstupuje na zahraniční trh například pomocí fúze, ale 

firma si ponechá původní název a výrobky, aby se před zákazníky, kteří upřednostňují 

tuzemské firmy, jevila jako jedna z nich. 

Kombinace výše uvedeného: firma si nechá některé výrobky od svojí značky, ale pokud 

odkoupí i některé značky tuzemské, ponechá jim původní názvy i podobu. 

Odlišný mezinárodní positioning: firma pouţívá v kaţdé zemi či regionu jiný positioning, 

závislá na marketingovou strategii v dané zemi. 

 

 

 

 

 

 

                                                

13  KOTLER, P. Marketing management: 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2001. s. 384. ISBN 80-247-

0016-6. 

14 MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing: Nové trendy a reflexe změn ve světě, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 
100. ISBN: 978-80-247-2986-2. 
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3.2.4 Marketingový mix 

Dalším krokem marketingové strategie je vytvoření marketingového mixu. 

Marketingový mix je tvořen skupinou čtyř faktorů, které jsou podle počátečních písmen 

jednotlivých slov v angličtině označovány jako „čtyři P“
15

: 

 Produkt (product) 

 Cena (price) 

 Distribuce (distribution), 

 Propagace (promotion) 

 

Později odborníci vytvořili další moţnosti např. 7P, které zahrnuje navíc 3 sloţky: 

people (lidé), process (proces) a physical evidence (vzhled). Kotler se ale ve svých 

publikacích domnívá, ţe tyto tři procesy jsou jiţ součástí původního marketingového mixu.  

 

Produkt 

 „Produkt je tím, co chceme směnit, prodat. V marketingu se za produkt chápe cokoli, 

co slouží k uspokojení určité lidské potřeby, ke splnění přání a co leze nabízet ke směně. 

Pojem „produkt“ mohou být označeny nejen fyzické předměty, ale také služby, osoby, místa, 

organizace, myšlenky kulturní výtvory a další hmatatelné i nehmatatelné věci. Podle definice 

Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu nabídnout k 

upoutání pozornosti, k získání, užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností 

uspokojit přání nebo potřeby zákazníků.“ 
16

 

 

Jádrem výrobku jsou tedy základní charakteristiky výrobku, které uspokojují potřebu 

zákazníka. Jedná se například o fyziologické vlastnosti, vzhled produktu, tvaru nebo výkonu. 

Výrobek samotný pak doplňují sluţby, které jsou k němu poskytovány (montáţ, opravy, 

reklamace, poradenská sluţba). Poslední částí jsou symbolické hodnoty výrobku, které 

                                                

15 KOTLER, P. Marketing management: 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2001. s. 384. ISBN 80-247-

0016-6. 

16 FORET, M.  Marketing- základy a principy. Brno : Computer Press, a.s. , 2003. s. 87. ISBN 80-251-0790-6. 
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neposkytují uţitek, ale často mají vyšší cenu neţ samotný produkt, můţe to být např. image 

značky, móda, styl nebo země původu. 

Při vstupu na zahraniční trh musí být produkt přizpůsoben, aby jeho prodej odpovídal 

technickým a hygienickým normám, zákonům atd. Firma musí výrobek přizpůsobit s místní 

poptávkou, s poţadavky a očekáváním. Je také důleţité, aby obal produktu zaujal zákazníky 

v dané zemi, protoţe kaţdá kultura můţe vnímat barvy jinak. Je třeba také upravit doplňkové 

sluţby, protoţe v různých státech mohou být odlišné reklamační lhůty nebo rozsah reklamací. 

Firma si musí dobře promyslet při vstupu na zahraniční trh, co přesně chce prodávat, které 

produkty jsou klíčové a které jsou spíše doplňkové. To jaké produkty by měly být právě 

klíčové, by mělo být vyjít z výzkumu trhu. 

 

Cena 

 Cena je velmi důleţitou částí marketingového mixu, protoţe má zásadní vliv na zisk a 

tedy základním cílem firmy, a také významně ovlivňuje spotřebitelské chování. Proto je 

důleţité pro firmu řádně rozmyslet a strategicky stanovit výši ceny produktu. Pokud podnik 

stanoví cenu příliš nízko, přijde o zisk. Pokud cena ale bude vysoká, přijde o zákazníky.  

 Foret (2008) definuje: „Cenou se rozumí to, co požadujeme za nabízený produkt. Je 

vyjádřením jeho směnné hodnoty. Nejčastěji má podobu částky, určitého množství peněžních 

jednotek, případně objemu jiných produktů.“
17

 

 Horáková (1992)  ve své definic mluví navíc o tzv. „Barteru, nebo-li nepeněžní směně, 

kdy jeden produkt je směněn za produkt jiného charakteru a hodnota zboží je vyjadřována 

vztahem k jinému zboží“.
18

  

  

 

 

 

                                                
17 FORET, M.  Marketing- základy a principy. Brno: Computer Press, a.s. , 2003. s. 87. ISBN 80-251-0790-6. 

18 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada Publishing, 1992. s. 229. ISBN 80-85-424-83-5. 
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Existuje celá řada cenových strategií, pro firmy které expandují na zahraniční trh. Patří mezi 

ně např.
19

: 

 

 Standardizace cen: vychází z mezinárodního positioningu, snaha o jednotnou image, 

firma chce mít svoje výrobky na stejné cenové úrovni ve všech zemích, kde poskytuje 

svoje výrobky. 

 Cenová diferenciace: rozhodování o cenách je v rukou poboček, chce se přizpůsobit 

cílovému trhu.  

 Strategie kompromisní: firma si stanový jednotné ceny, které jsou ale v různých 

pobočkách po světě upravovány pomocí koeficientů tak, aby to vyhovovalo firmě i 

podmínkám zahraničního trhu. 

 Strategie prémiové ceny: pouţívá se u luxusních výrobků, má za cíl zvýšit jejich 

jedinečnost.  

 Strategie penetrace: cílem je co nejrychleji proniknout na zahraniční trh. Zpočátku 

firma nasadí nízké ceny, poté je postupně zvyšuje. 

 Strategie sbírání smetany: jakmile přijde firma s novým výrobkem na trh, kde ještě 

takovýto výrobek neexistuje, můţe si firma stanovit vysokou cenu. Jakmile začne 

výrobek prodávat konkurence, cena výrobku klesne a je třeba změnit strategii. 

 

 Distribuce 

Distribuce zahrnuje soubor aktivit, jak se produkt dostane od výrobce ke svému 

konečnému spotřebiteli. Distribuci není moţné pochopit pouze jako pohyb zboţí ve fyzickém 

stavu, ale je třeba sledovat i nehmotné toky, které k distribučním operacím patří. 

 Obecně můţe firma vyuţít dva typy distribučních cest. Výrobce můţe svůj produkt 

prodat přímo konečnému spotřebiteli, výhodou je, ţe firma je v přímém kontaktu a 

komunikaci se zákazníkem. Této cesty se vyuţívá převáţně u luxusních výrobků. Druhým 

                                                
19 BOUČKOVÁ, J. Marketing, 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 282. ISBN: 80-7179-577-1. 
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typem můţe být nepřímá distribuční cesta, která vyuţívá k dopravení výrobku ke konečnému 

spotřebiteli různých mezičlánků. Výhodou tohoto způsobu doručení produktu, je moţnost 

vyuţít mezičlánky, aby provedli některé činnosti, a tím si sníţili objem práce jak pro sebe, tak 

i pro zákazníka, a tím tedy zajistit účinnější způsob prodeje zboţí. Mezičlánkem mohou být, 

zprostředkovatelé, obchodní zástupci a nejvíce pouţívaný mezičlánky velkoobchody a 

maloobchody. Čím více mezičlánků proces bude mít, tím je samozřejmě komplikovanější.
20

 

Podle Machkové (2009) můţe firma zvolit tři typy distribučních strategií
21

: 

 Intenzivní distribuce (masová distribuce): firma zásobuje v dané oblasti co nejvíce 

prodejních míst. 

 Selektivní distribuce: firma prodává prostřednictví omezeného počtu míst. Vybírá si 

prodejní místa podle určitých kritérií, které mohou být např. velikost obratu, objemu, 

kvalitu poskytnutých sluţeb nebo image. 

 Exkluzivní distribuce: firma zásobuje jen velmi malý počet prodejen, zajistí takto 

jedinečný prodej výrobku. 

 

Propagace  

Řada lidí si pod pojmem propagace představí pouze reklamu, ale propagace v sobě 

zahrnuje všechny komunikační nástroje, které mohou zákazníkům předat nějaké sdělení. Při 

volbě propagační strategie v mezinárodním měřítku hraje důleţitou roli kultura cílového trhu. 

Kultura určitého národa značně ovlivňuje chování zákazníka a také jeho reakce na propagaci. 

Různé kultury totiţ mohou chápat rozdílně komunikační sdělení, co jedni mohou chápat 

vtipné, jiné by to mohly povaţovat za nevhodné. Firma také musí brát v úvahu překlad sdělení 

do cizího jazyka, aby se nestalo, ţe spotřebitel neporozumí sdělení. 

 

                                                

20 MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing: Nové trendy a reflexe změn ve světě, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 
150. ISBN: 978-80-247-2986-2. 

21 MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing: Nové trendy a reflexe změn ve světě, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 
103-105. ISBN: 978-80-247-2986-2. 
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Propagace zahrnuje pět forem komunikace a to: 

 Reklama - placená forma neosobní masové komunikace se zákazníkem, která je 

uskutečňována prostřednictvím různých médií. Reklama se skládá  např. inzerátů 

v tisku, plakátů, letáků, billboardů, symbolů nebo log.) 

 Podpora prodeje – stimul, který slouţí k přesvědčení potencionálního zákazníka 

k nákupu prodeje. Příkladem mohou být soutěţe, hry, odměny, dary, prezentace, 

zábavní akce, prémie nebo vzorky. 

 Public relations – je neosobní formou komunikace, která se snaţí vytvořit kladný 

postoj k veřejnosti. Příkladem jsou výroční zprávy, projevy, semináře, publikace, 

veřejné akce nebo podnikové časopisy. 

 Přímý marketing – je přímá komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem, která je z 

loţena na reklamě prostřednictvím e-mailů, pošty, telefonu, novin nebo televizního či 

rozhlasového vysílání. 

 Osobní prodej – je zaloţen na osobní komunikaci se zákazníky za účelem prodeje 

produktu. Tyto pracovníci bývají také nazývány pracovníky v „terénu“. Nejen ţe 

vyhledávají nové zákazníky, ale i zajišťují spokojenost stávajících zákazníků. 

 

Pro firmy, které chtějí působit na cizím trhu, uvádí Machková (2009) tyto tři komunikační 

strategie
22

: 

 Globální strategie: je typická pro celosvětově fungující firmy, propagace je všude 

stejná, jen s drobnými odlišnostmi na národních úrovních (překlad, volba médií, atd.) 

 Tuzemská strategie: pobočky v jednotlivých zemích si vytváří vlastní propagaci, 

nezávisle na centrální pobočce, plně se přizpůsobuje místnímu trhu. 

 Adaptační strategie: centrální pobočka zvolí rámec a cíle strategie, pobočky ho pak 

uzpůsobí svým trhům. 

                                                

22 MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing: Nové trendy a reflexe změn ve světě, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 
167-168. ISBN: 978-80-247-2986-2. 
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3.2.5 Expanze na zahraniční trhy 

Společnost, která působí na mezinárodních trzích, nazývá Kotler (2007) „Globální 

firma“. Je to firma, která působí ve více než jedné zemi a zahrnuje do svých aktivit R&D 

(výzkum a vývoj), výrobní, logistické, marketingové a finanční výhody, které nejsou dostupné 

ryze domácím konkurentům.
23

 Tyto společnosti plánují, provozují a řídí své činnosti na 

celosvětovém základě. Není však nutnost, aby společnost, která působí na globálním trhu, 

byla velká. Malé i střední firmy mohou být úspěšné na mezinárodní úrovni. Před zahájením 

činností si musí firma určit, jaké jsou její nároky na spolurozhodování o vývozních operacích 

a marketingových činnostech v určité zemi.  

Úspěšný vstup na zahraniční trh vyţaduje provedení kvalitního marketingového 

průzkumu, přizpůsobit se přáním a potřebám zákazníků, značné investice do propagace a 

vhodné stanovení cenové strategii. 

 

Při výběru formy vstupu na zahraniční trh musí firma zváţit hned několik faktorů, 

mezi které patří: investiční náročnost vstupu na zahraniční trhy, zdroje, kterými firma 

disponuje, potenciál cílového trhu, moţnost kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit, 

rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu a celková konkurenceschopnost. 

 

Formy vstupů pak dále můţeme rozčlenit do tří velkých skupin: 

 

 Vývozní a dovozní operace (prostřednické vztahy, smlouvy o výhradním prodeji, 

obchodní zástupce, komisionář, mandatář atd.) 

 Formy nenáročné na kapitálové investice (např. licenční dohody, franšízing, smlouvy 

řízení, zušlechťovací operace, výrobní kooperace). 

 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 
24 

 

                                                

23 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. s. 706. ISBN: 80-247-1545-7. 

24 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 232-235. ISBN: 80-247-

0364-5 . 
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Vývozní a dovozní operace 

           Vývozní a dovozní operace jsou velmi často vyuţívaná a nejjednodušší forma vstupu 

firem na zahraniční trhy. Pouhý vývoz chápán jako forma vstupu na zahraniční trh, která 

nevyţaduje ţádné investice. Pokud však chce podnik na zahraničním trhu uspět a získat na 

něm významnější podíl, musí investovat značné zdroje do mezinárodního marketingu. Podnik 

musí financovat výzkum zahraničního trhu a přizpůsobit podmínkám zahraničního trhu 

marketingovou strategii. 

            Pro malé a střední podniky, pro které je vývoz jen okrajovou záleţitostí je vhodný 

vyuţít sluţby tzv. prostředníků, kteří obchodují vlastním jménem, vlastním účtem a na 

vlastní riziko. Prostředníci nakoupí vyrobené zboţí a prodávají ho na daném území 

odběratelům a jejich zisk je tvořen rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. 

            Další způsobem formy vstupu můţe být uzavření smlouvy o výhradním prodeji. 

V této smlouvě se dodavatel zavazuje, ţe zboţí, které je určené ve smlouvě, bude dodávat jen 

jednomu odběrateli, a to pouze výhradnímu prodejci. Výhodou je rychlý vstup na zahraniční 

trh, díky moţnosti jiţ vybudovaných distribučních cest. Podle Machkové (2002) tato forma 

proniknutí je test potenciálu zahraničního trhu. 

           V oblasti mezinárodního ochodu se často vyskytuje řadu subjektů, které působí na 

zastupitelské bázi. Vybudování zastupitelské sítě v zahraničí je značně obtíţné, ale často 

rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firmy na zahraničním trhu. Ve smlouvě o obchodním 

zastoupení se zástupce zavazuje uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. 

Nárok na provize je často vázán na realizaci zprostředkované smlouvy. Obchodní zástupci by 

měli zprostředkovávat obchody ve vymezené oblasti a dosahovat určitého minimálního obratu 

za předem stanovené období. Pro zastoupeného můţe smlouva o výhradním zastoupení 

znamenat určité riziko v případě, ţe zástupce nemá na trhu dostatečně silné postavení, nemá 

kapacitu pro soustavné zpracovávání vymezené oblasti nebo zároveň zastupuje konkurenční 

firmy. 

           Další z moţností je přímý vývoz, který se ale obvykle pouţívá nejčastěji při vývozu 

průmyslových strojů, výrobních zařízení nebo investičních celků. 
25

 

                                                
25 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 232-235. ISBN: 80-247-
0364-5 . 
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Formy nenáročné na kapitálové investice 

 Tato forma investice je vhodná pro společnosti, které prozatím nechtějí 

investovat v zahraničí, ale chtějí zvýraznit své výrobky na zahraničním trhu. Společnost si 

můţe zvolit formu poskytnutí licence, franšízingu nebo smlouvy o řízení. 

Licenční dohody 

 Licence patří mezi jednodušší způsob, jak zapojit společnost do mezinárodního 

obchodování. Poskytovatel vydá licenci nějaké zahraniční společnosti k uţívání výrobního 

procesu, privátní značky, patentu za licenční poplatek nebo autorský honorář. Zahraniční 

společnost tak získá výrobní znalosti, známý výrobek, popř. název značky. Na druhé straně 

poskytovatel získá vstup s malým rizikem na zahraniční trh. Pro poskytovatele nastává ale 

nevýhoda, protoţe má menší kontrolu nad podnikem v zahraničí, neţ by měl nad vlastními 

sloţkami.
26

 

Franšízing  

        „Franšízing je speciální forma licencování, v níž poskytovatel franšízy  - franšizér 

poskytuje nabyvateli franšízy – franšízantovi právo podnikat pod obchodním jménem, 

obchodní značkou poskytovatele franšízy a využívat jeho podnikatelský koncept.“
27

 U 

franšízingu dochází ke komplexnímu sdruţování zdrojů, kde nabyvatel poskytuje finanční, 

materiální a lidské zdroje.  Nabyvatel je samostatný podnikatel, který si buduje svůj podnik, 

tato forma podnikání je tedy kombinací jiţ zavedeného know-how firmy a iniciativy 

podnikatele. Smlouva upravující franšízing je podle Gillespie (2010) více komplexní neţ 

regulérní smlouva o licencování, protoţe jsou v ní zahrnuty veškeré operace, které by měl 

nabyvatel dodrţovat.
28

 

      Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli předem stanovenou odměnu a dodrţovat 

komerční politiku poskytovatele. Podnikatelskou strategii určuje poskytovatel franšízy. 

Poskytovatel dále zabezpečuje školení zaměstnanců, další pomoc v oblasti právních sluţeb, 

                                                                                                                                                   
 

26 GILLESPIE, K. Global Marketing. Cengage Learning, 2010. s. 256. ISBN 9781439039434. 

27 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 228. ISBN: 80-247-0364-5 . 

28 GILLESPIE, K. Global Marketing. Cengage Learning, 2010. s. 259. ISBN 9781439039434. 
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v účetnictví, zásobování, technického vybavení provozovny a případné další pomoci ve 

finanční oblasti. Franšízing je velmi výhodnou formou spolupráce jako pro malé tak velké 

firmy. „Největší výhodou pro velké firmy je možnost rychlé internacionalizace s nízkou 

kapitálovou náročností spojených s kapitálovými vstupy na zahraniční trhy. Další výhodou je 

rychlejší návratnost vložených investic díky efektům z optimalizace nákladů a rychlejšího 

obratu zásob.“
29

 

Smlouva o řízení 

       Předmětem smlouvy je poskytnutí řídících činností a znalostí v osobách řídících 

pracovníků, obvykle na dobu určitou. Může se jednat o řízení výrobního závodu, řízení 

v oblasti služeb nebo poradenské služby. Jedná se o přenos osvědčené koncepce řízení.“
30

 U 

této formy je moţné postřehnout podobné rysy u franšízingu. Odměnou pro poskytovatele 

můţe být určitá procenta z obratu nebo podíl na zisku.  

 

Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy 

Kapitálové vstupy podniků jsou vhodné zejména pro velké firmy díky vysoké finanční 

náročnosti a jsou nejvyšším stupněm internacionalizace firemních aktivit. Mají podobu formu 

přímých anebo portfoliových investic. „Přímou zahraniční investici můžeme charakterizovat 

jako investici, jejímž účelem je založení, získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů 

mezi investorem jedné země a podnikem se sídlem v jiné zemi. Přímé zahraniční investice 

mohou mít formu kapitálových vkladů (hmotných a nehmotných investic) i formu 

vnitrofiremních půjček či reinvestovaného zisku. Portfoliové investice spočívají v nákupu akcií 

nebo jiných cenných papírů.“ 
31

  

Nejčastější formou kapitálové investice v zahraničí bývá fúze, akvizice nebo investice 

na zelené louce. Fúze jde sloučení neboli splynutí obchodních společností, akvizice je jiţ 

                                                
29 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 228-229. ISBN: 80-247-
0364-5 . 

30 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 230. ISBN: 80-247-0364-5 . 

31
 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 59.  ISBN: 80-247-0364-5 . 
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odkoupení existující zahraniční firmy a tzv. investice na zelené louce je vybudování zcela 

nového podniku v zahraničí. 

Podle Machkové (2002) přímou zahraniční investici charakterizují následující vlastnosti
32

: 

 nezávislost podnikání, 

 vlastní financování, statut a image zahraniční firmy, 

 samostatné a jednoznačné rozhodování, 

 úplná kontrola, 

 samostatné stanovení cenové politiky, 

 plná zodpovědnost za hospodářské výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32

 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o. , 2002. s. 59.  ISBN: 80-247-0364-5 . 
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4. Metodologie 

4.1  Analýza makroprostředí – PEST analýza 

Makroprostředí můţe jen těţko podnik svojí činností ovlivnit. Pro analýzu makroprostředí se 

nejčastěji pouţívá PEST analýza, nebo také některými autory nazývána STEP analýza. 

Analýza odpovídá na otázky, zda bude vůbec moţné na nový trh vstoupit a s jakými riziky se 

firma bude muset vypořádat. 

PEST analýza je analýzou politicko-legislativní, ekonomického, sociálně - kulturního a 

technologického prostředí. Analýza bude zaměřena hlavně na faktory, které ovlivňují 

mezinárodní makroprostředí. 

 

Politicko - legislativní prostředí ovlivní to, jakou formu vstupu firma zvolí. Firma mapuje 

politický systém a jeho stabilitu, daňovou politiku, pracovní právo, vazby na další státy, 

korupční prostředí, právní úpravu podnikání zahraničních subjektů, předpisy na ochranu 

ochranných známek, ekologickou regulaci atd. 

 

Ekonomické prostředí je tvořeno faktory, které ovlivňují kupní sílu. Významným faktorem 

pro expandující firmu je zahraničně - obchodní politika státu. Vyspělé země vytváří stabilní 

hospodářské prostředí a mohou novým firmám nabídnout tzv. investiční pobídky. Ty mohou 

mít například formu dotací na nově vytvořená pracovní místa. Dále je určitě důleţitým faktor 

daňová politika, která výrazně ovlivní formu vstupu a také cenovou tvorbu produktu. Dalšími 

ekonomickými faktory mohou být ekonomický růst, míra inflace, vývoj HDP, úroková míra 

atd. 

 

Sociálně - kulturní prostředí ovlivňuje chování jak zákazníků, tak i zaměstnanců a 

obchodních partnerů, a je na něm velmi závislá úspěšnost marketingové strategie. 

V mezinárodním měřítku je nejdůleţitější faktor z hlediska kultury jazyk. Dále je nutné 

sledovat základní demografické ukazatele jako je věk, počet obyvatel, ţivotní úroveň, 

vzdělanost atd. Tyto faktory mají zásadní vliv na přání zákazníků.  
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Technologické prostředí poskytuje údaje o technické vyspělosti země. Firma by měla 

sledovat faktory, kterými jsou např. výše výdajů na výzkum a vývoj, počet mezinárodních 

patentů, rychlost technologických změn v daném statě a ostatní faktory, které souvisejí s 

vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů a nových technologií. 

Kotler (2007) ve své publikaci uvádí mimo tyto 4 prostředí také přírodní prostředí, 

protoţe zhoršování přírodního prostředí je globálním problémem. Pracovníci si musí být 

vědomi hrozeb a příleţitostí, které jsou spojené s trendy v přírodním prostředí: nedostatek 

surovin (hlavně voda), zvyšující se energetické náklady, zvýšených úrovní znečištění a měnící 

se úlohy vlád.
33

 

Konkrétní provedená analýza společnosti Lululemon je v kapitole 5.3.1. 

4.2 Analýza mikroprostředí - Porterův model konkurenčních sil  

Jakubíková (2008) říká, ţe „analýza mikroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a 

situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit a cílem této analýzy je 

identifikovat základní hybné síly, které v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují 

činnost podniku.“
34

 

V kaţdém oboru spolurozhoduje o úspěchu podniku pět konkurenčních sil, které 

nejlépe identifikuje Porterův pěti faktorový model analýzy konkurenčního prostředí. Tento 

model zohledňuje hrozbu vstupu nových konkurentů, vyjednávací sílu dodavatelů a 

kupujících, dále dostupnost substitutů a rivalitu podniků v jednom odvětví (intenzitu 

konkurence). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 2007. s. 128, ISBN: 80-247-1545-7. 

34 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 68.  ISBN 80-2472-690-4. 
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Obrázek 3: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 

Zdroj: MALLYA, T. Strategické řízení. (2005) 

 

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem představuje hrozbu pro jiţ fungující 

společnosti. Čím jednoduší je pro nové společnosti vstoupit na trh, tím je větší hrozba nově 

příchozích firem. Avšak existují faktory, které limitují nově příchozí firmy, a ty se nazývají 

bariéry vstupu. Kotler (2007) tvrdí, ţe k uspění na trhu musí firma nabídnout vyšší hodnotu a 

uspokojení pro zákazníka neţ konkurence. Proto se musí vedoucí pracovníci nejen 

přizpůsobovat potřebě zákazníků, ale také umístit nabídku firmy v mysli cílových 

zákazníků.
35

 

 Podle Portera (1994) existují tyto bariéry vstupu pro nové firmy
36

: 

 úspory z rozsahu  

                                                
35 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 134, ISBN 80-247-1545-7. 

36 PORTER, E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors : with a new introduction. Simon 
and Schuster, 1998.  s. 7-9. ISBN: 0684841487. 
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 diferenciace produktu 

 kapitálová náročnost 

 přechodové náklady 

 přístup k distribučním kanálům 

 nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu 

 legislativní opatření a státní zásahy 

 

Vliv dodavatelů – značí, jak velký tlak můţe vyvinout dodavatel na firmu. 

Dodavatelé totiţ mohou hrozit při vyjednání s účastníky odvětví, ţe zvýší ceny nebo sníţí 

kvalitu produktů.  Mezi podmínky, jeţ posilují postavení dodavatele, patří podle Portera 

(1998) 
37

:  

 

 nabídka je ovládána několika málo společnostmi  

 neexistují ţádné substituty 

 odvětví není důleţitým zákazníkem dodavatelské skupiny 

 dodavatelův produkt je důleţitým vstupem pro odběratelovo podnikání  

 skupina dodavatelů má diferencovanou produkci  

 čím jsou náklady na změnu dodavatele vyšší, tím má dodavatel větší sílu ve 

vyjednávání 

 

Síla kupujících neboli odběratelů nám ukazuje, jaký tlak mohou zákazníci vyvinout 

na podnik. Zákazníci soutěţí s dodavateli, tak ţe poţadují niţší ceny a lepší kvalitu produktu 

nebo sluţeb a tedy staví postavení konkurence proti sobě. Pokud jednotlivec nebo skupina 

zákazníků můţe vytvořit dostatečně velký tlak, který způsobí změnu prodaných výrobků, 

potom oplývá dostatečnou silou. Podle Portera (1998) se kupující stává významnou 

konkurenční silou za těchto okolností
38

: 

 

 malý počet zákazníků, kteří nakupují velká mnoţství - čím má podnik méně 

zákazníků, tím je na nich více závislý 

                                                
37 PORTER, E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors : with a new introduction. Simon 
and Schuster, 1998.  s. 27-29. ISBN: 0684841487. 

38 PORTER, E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors : with a new introduction. Simon 
and Schuster, 1998.  s. 25. ISBN: 0684841487. 
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 jednoduchá změna produktu – čím je pro zákazníka jednodušší změnit produkt, 

tím má větší sílu při vyjednávání 

 nakupovaný předmět není pro zákazníka důleţitý nebo nezbytný 

 zákazníci jsou citliví na změnu ceny 

 je-li odvětví sloţené z velkého počtu malých společností s malou vyjednávací silou 

 pro zákazníka je ekonomicky výhodnější nakoupit produkty od několika dodavatelů 

 

 

 

Dostupnost substitutů je dalším důleţitým aspektem, který ovlivňuje zisk podniku. 

Dostupnost substitutů znamená existence jiných produktů, které mohou splnit stejnou funkci 

jako produkt daného odvětví. Dle Portera (1994) substituční produkty, které si zasluhují 

největší pozornost, jsou
39

: 

 

 ty jejich zlepšující se cenová pozice umoţňuje přiblíţit se produkci v daném oboru, 

 jsou vyráběny v odvětvích, jeţ dosahují vysokého zisku. 

 

Mallya (2005) doporučuje, aby si vedoucí pracovníci odpověděli na otázky typu
40

: 

 existuje přijatelný substitut, 

 jaká je jeho cena a kvalita, 

 zda můţe být výrobek či sluţba vyměněna za jiné, 

 jaké vysoké jsou náklady kupujících na změnu. 

 

 

Intenzita konkurence v odvětví označuje intenzitu konkurence mezi existujícími 

firmami na trhu. Jestliţe existuje na trhu vysoká konkurence, obvykle má firma niţší příjmy, 

neboť náklady na konkurenceschopnost jsou značně vysoké. Intenzita konkurenční síly je 

odrazem energie, nástrojů a strategie, kterou konkurenční firmy vynaloţí. 

                                                
39 PORTER, E., Konkurenční strategie, Victoria Publishing, 1994, 403 s., ISBN: 80-8560-5112, str. 24 

40 MALLYA, T. Strategické řízení. 2. Vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005,  64 s., ISBN: 80-2142-8953 
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Vysoce konkurenční prostředí popisuje Mallya (2005) jako
16

:  

 na trhu je mnoho firem, které mají stejnou velikost,   

 neexistuje dominantní firma, 

 nedostatečná diferenciace mezi produkty a sluţbami, 

 nedostatečně se rozvíjející trh, potom můţe podnik získat zákazníky pouze přetaţením 

od konkurence, 

 nízké vyuţití výrobní kapacity. 

 

Konkrétní provedená analýza společnosti Lululemon je v kapitole 5.3.2. 

 

4.3 Analýza SWOT 

Jedná se o marketingový nástroj, který identifikuje vnitřní a vnější okolí podniku. 

SWOT analýza umoţňuje zmapovat silné a slabé stránky podniku stejně jako příleţitosti a 

hrozby. 

 

Analýza SWOT je akronym: 

 

 S – strenghts (silné stránky) 

 W – weaknesses (slabé stránky) 

 O – opportunities (příleţitosti) 

 T – threats (hrozby) 

 

 

Analýza silných a slabých stránek prostředí se zaměřuje na interní faktory, které 

dávají společnosti určité výhody a nevýhody v souladu s potřebami cílového trhu, ale podle 

Kotlera ne na všechny charakteristické rysy společnosti, ale pouze na ty, které závisí na 

kritických faktorech úspěchu. Protoţe rozsáhlý seznam můţe způsobit nedostatečnou 

koncentraci a tím nemusí být správně vyhodnoceno, co je důleţité. Silné stránky jsou tedy 

základem úspěchů kaţdého podniku. Kotler (2007) také tvrdí, „že silné a slabé stránky jsou 
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pouze relativní pojem, protože i když je podnik v něčem dobrý, ale konkurence je lepší, bude 

to stále jen slabá stránka.“ 
41

 

 

Analýza příležitostí a hrozeb se zaměřuje na externí prostředí, která firma nemůţe 

ovlivnit, ale účelem je donutit vedoucí pracovníky naučit se předvídat trendy, které mohou 

mít dopad na firmu a tedy na její úspěch.  

Do příleţitostí patří to, čeho by firma měla na trhu vyuţít, co by jí v budoucnu mohlo 

přinést úspěch.  Vedoucí pracovníci by se měli naučit, jak nacházet na trhu příleţitosti nové. 

Hrozby jsou potom podněty či události z vnějšího prostředí, které mohou firmě uškodit. Těch 

se musí firma vyvarovat, případně se jim nějakým způsobem bránit. “Nejlepší obranou je 

útok“ a to platí i v podnikatelském prostředí, v případě výskytu hrozby je nejlepší ji přeměnit 

v příleţitost. Příkladem můţe být finanční krize, pro některé podniky to můţe být hrozbou, ale 

pro ty, které na to budou mít připraveny správnou strategii, to můţe být příleţitostí. 

 

Konkrétní provedená analýza společnosti Lululemon je v kapitole 5.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
41 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 80-247-1545-7. 
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5. Analýza společnosti Lululemon 

5.1 Charakteristika a představení společnosti  

 Jak jiţ bylo řečeno, kanadská společnost Lululemon 

Athletica Inc. se zabývá výrobou sportovního oblečení. 

Původně se specializovala především na milovníky jógy, 

v dnešní době zákazníci vyuţívají oblečení snad ke kaţdému 

druhu sportu. Společnost byla zaloţena v kanadském 

Vancouveru a svoje poslání ztotoţňuje stále s hodnoty jógy: 

rovnováha, harmonie a kultura. Od jejího vzniku v roce 1998 

společnost otevřela 130 prodejních míst a v současné době 

zaujímá pozice na trzích ve Spojených státech, Austrálii, Číně 

a Novém Zélandu.        Zdroj: www.lululemon.com 

Produkty společnosti jsou také prodávány maloobchodníky v zemích, jako jsou Hong 

Kong, Mexico, Philippines, Singapore nebo Taiwan. Lululemon Athletica byla značně 

úspěšná od doby svého zaloţení. 

Společnost nabízí celou řadu produktů pro své zákazníky, od spodního prádla aţ po 

zimní bundy a kabáty. Všechny produkty jsou speciálně propracované, aby vytvářely 

maximální pocit pohodlí při jakýchkoliv pohybových aktivitách, mají vynikající vlastnosti 

v řízení vlhkosti nebo speciální podšívky apod. 

 Zakladatelem společnosti je Chip Wilson, který se věnoval 20 let podnikání se 

surfovým, skateboardovým a snowboardový oblečením a vybavením. Jeho první popud 

k zaloţení společnosti ovlivnila návštěva hodiny jógy, cvičení ho velmi ohromilo a vyvolalo 

v něm nezapomenutelný příjemný pocit. Tento pocit, který cítil po cvičení, byl velmi blízký 

pocitu po surfování nebo snowboarding, proto mu přišlo samozřejmé, ţe nadešel „čas jógy“.  

Wilson se cítil velmi špatně v bavlněném oblečení, proto dostal nápad vytvořit 

speciální strečové oblečení na jógu. Toto oblečení začal prodávat ve studiu, kde byla jóga 

provozována. Na vytvoření úspěšné řady oblečení se podíleli především instruktoři jógy, které 

pan Wilson poţádal, aby ho vyzkoušeli a poskytli na něj okamţité názory. 

Jméno značky Lululemon bylo vybráno z výzkumu, kterého se zúčastnilo 100 lidí. 

Respondenti měli vybrat z 20 jmen a 20 log. Logo, které je aktuálně stylizováno jako „A“ 

bylo vytvořeno z prvního písmenka ze slova „Atlethica“. 

Obrázek 4: Logo společnosti 
Lululemon 
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Společnost byla zaloţena v roce 1998, první oficiální obchod byl ale otevřen aţ o dva 

roky později u pláţového areálu v Kitsilanu v kanadském Vancouveru. První mezinárodní 

ochod učinila firma jiţ o 3 roky později v roce 2003 a to v USA. Původním nápadem bylo, ţe 

se v obchodě vytvoří komunita, kde si lidé budou moci povídat a učit nové věci o fyzických 

aspektech zdravého ţivotního stylu, o  józe, běhání a jízdě na kole, ale navazovat také 

rozhovory o duševních aspektech ţivota. Bohuţel brzy po otevření se stal obchod velmi 

zaneprázdněný a tyto aktivity šly stranou.  

Na začátku roku 2011 měla společnost 4, 572 zaměstnanců, z toho 2,321 zaměstnanců 

v Kanadě, 2,021 zaměstnanců ve Spojených státech a 230 zaměstnanců na ostatních 

mezinárodních trzích. 

Podle reportu 2010 společnosti z 2,321 kanadských zaměstnanců bylo 1,783 

zaměstnáno přímo v prodejnách, 59 se podílelo na distribuci a 110 jich bylo v oddělení pro 

design a výrobu produktů. Zbylých 369 vykonávají prodej, administrativu a ostatní funkce. 
42

 

Graf 1: Vývoj zisku společnosti 

 

Zdroj: Roční report společnosti Lululemon (2010) 

                                                

42 Roční report společnosti Lululemon 2010 
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Dle výše uvedený graf ukazuje, ţe za posledních šest let čistý zisky rapidně vzrostl. 

V roce 2005 to bylo 84,1 miliónů Kanadských dolarů, kdeţto v roce 2010 to uţ bylo 711,7 

miliónů dolarů. Společnost tedy zaznamenala za toto období průměrný meziroční růst 61%. 

Společnost očekává s otevřením nových poboček další růst. 

Graf 2: Vývoj otevření nových prodejních míst 

 

Zdroj: Roční report 2010 Lululemon 

Na konci roku 2010 měla společnost otevřeno 137 obchodů. V roce 2011 plánuje otevřít 

nových 20-25 prodej.  

5.2 Strategie společnosti 

Vize – „Vyzdvihneme svět z průměru k lepšímu, k něčemu obrovskému.“ 

Mise – „Vytvoříme předpoklady pro lidi, aby žili déle, zdravěji a měli více zábavy.“ 

 Cíle 

 podporovat tempo růstu zisku 

 dostat se na vrchol s rokem 2015 

 vypustit na trh dvě nové řady produktu a rozšířit existující řadu výrobků v roce 

2011 

 růst povědomí o značce o 40% 

 otevřít v roce 2011 20-25 nových obchodů 

 rozvíjet online obchod  

 investovat do svých zaměstnanců, získat kvalifikovanou pracovní sílu 

 expandovat na nové trhy 

37
51

81

113 124
137

2005 2006 2007 2008 2009 2010



40 

 

Hodnoty 

Kvalita (Quality) – „Vyrábět tak, aby naši zákazníci si chtěli 

koupit produkt opakovaně.“ 

Produkt (Product) – „Vytvořit takové produkty, které jsou 

navržené od sportovců pro sportovce.“ 

Poctivost (Integrity) – „Děláme to, co řekneme, uděláme to, 

kdy to řekneme. Když nemůžeme splnit náš slib, okamžitě 

kontaktujeme všechny strany a nastavíme nové datum.“ 

Rovnováha (Balance) – „Neexistuje rozdělení mezi zdravím, 

rodinou a prací. Milujeme každou minutu Vašeho života.“ 

Podnikání (Entrepreneurship) – „Jednáme a platíme 

zaměstnance jako by sami podnikali.                                                     Zdroj: www.lululemon.cz                                                                                                                       

Velkolepost (Greatness) – „Vytváříme možnost výjimečnosti v lidech, protože právě to nás 

uspokojuje.“ 

5.3 Marketingová situační analýza 

5.3.1 Analýza makroprostředí (PEST analýza) 

 K analýze makroprostředí vyuţiji analýzy PEST, která jiţ byla rozebrána 

v teoretických východiscích. Makroprostředí společnosti Lululemon ovlivní hlavně tyto 

faktory: 

Politicko – legislativní faktory 

Politické a legislativní prostředí hraje při rozhodování o rozšíření společnosti na 

zahraniční trhy samozřejmě velmi důleţitou roli. Současná situace, se kterou se Česká 

republika potýká, do velké míry signalizuje pro firmu Lululemon bezpečí, úspěšnost a 

budoucí výnosnost. Při analýze politického – legislativních faktorů firma sleduje poměrně 

velké mnoţství ukazatelů.  

Obrázek 5: Lululemon plakát, hodnoty života 
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Politický systém a jeho stabilita 

Od roku 1993, kdy se Česká republika osamostatnila, patří mezi demokraticky stabilní 

země bez váţnějších politických problémů. V posledních volbách zvítězila levicová Česká 

strana sociálně demokratická (ČSSD), vládu ale nakonec sestavily pravicové strany a to 

Občanská demokratická strana (ODS), TOP 09 a Věci veřejné. Jejich programem jsou 

reformy veřejných financí, důchodové a zdravotnické reformy a sníţení schodku veřejných 

financí.  Tato vláda v programu podporuje chod firmy.
43

 Daně by se firmám zvyšovat neměli. 

Zvyšovat se bude v příštím roce niţší sazba DPH a to z 10% na 14%.  

Členství země v integračních seskupeních 

Důleţitým krokem k rozvoji mezinárodního obchodu přispěl České republice vstup do 

Evropské Unie v květnu roku 2004, tento závazek ale také samozřejmě představuje pro nově 

vstupující firmy dodrţovat určité standardy a předpisy. ČR je také členem jiných 

mezinárodních organizací, včetně WTO (World trade organization), která má na starosti 

koordinaci celosvětového obchodu. 

Pozor by si měla dát Česká republika na korupční prostředí, protoţe podle 

Transparency International mezi středoevropskými státy obsadila hned druhou příčku 

v korupční míře hned za Maďarskem. Celkově je ale míra korupce na stejné úrovni jako ve 

vyspělých státech, proto by se firma Lululemon neměla výrazně toho faktoru obávat. 

 

 

Ekonomické faktory  

Níţe jsou uvedeny makroekonomické ukazatele české ekonomiky, které jsou rozhodující pro 

zahraniční firmy při vstupu na český trh. 

                                                

43 Vláda ČR po volbách 2010. [online] 2010 - Dostupné na WWW: www.czech.cz/cz/99850-nova-vlada-ceske-republiky-po-

volbach-2010 [11. 7. 2011] 
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Míra inflace 

Podle Českého statistického úřadu dosáhla nejvyšší míra inflace za polední desetiletí 

v listopadu v roce 2008, kdy byla míra inflace jiţ na úrovni 6,5%. Tento růst indexu měli 

největší vliv zejména rostoucí ceny ropy, pohonných hmot a potravin. Také to ovlivnila 

ekonomická krize, která vypukla právě ve třetím čtvrtletí roku 2008. I přes to, ţe došlo 

v minulém roce (2010) ke zvýšení nepřímých daní (DPH a spotřební daně), průměrná míra 

inflace činila v tomto roce pouze 1,5 %.  V tomto roce (2011) dosáhne průměrná míra inflace 

2,1 %. V příštím roce očekávají statistici průměrnou míru inflace ve výši 3,2 %, a to zejména 

v důsledku zvýšení redukované sazby DPH z 10 % na 14 %.
44

 

 

Míra nezaměstnanosti 

Podle ministerstva financí v roce 2010 klesla zaměstnanost (podíl nezaměstnaných na 

celkové pracovní síle) o 1,0 %, v roce 2011 by jiţ měla vzrůst o 0,2 %. Počet uchazečů o 

zaměstnání se koncem dubna 2011 pohybovala na úrovni 8,6%. Od začátku roku můţeme 

vidět menší zlepšení z 9,7%. Ministerstvo však predikuje, ţe se současným hospodářským 

oţivením by se míra nezaměstnanosti měla v roce 2011 mírně sníţit na 6,9 % a poté dále 

pozvolna klesat.
45

 

 

Hrubý domácí produkt 

Česká republika vykazuje od roku 1993 růst hrubého domácího produktu, na konci loňského 

roku 2010 vytvořila HDP ve výši 3 667.6 mld. Kč. Růst HDP dosáhl v roce 2010 výše 2,3 %, 

v roce 2011 vlivem konsolidačních opatření mírně zpomalí na 1,9 %. Klíčovou roli v 

pokračujícím oţivení ekonomiky měl i nadále zpracovatelský průmysl růstem vytvořené 

hrubé přidané hodnoty meziročně o více neţ deset procent. Navíc v roce 2011 předpokládá 

ministerstvo financí, ţe bude hospodářský růst taţen zejména zahraničním obchodem. 

                                                
44 CENY, INFLACE [online]. 2010 - Dostupné na WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_inflace [11. 7. 
2011]http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_inflace 

45 Míra nezaměstnanosti [online] 2010 - Dostupné na WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home [11. 7. 2011] 
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Můţeme tedy říct, ţe česká ekonomika zaţívá ekonomický růst, co je pro zahraniční investory 

dobrým signálem.
46

 

Vývoj investic 

Jedním z nejdůleţitějších pozitivních efektů v přílivu přímých zahraničních investic do 

české ekonomiky je vytváření nových pracovních míst nejen na straně příchozího investora, 

ale i z pohledu českých firem, které s těmito investory navazují dodavatelsko-odběratelské 

vztahy. S přílivem investic je spojený i růst produktivity práce. Podle Ministerstva financí v 

letošním roce dojde k obnovení růstu investic, jeţ by mělo v následujících letech 

akcelerovat.
47

 

 

Spotřeba domácností 

Spotřeba domácností by podle finančních institucí měla v roce 2011 mírně klesat a to z 

důvodu sniţování platů ve státní správě. Ovšem jiţ v příštím roce 2012 by jiţ mělo dojít opět 

k oţivení spotřeby domácností v návaznosti na růst mezd a vývozu v důsledku zrychlení 

zahraniční poptávky. 

 

Sociálně - kulturní faktory 

Sociálně-kulturní prostředí výrazně ovlivňuje charakter spotřebního i nákupního 

chování českých zákazníků. Jde především o charakter poptávky, postoj k výrobku, firmě, 

reklamě nebo motivaci ke spotřebě. V posledních letech se v České republice projevují různé 

tendence. Jednou z tendencí, které mají značný vliv na spotřební chování českých zákazníku, 

je zvyšující se podíl vysokoškolských studentů, a tím se odrazí i vyšší průměrný příjem. 

Dalším příznivým trendem pro firmu Lululemon je, ţe lidé se snaţí ţít zdravěji a sportovat. I 

kdyţ si vyjdou ţeny dvakrát týdně na cvičení jógy, aerobiku, zumby, nebo se jen proběhnout 

do parku, je pro ně velmi důleţité, jak u toho vypadají. To má samozřejmě pozitivní dopad 

pro firmu Lululemon, protoţe jejich výrobky jsou nejen šité z funkčních materiálů, ale 

navrţené tak, aby dobře vypadaly a zákazníci se v nich cítili dobře. 

                                                
46 Hrubý domácí produkt [online]. 2010 - Dostupné na WWW: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty [11. 7. 
2011] 
47 Vývoj investic [online]. 2010 - Dostupné na WWW: 
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/index_sitemap.html?rdePwdDays=9223372036854775807  [11. 7. 2011] 
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Technologické prostředí 

Ačkoliv v posledních deseti letech narostly výdaje na výzkum a vývoj 2,3krát a 

dosahují přibliţně 1,6 % HDP (55,3 mld. Kč v roce 2009), v kontextu s ostatními členskými 

státy Evropské unie s objemem výdajů bohuţel zaostáváme. Vládní výdaje rostli především 

mezi lety 2000 a 2007, v posledních letech naopak klesají, a to především vinou sniţování 

výdajů z podnikatelských zdrojů. Celkové výdaje na vědu vyjádřené jako procento HDP 

dosáhly v ČR svého maxima 1,55 procenty v roce 2006.
48

 

Dle očekávání v České republice došlo k významnému nárůstu podílu osob 

pouţívajících osobní počítač i internet. V roce 2005 bylo v české populaci 32 % uţivatelů 

internetu, zatímco v roce 2010 číslo skoro zdvojnásobilo 62 % populace. Mezi studenty se 

v roce 2005 datovalo na 77%, kdeţto v loňském roce statistiky ukázaly, ţe vyuţívá internet 

98% studentů. 

Graf 3: Používání internetu v českých domácnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  www.czso.cz 

 

                                                
48 Výdaje na vědu a výzkum [online]. 2011 - Dostupné na WWW: www.budoucnostprofesi.cz/aktuality.html/11_411-vydaje-

na-vedu-a-vyzkum-se-v-cr-2-3-krat-zvysily [5. 7. 2011] 
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Sociální sítě 

Sociální sítě neboli anglický social media tvoří komunita uţivatelů nebo oganizací, 

které mají nějaké společné znaky, kterými můţe být přátelství, koníčky, zájmy, nebo také 

problémy. Uţivatelé jsou mezi sebou vzájemně propojeni a sdílejí informace. Mezi 

nezpopulárnější mezinárodní sítě patří Facebook, Twitter a YouTube. Oblíbené jsou u nás 

také české projekty a to např. Lidé.cz nebo Spoluţáci.cz atd. 

V České republice je nejoblíbenější sociální sítí Facebook.com, statistiku ukázaly, ţe 

celkový počet českých uţivatelů sociální sítě Facebook přesáhl 3 miliony osob, to je 31 % 

české populace. Nejpočetnější skupinou uţivatelů sociální sítě Facebook jsou lidé ve věku 18-

34 let.
49

 

YouTube 

       Celosvětový internetový portál YouTube vznikl před šesti lety, podle výzkumu TNS 

Infratest 2010 YouTube pouţívají 75% českých uţivatelů internetu. Dříve slouţilo YouTube 

výhradně pro sdílení uţivatelských videí, která si mohou prohlédnout lidé kdekoliv na světě, 

dneska se tam dají najít všelijaké dokumenty, zprávy, přímé přenosy a také je to samozřejmě 

výborný marketingový nástroj.
50

 

 

5.3.2 Analýza mikroprostředí (Porterův model konkurenčních sil) 

 

Intenzita konkurence v odvětví  

„Obchodníci na českém trhu se sportovním zbožím musejí čelit tvrdé konkurenci. Na 

místní trh totiž neustále vstupují noví silní zahraniční hráči. Obchodníky do Česka lákají 

rostoucí výdaje domácností na sportovní aktivity. Češi totiž nakupují sportovní oblečení a 

vybavení hlavně ve specializovaných sportovních prodejnách. Ty preferuje 80 procent lidí. 

                                                
49 Statistika uţivatelů sociálních sítí [online]. 2009 – Dostupné na WWW: www.socialbakers.com/ [2. 2. 2009] 

50 Youtube slaví šesté narozeniny [online]. 2011 – Dostupné na WWW www.profit.cz/cs/article/youtube-slavi-seste-
narozeniny.aspx [24. 6. 2011] 
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Prodej sportovních potřeb se v ČR proto postupně koncentruje do řetězců specializovaných 

prodejen.“
51

 

Na trhu se sportovním oblečením existuje celá řada výrobců, největšími konkurenty 

v nynější době pro firmu Lululemon představují společnosti jako Nike nebo Adidas, Puma, 

Rebook, Alpine Pro, jeţ pokrývají většinu segmentů trhu se sportovním oblečením. 

 

NIKE, Inc.     

“Přinášet inspiraci a inovaci všem sportovcům”. 

Společnost s fajfkou ve znaku patří mezi nejznámější 

a největší sportovní značky světa. Firma Nike je největším 

světovým návrhářem, prodejcem a distributorem originální 

sportovní obuvi, oděvů, vybavení a doplňků pro celou řadu 

sportů, ale i oblečení do běţného ţivota.  

           

         Zdroj: www.nike.cz  

          

 Jméno Nike je odvozené od jména řecké bohyně vítězství - Niké. Značka Nike se na 

trhu poprvé objevila v roce 1971. Jejími zakladateli byli Bill Bowerman a Phil Knight. 

Původní myšlenkou zakladatelů bylo vyrábět běţecké boty, které by byly funkční a pomáhaly 

sportovcům dosahovat lepších výkonů. Zanedlouho se však ve výrobě sportovní obuvi a 

oděvů stala světovou jedničkou. Společnost Nike sídlí ve městě Beaverton ve státě Oregon v 

USA.  

 

 

                                                
51Prodejce sportovního oblečení opouští ČR [online]. 2011 – Dostupné na WWW http://www.ct24.cz/ekonomika/86512-
prodejce-sportovniho-obleceni-lifestyle-sports-opousti-cr/ [27. 6. 2011] 

 

  

Obrázek 6: Logo Nike 
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Mezi dceřiné společnosti stoprocentně vlastněné společností Nike patří: 

 Converse Inc.,  

 Bauer NIKE Hockey Inc.,  

 Cole Haan  

 Hurley International LLC. 

 

Logo Nike pro Phila Knighta navrhla studentka grafického designu Carolin Davidson. 

Dnes jiţ světoznámý „swoosh“ vyjadřuje pohyb, rychlost a dynamiku. Moto a základní 

filosofie Nike je: “Přinášet inspiraci a inovaci všem sportovcům”. 

K popularitě značky Nike pomohlo mnoho známých sportovců, mezi které patří například, 

Lance Armstrong, Michael Jordan, Andre Agassi, John McEnroe, Pete Sampras, Michael 

Johnson, Tiger Woods, Ronaldo, Cristiano Ronaldo a další. Nike ČR spolupracuje se 

sportovci, jako jsou Tomáš Kraus, Barbora Špotáková, Petra Kvitová nebo Milan Baroš. 

Nike nabízí široký sortiment sportovní výstroje. Jejich první produkty byly běţecké boty. 

Později začaly vyrábět také trika, nátělníky, podprsenky pro ţeny, mikiny, svetry, bundy, 

šortky, teplákovky, legíny atd. na široký rozsah sportů, baseball, basketball, lední hokej, tenis, 

fotbal, golf, běţecká série, oblečení na fitness, na tancování a spousty dalších sportů.  

Společnost je moţné najít ve 170 zemích po celým světě, na konci roku 2010 měl zisky 

přes 19 bilionů dolarů. I přesto, ţe zisky společnosti Nike stále rostou, po prvním čtvrtletí 

toho roku nesplnil Nike své očekávání a bude muset své výrobky v příštím roce výrazně 

zdraţit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikipedia.infostar.cz/b/ba/baseball.html
http://wikipedia.infostar.cz/i/ic/ice_hockey.html
http://wikipedia.infostar.cz/t/te/tennis.html
http://wikipedia.infostar.cz/a/as/association_football.html
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Graf 4: Zisky společnosti Nike za posledních 5 let v milionéch amerických dolarů 

 

Zdroj: Report společnosti Nike (2010) 

 

Adidas AG 

Adidas je další přední světovou firmu vyrábějící sportovní zboţí. Vznik společnosti se 

datuje k roku 1948, kdy se bratři Adolf a Rudolf Dasslerové rozdělili a kaţdý se rozhodl 

zaloţit svojí vlastní firmu. Adolf Dassler zaloţil "Adidas" a Rudolf Dassler "Puma". Adidas 

pochází původem z Německa. Společnost je členem většího uskupení pojmenovaném Adidas 

Group, kam spadají také značky Reebok, TaylorMade (specializující se na golf), Reebok – 

CCM Hockey, Rockport. 

Většině se pod pojmem Adidas okamţitě vybaví 

charakteristický znak sloţený ze tří širších a různě dlouhých 

čárek. Tento motiv je vedle samostatných kusů oblečení 

moţno nalézt také v samotném logu značky.  

         

       Zdroj: www.adidas.cz 

Společnost nabízí širokou linii oblečení a obuvi pro různé druhy sportů jako je fotbal, 

běh, plávání, tenis, basketbal, trénink a další sporty. Z módní kolekce Adidas Originals si 

zákazník jistě vybere oblečení a boty vhodné pro kaţdodenní nošení. Společnost propagují na 

veřejnosti spousty významných sportovců v čele s Davidem Backhamem, Petrem Čechem, 

Kaká nebo Zinédine Zidane. Aktuální marketingové heslo je „Impossible is Nothing“, coţ 

znamená v překladu „Nic není nemožné“. Tento slogan dostatečně vystihuje jejich obsáhlou 

sérii produktů všech moţných sportovních zařazení. V současnosti má Adidas všechny věci 
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rozděleny do řad Adidas Performance (sportovní a funkční výrobky) a Adidas Originals 

(stylové a trendy výrobky pro volný čas). 

Graf 5: Zisky společnosti v milionech amerických dolarů 

 

Zdroj: Report společnosti Adidas (2010) 

Na rozdíl od společnosti NIKE zisky a trţby německého výrobce vzrostly v prvním 

čtvrtletí 2011 meziročně o zhruba pětinu a výrazně překonaly odhady. Firma díky silnému 

růstu na trzích USA, Číny a Ruska letos uţ podruhé zvýšila odhad celoročních trţeb. Provozní 

zisk se zvýšil o 20 procent na 313 milionů eur (7,6 miliardy Kč). Adidas stejně jako dříve 

Puma a Nike naznačil, ţe letos bude muset zvýšit ceny obuvi a oděvů. V příloze je provedena 

stručná analýza konkurenčních výrobků značky Adidas a Nike. Je zaměřená na podobné 

výrobky, jako má společnost Lululemon. Z průzkumu cen v e-shopu jsem dospěla k závěru, 

ţe výrobky značky Adidas jsou v České republice draţší neţ výrobky značky Nike.  

Hrozba vstupu nových firem 

Trh se sportovním oblečením je specifickým trhem, není moţní do něj vstoupit bez 

dostatečných znalostí a v dnešní době hlavně technologií, aby firma mohla nabídnout 

zákazníkům něco nového, výjimečného. Na český trh se v posledních letech díky zvyšujícím 

výdajům domácnosti snaţí proniknout mnoho společností, jako jsou např.   Francouzká 

značka QUECHUA, která kromě sportovního oblečení nabízí široké spektrum outdoorových 

a sportovních  produktů, nebo společnost Under Armour, značka, která je největším 

konkurentem Nike a Adidasu v Americe. Bohuţel ne všechny nové společnosti byly úspěšné 

na českém trhu, jako např. irská společnost Life style sport, která musela ukončit svojí činnost 

po 3 letech na českém trhu, důvodem byla ztráta přesahující půl miliardy korun. 
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Další důleţitou překáţkou vstupu na sportovní trh je moţnost odlišení nového 

produktu od produktu konkurentů. Přijít na trh s novým produktem, který bude opravdu 

odlišný od ostatních, vyţaduje nemalé výdaje na výzkum a propagaci. 

Problémy na českém trhu dělají výrobcům 

plagiáty jednotlivých značek, které jsou sice 

zakázané, ale stále se tu objevují, nejčastěji 

dovezené a prodávané na trţištích.  

Celkově lze říci ale říci, ţe bariéry vstupu do 

odvětví se sportovním oblečením i náklady na vstup 

do odvětví jsou nízké, a proto lze označit hrozbu 

vstupu nových konkurentů za vysokou. 

 

Síla kupujících (odběratelů) 

Mezi odběratele sportovního oblečení na českém trhu patří nejrůznější velkoobchody, 

supermarkety, ale i maloobchodní řetězce.(Firma Lululemon se soustředí pouze na prodej ve 

svých prodejnách). Mezi konečné kupující patří především lidé, kteří ţijí aktivním ţivotem a 

potřebují sportovní oblečení k vykonání specifických sportů, a nebo na pouţívání v běţném 

ţivotě. 

Cílovou skupinou pro společnost Lululemon jsou ţeny ve věku 18-34 let, které jsou 

aktivní, fit a provozují různé druhy sportu. Trend zdravého ţivotního stylu přispívá této 

společnosti, protoţe kaţdá ţena by chtěla nejen vypadat dobře, ale i cítit zdravě. Jelikoţ 

hlavními kupujícími je velký počet zákazníků, kteří nakupují menší mnoţství (př. 2 trička, 1 

legíny), proto není podnik na jednotlivcích závislý. Výhodou pro zákazníka v tomto odvětví je 

jednoduchá změna produktu. Kdyţ mi nebude vyhovovat tričko od Lululemon, příště si ho 

koupím raději např. u Pumy. Dalším plusem pro zákazníka je, ţe nakupované oblečení není 

pro zákazníka nezbytné. Kvalitní sportovní oblečení bych začlenila mezi luxus, člověk si 

udělá radost, ale můţe být i bez něj. Na českém trhu jsou zákazníci velmi citlivý na změnu 

cen. 

Zdroj: http://www.underarmour.com 

Obrázek 9: Logo UnderArmour 

http://www.underarmour.com/
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Celkově jednotlivec neodebírá takové mnoţství produktů ve sportovním odvětví, aby 

v případě sníţení nákupů nebo přechodu ke konkurenci mohl ohrozit chod podniku.  

Substituty 

Na trhu sportovního oblečení, na který chce firma Lululemon vstoupit, je jiţ vzniklá 

široká nabídka produktů a existuje na něm velká konkurence. Proto existuje velké mnoţství 

substitutů výrobků společnosti Lululemon. Jde o výrobky jak hlavních konkurentů firmy 

(Adidas, Nike, Puma), ale i lokálních společností jako je AlpinePro nebo Progress –

sportswear. Proto musí společnosti působící na českém trhu neustále sledovat nabídky a ceny 

substitutů, dále aktuální trendy a zvyky spotřebitelským podmínkám. 

Firma Lululemon vyuţívá nejnovější technologie a neustále sleduje trendy po celém 

světě, ale i přes to hrozba substitutů na českém trhu můţeme označit za velmi vysokou.  

Dodavatelé 

Aby dodavatelé mohli ovlivnit chod společnosti, musí vyvinout na firmu na dostatečný 

tlak. Pro firmu Lululemon je ale analýza dodavatelů na českém trhu nepotřebná, protoţe má 

své fabriky v Kanadě, USA a především v Číně, kde mají výhodu levnější pracovní síly. Proto 

se touto analýzou na českém trhu nebudu jiţ podrobněji zabývat. 

 

5.3.3 SWOT analýza 

Účelem SWOT analýzy je zhodnocení silných a slabých stránek společnosti 

Lululemon spolu se zhodnocením příleţitostí a hrozeb, coţ nám poskytne podrobný přehled o 

aktuálním stavu podniku. Jak jsem jiţ zmínila, analýza nám poskytne informace o tom, o 

které oblasti se můţe společnost v budoucnu opřít a které naopak pozměnit či vylepšit. 

Jednotlivé body analýzy vyvodím z předchozích analýz. Některé mohou být vyvozeny 

z ekonomických ukazatelů, z konkurenčního prostředí, z komunikační strategie atd. Závěrem 

bude shrnutí kritických bodů (dosaţení úspěchu x vyhnutí se neúspěchu firmy), za účelem 

poupravit a pokusit se navrhnout novou stávající strategii společnosti.  
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Tabulka 1: SWOT analýza 

 
 
 

 
Zdroj: Vorlová (2011) 

 

 Příznivé faktory Nepříznivé faktory 
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Silné stránky 

 Stabilita firmy 

 Vysoká kvalita a image produktů 

 Inovace (kvalitní technologie) 

 Vertikální marketingová strategie 

 Selektivní prodej 

 Dobrá lokalita umístění ochodů 

 Komunikace s cílovým zákazníkem 

 Logo 

 Vysoká kvalifikace zaměstnanců 

 Zkušený tým managamentu 

 

 

Slabé stránky 

 Málo otevřených prodejen  

 Nízká znalost značky na 

americkém trhu 

 Nízká masová propagace  

 Decentralizovaný marketing  

 Zaměřenost pouze na ţeny 

 Vysoká cena  

 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

Příleţitosti 

 Expanze na mezinárodní trhy 

 Rozvoj internetového obchodu 

 Zasaţení nového segmentu 

 Různorodost produktů 

 Růst značky v povědomí zákazníků 

 Rozšíření produktového portfolia 

 Rostoucí výdaje na marketing  

 Zkvalitnění a rozšíření distribuce 

  Zdraví ţivotní styl občanů 

 Pokrýt širší síť trhu 

 Představit nové technologie 

 Vytvořit stabilní pozici na trhu 

 zvyšování věrnosti a stálosti zákazníků 

 

Hrozby 

 Ekonomické podmínky  

 Silná konkurence 

 Nedostatek znalostí zákazníků 

 Marketingová strategie  

 Nízké bariéry vstupu na trh 

 Levné náhraţky konkurence 
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Odůvodnění jednotlivých faktorů SWOT matice firmy Lululemon: 

Silné stránky 

 Stabilita firmy – dlouhodobý kladný hospodářský výsledek, firma od svého zaloţení 

kaţdoročně zvyšuje čistý zisk. Za posledních 5 let vzrostly zisky desetkrát (viz. graf č. 

1 na straně 39) 

 Vysoká kvalita a image produktů – Všechny produkty jsou speciálně propracované, 

aby vytvářely maximální pocit pohodlí, podporují při maximálním výkonu a jsou 

designované podle aktuálních trendů.  

 Kvalitní technologie - společnost pyšní uţíváním kvalitních technologií, které zaručí 

maximální funkčnost a pocit komfortu. Lulu spolupracuje s experty na vývoj speciální 

tkanin, aby neustále vylepšovali jejich produkty. 

 Vertikální marketingová strategie – vše co společnost vyrobí, prodává ve svých 

vlastních obchodech, tím má vysokou kontrolu nad obchody. 

 Selektivní prodej – vytvoření pozice jako prémiové značky s prémiovými cenami 

 Dobrá lokalita umístění ochodů - obchody jsou situovány v centru města, aby byly 

dobře přístupné zákazníkům, dále ve sportovních centrech, aby firma zasáhla svůj 

cílový trh a samozřejmě také v nákupních centrech. 

 Komunikace s cílovým zákazníkem – prodejní personál je ve styku se zaměstnanci, 

propagátoři na cvičení (pilates, jóga) komunikuji se zákazníky, zákazník můţe na 

internetových stránkách napsat svůj názor na produkty či ostatní doplňkové sluţby. 

 Logo – je lehce zapamatovatelné a originální znak. 

 Vysoká kvalifikace zaměstnanců – Zaměstnanci během prvních třech měsíců  musí 

absolvovat přibliţně 30 hodin školení, aby byli dobře připraveni vysvětlit všechny 

technické a inovační aspekty kaţdého výrobku. 

 Zkušený tým managamentu – Presidentem společnosti je pan Wilson, který je také 

zakladatelem podniku. Má na starosti také inovace a sehrává důleţitou roli v propagaci 

společnosti a celkové kultuře společnosti hned po jeho pravici stojí pan Day (výkonný 
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ředitel společnosti), který má přes 20 let zkušenosti ve společnosti Starbucks, kde 

vykonával funkci ředitele pro Asijský trh. 

Slabé stránky 

 

 Vysoká prodejní cena výrobků – prodejní cena je vysoká, v porovnání s největšími 

stávajícími konkurenty (Adidas, Nike, Puma) 

 Málo otevřených prodejen  - na kanadském trhu je otevřeno pouze 44 obchodů. Ze z 

zkušenosti, kdy v provincii Nové Skotsko je otevřen pouze jediný kamenný obchod, 

jsem vypozorovala, ţe je to nedostatečné. Firma tím přichází o zisky. 

 Nízká znalost značky na americkém trhu – i přesto, ţe má společnost otevřeno 

dvojnásobné mnoţství prodejen na americkém trhu, je to stále nedostačující. 

 Nízká masová propagace – společnost pouţívá málo masových médií, tím je 

způsobené nízká znalost značky na americkém trhu. 

 Decentralizovaný marketing – kaţdý obchod má kontrolu nad svým marketingem. 

 Zaměřenost pouze na ţeny.  

 

 

Příležitosti 

 

 Expanze na mezinárodní trhy – společnost má své pobočky na 5 mezinárodních trzích. 

Příleţitost vstoupit na nové trhy, především na evropský trh 

 Rozvoj internetového obchodu -  v dnešní době technologií a málo času kvůli práci a 

rodině je nakupování přes internet mnohem jednoduší. 

 Zasaţení nového segmentu – podpořit více nabídku výrobků pro muţe a navrhnout 

novou řadu pro děti 

 Růst značky v povědomí zákazníků – vytvořit přitaţlivou marketingovou strategie, 

někteří zákazníci upřednostňují reklamu, před kvalitou 

 Rozšíření produktového portfolia – nabídnout svým zákazníkům více výrobků. 

 Rostoucí výdaje na marketing (televizní spoty, sponzorování) – zasáhnout větší podíl 

cílových zákazníků. 

 zkvalitnění a rozšíření distribuce – propracovat distribuční strategii, která ulehčí 

zákazníků m lepší dostupnost produktů,  
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 Zdraví ţivotní styl občanů – vyuţít toho, ţe lidé se snaţí ţít zdravě a k tomu sport 

velmi pomáhá. 

 Pokrýt širší síť trhu – zasáhnutí nových segmentů, nebo rozšíření stávajícího 

společnost můţe pokrýt větší část trhu. 

 Vytvořit stabilní pozici na trhu – vyrovnat se svým konkurentům v oboru a dosahovat. 

zvyšování věrnosti a stálosti zákazníků -  

 Představit nové technologie   -  spolupráce s nejmodernějšími společnostmi, které 

neustále pracují na vylepšení stávajících materiálů. 

Hrozby 

 Ekonomické podmínky (ekonomická krize) mohou ohrozit pokles utrácení zákazníků 

 Silná konkurence – na trhu, kde působí společnost, existuje jiţ spousty tradičních 

společností 

 Nedostatek znalostí zákazníků – nedostatek znalostí o kvalitních produktech firmy, 

můţe ovlivnit jejich nákupní proces. 

 Marketingová strategie - vysoká koncentrace na marketingovou strategii word-of-

mouth  

 Nízké bariéry vstupu na trh – znamená vyšší moţnost vstupu nových firem na trh a 

ohroţení společnosti 

 Levné náhraţky konkurence – především kopírování levných napodobenin z Číny. 

 

Hodnocení SWOT analýzy společnosti Lululemon: 

Z teoretických předpokladů by měla společnost ošetřovat, chránit a rozšiřovat silné 

stránky, které tvoří jádro, díky kterému společnost funguje. Společnost by se měla uchopit 

příleţitostí a dbát na jejich na realizaci a maximalizaci. 

Identifikované hrozby je nutné analyzovat a eliminovat, protoţe mohou narušit 

fungování společnosti. Dlouhodobě přehlíţet nebo podceňovat a neřešit tato ohroţení je 

natolik nebezpečné, ţe můţe dojít i k narušení silných stránek a celkovému ohroţení chodu. 

Pro firmu je také nutné řešit identifikované slabé stránky. Společnost musí pracovat na tom, 



56 

 

aby se nepřeměnily v hrozby. Důsledným řešením identifikovaných slabých stránek můţe 

firma získat výhody a přeměnit je ve svůj prospěch -  silné stránky. 

 I přesto, ţe je firma Lululemon úspěšná na svých trzích, jestli chce zvyšovat svůj podíl 

na trhu, musí se zaměřit na důslednou marketingovou strategii. Firma měla za poslední rok 

dostatečně velké zisky, aby mohla rozjet takovou reklamní kampaň, která by byla 

rovnocenným soutěţícím pro konkurenční trhy.  

 Společnost se musí chopit příleţitosti a otevřít v blízké budoucnosti nové pobočky, jak 

na svém domácím kanadském trhu, tak i expandovat na nové trhy. 

 Obavy by měla mít s konkurenčními společnostmi, které okopírují nové nápady firmy 

a přijdou na trh s mnohem levnějšími napodobeninami a také stávající ekonomická krize. 

 

5.3.4 Segmentace 

 

Vnitřní a vnější okolí, které působí na podniky na českém trhu, jiţ bylo podrobně 

prozkoumáno v metodologické části. Tato podkapitola se věnuje tomu, komu vlastně firma 

svoje výrobky prodává a na jaké skupiny zákazníků cílí svou marketingovou strategii. 

 

Společnost Lululemon zaměřuje svojí marketingovou strategii na velmi úzký okruh 

zákazníků. Jejím cílovým segmentem jsou mladé a fit ţeny v rozmezí 18-34 let, které mají 

rádi jógu, fitness, aerobic, běhání a ostatní sportovní aktivity. Podle reportu společnosti 

Lululemon z roku 2010 společnost definuje svoje zákazníky jako „kultivované a vzdělané 

ţeny, které rozumějí důleţitosti aktivního a zdravého ţivotního stylu a pro ty, které mají stále 

více povinností skloubit kariéru a rodinu, pro ty které neustále se snaţí vyváţit rovnováhu 

mezi prací, běţným ţivotem a zdravím, zabývají se cvičení, aby dosáhly tělesné zdatnosti a 

vnitřní pohody.“
52 

                                                

52 Report společnosti Lululemon 2010 
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5.4 Marketingový mix společnosti Lululemon 

 

5.4.1 Produktová strategie 

Výrobková řada společnosti Lululemon zahrnuje bundy, mikiny, legíny a šortky pro 

muţe i ţeny a řada pouze pro ţeny obsahuje podprsenky, spodní prádlo, tílka, sukně, šaty, 

čelenky do vlasů a kabelky. 

Legíny jsou nabízeny ve dvou délkách a to regulérních dlouhých a zkrácených tzv. 

tříčtvrtečních legínách.  Z vlastních pozorování jsem v kanadě usoudila, ţe minimálně kaţdá 

druhá studentka má alespoň jedny dlouhé legíny Lulu, které nosí nejen na cvičení, ale i 

v běţném ţivotě. Legíny mají speciální střih do tzv. zvonu, který byl před cca 10 lety také 

v ČR v módě. V Severní Americe se jiţ opět do „módy“ dostal. Lulu legíny si zákaznice 

především chválí, protoţe v nich mají údajně ploší a hezčí pozadí, coţ uvítají ţeny, které si 

potrpí na tom, aby ve sportovním vypadaly dobře, ale také to ocení muţi, kteří to kupují svým 

ţenám jako dárek. 

Lulu se pyšní uţíváním kvalitních technologií, které zaručí maximální funkčnost a 

pocit komfortu. Lulu spolupracuje s experty na vývoj speciální tkanin, aby neustále 

vylepšovali jejich produkty. 

Lulu nabízí několik speciálních technologií oblečení, které dělí do tří odvětví: 

1) High impact materiál 

Látky jsou vybaveny systémem pro dokonalé odvádění vlhkosti, kterým cirkuluje 

vzduch a odvádí vlhkost na místa, kde ochlazování povrchu pokoţky nemá negativní účinky 

na funkčnost orgánů a svalstva. Obsahuje navíc tkaniny, které napomáhají rychleji uschnout 

látku. To znamená, ţe během cvičení zůstane sportovec chladný a zahřeje se aţ později, kdyţ 

oblečení začne schnout. 

Zároveň šetří vaše síly pro fyzickou aktivitu, neboť výrazně napomáhá k regulaci 

tělesné teploty. Dále tento materiál disponuje ucelenou řadou funkčních detailů, díky kterým 

se bude zákazník cítit v naprostém pohodlí a které zároveň napomáhá k dosaţení sportovních 

výkonů. 
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Některé příklady technogíí: 

Luon® 

Originální Lulu technologie, která dělá Lulu legíny tak výjimečnými. Luon je materiál 

pro optimální regulaci vlhkosti. Poskytuje skvělý tvar a nabízí speciální napínaní pro lepší 

pohyb a komfort. 

Coolmax® 

Technologii coolmax pouţívá společnost Lulu pro řadu výrobků tílek, podprsenek a 

šortek. Coolmax je rychleschnoucí vysoce kvalitní tkanina, pro maximální odvod potu při 

zátěži.  

Silverescent® 

Silverescent je nejoblíbenější desénovou tkaninou, výhradně u řady výrobků na 

běhání.  X-Static® je přírodní materiál vyrobený ze stříbrných vláken, bez jakýchkoliv 

chemických přísad s výjimečnými termoregulačními vlastnosti. Materiál má přírodní 

antibakteriální účinek, zabezpečuje prevenci před tvorbou plísní a nepříjemným pachem. 

2) Low impact materiál 

Tento materiál je skvělá volba pro ty, kteří preferují přírodní materiál na jejich kůţi při 

jejich sportovní činnosti. Je to ovšem také dobrý materiál na rozcvičku a nebo při chůzi do 

sportovního zařízení a zpět domů. 

Cotton Fleece 

Cotton fleece je materiál určený především pro mikiny díky ovčí vlně, která vytváří 

komfortní materiál. 

Pima Cotton 

Hlavně pouţívaný materiál na výrobu triček. Tento materiál je neobvykle dlouhý, 

hedvábný vlákno, který dává materiálu neuvěřitelný pocit lehkosti. Obsahuje Spandex pro 

udrţení tvaru a je vysoce prodyšný. 
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3) Outdoorový materiál 

Glyde 

Materiál je vyrobený 100 % Polyesteru. Tento materiál obsahuje věkuvzdornou a 

voděodolnou ochrannou vrstvu proti lehkému větru a dešti. Materiál je také velmi lehký a 

měkký. 

 

Softshell 

Softshell je materiál je materiálu, který v sobě snoubí přívlastky jako pruţný, 

propustný i voděodolný, příjemný, lehký, skladný. Softshell je stále jedničkou ve smyslu 

spojení ochrany před povětrnostními vlivy a zároveň univerzálností pouţitelnosti. 

Produkty jsou navrţeny tak, aby umoţnily podat výkon, zvyšovat kondici a byly 

zároveň komfortní. Jak uţ sem zdůraznila dříve, výrobky Lulu nejsou navrţeny jen pro 

sportovce, ale také pro zákazníky, kteří si je přejí pouţívat ke kaţdodennímu nošení. 

Kromě oblečení nabízí Lulu také doplňky, které mohou zákazníci vyuţít při fitness 

cvičení zahrnující batohy, ponoţky, madrace a láhve na vodu. 

 

5.4.2 Cenová strategie 

Cena produktu vyjadřuje peněţní částku, kterou zákazník zaplatí. Je nástrojem 

komunikace, jehoţ prostřednictvím firma sděluje, co můţe zákazník od výrobku očekávat. 

Tento nástroj má také značný vliv na poptávce. Její správné nastavení proto můţe rozhodnout, 

zda a kolik zákazníků firma získá. 

Lulu produkty mají cenu nastavenou v Americe vyšší neţ podobné oblečení na 

cvičení. Musíme brát v úvahu, kdyţ budu porovnávat ceny s Adidas a Nike společností, ţe 

v Americe jsou ceny tohoto oblečení mnohdy levnější.  
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Obecně se ceny triček pohybují okolo $50-60 (Kč 900 – 1080) a legíny okolo $100 

(Kč 1800). Lulu tedy obsluhuje zákazníky vyšší třídy, které jsou ochotni platit prémiovou 

cenu za oblečení na cvičení. Zákazníci Lulu mají především takové příjmy, které jim dovolí 

nakupovat podle nejnovějších trendů i v době ekonomické krize. 

Takto vysoké ceny za jejich produkty se odráţí ve vysokých příjmech společnosti. I 

přesto, ţe Lulu má stále malý počet otevřených obchodů a nastavené vysoké ceny svých 

produktů, podle ročního reportu uvádějí, ţe Lulu je schopna dosáhnout prodeje na čtvereční 

stopu $1,700 (Kč 30 600) v otevřených obchodech, to je skoro trojnásobně víc neţ prodeje 

konkurenčních firem jako je např. společnost GAP, která má prodej na čtvereční stopu $398 

(Kč 7148). 

Vybrané produkty společnosti a jejich ceny jsou uvedeny v příloze 1. 

 

5.4.3 Distribuční strategie 

Společnost Lululemon vyuţívá 

vertikální obchodní strategii, to 

znamená, ţe to co vyrobí, to prodá.   

Společnost tedy svůj produkt prodává  

přímo konečnému spotřebiteli, to mu 

umoţní být v přímém kontaktu a 

komunikaci se zákazníkem, získat 

okamţitou odezvu a poskytuje lepší 

celkovou kontrolu o své značce. 

     
      Zdroj: www.lululemon.cz 

Společnost se rozhodla otevřít ve spojených státech několik desítek tzv. showroomů, 

to jsou v podstatě prozatímní obchody, které jsou otevřeny jen ve specifických hodinách a jen 

s limitovanou řadou výrobků. Tyto showroomy jsou otevřeny ve městech, o kterých 

společnost rozmýšlí otevřít plnohodnotný obchod. Tyto obchůdku jsou speciálně navrţeny 

tak, aby se zákazník seznámil blíţe s produkty. 

Obrázek 10: Prodejna Lululemon 
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Graf 6: Počet otevřených prodejen 

 

Zdroj: Report společnosti Lululemon  

Obchody samozřejmě také mají figuríny, na kterých zákazníci mohou vidět, jak 

oblečení padne na těle. V obchodě jsou vystavěny další interakční prvky, jako jsou například 

různé tabule nebo plakáty, na kterých jsou přidány komentáře k výrobkům, tipy na správný 

jídelníček, místní fitness studia nebo upozornění k aktuálním akcím sportovního charakteru. 

Cílem strategie otevírání showroomu je dostat značku Lulu do povědomí zákazníků na novém 

trhu. 

Lululemon obchody jsou situovány většinou v centru města, aby byly dobře přístupné 

zákazníkům. Ze své zkušenosti můţu říct, ţe v celé provincii Nové Skotsko je otevřen pouze 

jeden obchod. To si myslím, ţe je nedostatečné, protoţe např. před Vánoci museli zákazníci 

čekat dlouhou frontu, jen aby se vůbec dostali do obchodu. Navrhuji tedy otevření více 

kamenných obchodů. 

 

 

 

32,1%

59,9%

8,0%

Počet otevřených prodejen 30. lednu 2011

kanadský trh

americký trh

mezinárodní trh82 prodejen

44 prodejen

11 prodejen
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Online prodej 

Lululemon nabízí na svých webových stránkách (http://www.lululemon.com/) své 

výrobky. Zákazníci si mohou vybrat výrobek a k němu barevnou kombinaci. Na internetovém 

obchodu je ale nabízena limitovaná řada výrobků. Společnost se snaţí internetový nákup 

neustále rozvíjet, protoţe kaţdoročně přibývají lidé, kteří chtějí nakupovat raději online neţ 

v kamenném obchodě. Při nákupu přes internet je zboţí distribuováno zákazníkům dodávkou 

pomocí poštovních sluţeb.  

Velkoobchodní kanál 

Lululemon také vyuţívá prodejní strategii, kde vystupuje mezičlánek. Příkladem můţe 

být prodej svých výrobků ve fitness studiích nebo v centrech podporujících zdraví ţivotní 

styl. 

 

5.4.4 Komunikační strategie 

Mezinárodní komunikační strategie musí vycházet z celkové firemní strategie 

mezinárodního obchodu. Cílem komunikační strategie Lululemon je dostat se do povědomí 

cílovým zákazníkům na novém trhu, upozornit na jejich přednosti, motivovat potencionální 

zákazníky ke koupi a obsadit co největší trţní podíl na trhu.   

Společnost si doposud zakládala na prostém komunikačním přístupu, zaloţeném na 

intenzivně na tzv. word-of-mouth reklamě, coţ je marketing, kdy se reklama a informace šíří 

ústně mezi lidmi. Word of Mouth marketing je podle odborníku velmi efektivní prostředek 

pro budování značky a získání cílených návštěvníků, jelikoţ se většinou jedná o doporučení 

konkrétního produktu známému nebo i členům rodiny. Reklama Word of Mouth můţe být 

často mnohem efektnější neţ miliónové reklamy, jako jsou televizní reklamy, billboardy nebo 

sponzoring. V Kanadě např. zaměstnanci společnosti pořádají v některých lokalitách jednou 

týdně volné hodiny jógy, coţ je dobrá příleţitost udělat společnosti reklamu. Samozřejmě 

jejich v jejich propagační strategii jsou zahrnuty typické reklamní nástroje a to televizní spoty, 

reklama v časopisech, internetová propagace a venkovní reklamy (billboardy, plakáty na 

veřejných prostorách atd.) 
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V reportu společnost uvedla, ţe kaţdá lokalita je zodpovědná za marketing v jejich 

místní komunitě. Komunity tvoří skupiny lidí s podobnými zájmy, v tomto případě to můţou 

být ţeny, které chodí cvičit jógu, nebo pilátes. Lulu si tedy hlavně potrpí na marketing na 

lokální úrovni, tento přístup jak se zdá je pro ně úspěšný, protoţe i přesto ţe v roce 2009 byla 

ekonomická krize, společnosti vzrostly trţby celkově o 14 procent.  

V ročním reportu 2010 popisuje společnost Lululeom základní prvky marketingové 

strategie: 

 Navrhovat a rozvíjet netradiční sportovní oblečení, které kombinuje výkon se 

stylem,  

 umístit naše obchody na ulicích, ve sportovních centrech a obchodních 

centrech, aby byly dobře dostupné naším zákazníkům, 

 vytvořit přitažlivý a příjemný prostředí obchodu, které podpoří výrobky a 

opakovanou návštěvu obchodu, 

 rostoucí povědomí a image mezi cílovými zákazníky, 

 rozvíjet zákazníkovu loajalitu. 

 

Marketing pomáhá vytvořit jejich značce povědomí a loajalitu zákazníků 

v komunitách. Povědomí u zákazníků vytváří pomocí tzv. „ambasadorů“ (neboli propagátoři), 

sociálních médií a zaměstnanců v obchodě. Lokální propagátoři jsou jednotlivci, kteří aktivně 

ovlivňují mezi cvičícími a snaţí se pozvednout povědomí o značce v jednotlivých 

komunitách. Zajímavou propagací společnosti bylo neuvěřitelných 1200 hodin jógy zdarma 

během Olympijských her ve Vancouveru, kampaň probíhala během od 12. února do 28. 

Února 2010 v šesti sportovních centrech. 

Zaměstnanci v obchodě pomáhají zákazníkům získat nové informace o produktech, o 

jejich akcích a o aktivitách komunity. Krom přímé komunikace nabízí společnost 

okomentovat produkty pomocí formuláře na webových stránkách. 

Společnost dále vydává výroční zprávy ve formátu pdf., které jsou volně ke staţení na 

webových stránkách Lululemon.  

Společnost se také prezentuje na sportovních veletrzích a prodejních výstavách. 
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Dalším propagačním nástrojem firmy je sponzoring. Lululemon podporuje okolo 60 

mezinárodních sportovců na profesionální úrovni, kteří si právě vybrali na trénování nebo 

závodění v oděvech této společnosti. Mezi propagátory společnosti patří např. Jenn Heil 

(akrobatická lyţařka) nebo Emily Brydon (alpské lyţování). 
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6. Návrh marketingové strategie 

6.1  Segmentace, targeting  

Trh sportovního oblečení v České republice je třeba rozdělit na různé skupiny zákazníků s 

rozdílnými potřebami a charakteristikami, které mohou vyţadovat odlišné produkty.  

V následující tabulce jsou uvedeny primární segmentační kritéria: 

Tabulka 2: Cílová segmentace 

Typy Segmentace Primární skupina 

Demografická 

věk – 18-34 let 

pohlaví  - ţena 

vzdělání – středoškolské, vysokoškolské 

povolání – student, sedavé zaměstnání, mateřská 

dovolená 

sociální třída – střední / vyšší třída 

generace – Y, zaměření na městský styl 

 

Psychografická 

Důvod k pouţití – běhání, fitness, jóga, tenis 

Motiv nákupu – moderní, stylové, komfortní, 

zajímavé logo, novinka 

Ţivotní styl – dostupný příjem, mladé maminky, 

lidé, kteří chtějí vypadat dobře při cvičení 

Geografická Velká města – Praha,Brno, Ostrava 
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Cílovou skupinou na českém trhu pro společnost jsou stejní zákazníci jako za 

oceánem. Z demografického hlediska primární skupinou jsou mladé a fit ţeny v rozmezí 18-

34 let, které mají rádi jógu, fitness, aerobic, běhání a ostatní sportovní aktivity. Tyto ţeny by 

měly být minimálně středoškolského vzdělání, protoţe vzdělání ovlivňuje značně výši příjmu. 

Jelikoţ ceny produktů jsou nadprůměrné, doporučuji se soustředit do segmentu střední a vyšší 

třídy. 

Z hlediska demografického je zaměření spíše na velké města, především Praha, Brno 

nebo Ostrava. Jelikoţ zákaznice, které mají vysoký příjem, nebo studentky (vysokoškolačky) 

najdeme především ve velkých městech. Také nabídka sportovních sluţeb, které mohou 

zákaznice vyuţívat je větší ve městech. 

 Na základě těchto informací jsou níţe navrţené dvě primární skupiny, pro které bude 

reklamní kampaň s příchodem firmy na český trh zaměřena, a to např. „ţena X“ a „ţena Y“. 

„Ţenu X“ představují mladé dívky, v universitním věku, které jsou stále bezdětné. 

Podle Kotlera bychom je zařadily do generace Y (populace narozena v letech 1978-1994). 

„Ţena X“ sleduje nejnovější trendy jako, je móda, technologie a populární kultura. Můţe být, 

ale nemusí být velkým fanouškem cvičení, důleţitý jsou pro ni aktuální trendy. Ačkoliv 

navštěvuje různá cvičení se svými kamarádky, není pro ni důleţité její fyzický stav a jak mají 

přesně cvičení být provedené, ale spíše jak ona při tom působí na ostatní a jak u toho vypadá.  

Druhou skupinou tvoří „ţena Y“, které představují mladé matky, které si uţívají 

aktuální trendy. Ţeny, které mají vysoké vzdělání a mohou, či nemusí si být vědomi jejich 

zdraví. Nejrůznější cvičení je pro tyto ţeny únik od normálního ţivota a oblečení Lululemon 

si oblečou nejen kvůli módě, ale také kvůli jiným vlastnostem. „Ţena Y“ si obleče legíny na 

cvičení a po lekci se v nich vydá na rychlý nákup, před tím neţ dorazí domů. 
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6.2 Návrh marketingového mixu společnosti při vstupu na český trh 

6.2.1 Produkt 

Produkty se nebudou lišit od výrobků, které se prodávají na americkém kontinentu. 

Produktový mix je uveden v kapitole 5.4.1. 

6.2.2 Cena 

Podle Boučkové (2003) existuje pro expandující firmy celá řada cenových strategii, 

které jiţ byly uvedeny v teoretické části. Firma Lulu při expanzi na trh vyuţívá strategii 

prémiové ceny, i kdyţ jde jen o oblečení, Lulu má za cíl zvýšit tím i jejich jedinečnost. Proto i 

oblečení na českém trhu bude dostupné pro střední a vyšší vrstvu. 

Společnost při vstupu na český trh bude vycházet ze standardizace cen, to znamená, ţe 

se snaţí o jednotnou image po celém světě a chce mít svoje výrobky stejné cenové úrovni ve 

všech zemích. Proto i ceník výrobků na českém trhu zůstane na stejné cenové úrovni, pouze 

přepočítaný z kanadských dolarů na české koruny. 

Ceny vybraných výrobku lze nalézt v příloze 1. 

 

6.2.3 Propagace 

Konkrétní propagační strategie obsahuje nejvhodnější skladbu komunikačního mixu 

tak, aby realizace marketingových aktivit dovedla efektivně ke splnění marketingových cílů. 

Propagace společnosti by měla dostat výrobky do povědomí cílovým zákazníkům, upozornit 

na její přednosti, motivovat potencionální zákazníky ke koupi a obsadit co největší trţní podíl 

na novém trhu.  Proto tedy navrhuji propagační strategii na českém trhu pro společnost 

Lululemon, aby dosáhla vytyčených cílů. 

Volba medií pro propagační mix je velmi sloţitým procesem, protoţe firma musí 

porovnat procento úspěšnosti reklamy vzhledem k nákladům na jejich reklamu.  Cílová 

skupina společnosti je poměrně úzká, a proto z důvodu vysokých nákladů bych vynechala z 

marketingového mixu televizi. Naopak velice vhodným médiem jsou časopisy, protoţe u nich 

lze zasáhnout velmi dobře naše cílové zákazníky a jsou mnohem levnější záleţitostí. 
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Reklama 

Reklama v tisku 

Reklama se bude zaměřovat na časopisy, které mají sportovní charakter, a nebo na ty, 

které jsou výhradně připravované pro ţeny. Sportovní charakter mají především časopisy 

specializované na jednotlivé sporty, jako je např. Jóga dnes, Fitness, Run atd. Při obsazení 

reklamy v těchto časopisech můţe být společnost jistá, ţe zasáhne cílovou skupinu. Tyto 

časopisy především ale čtou aktivní sportovci, nebo profesionálové, potom musíme brát 

v úvahu, ţe další primární skupinou jsou ţeny, které berou sport jako hobby a vyznávají 

zdraví ţivotní styl.  Pro tuto skupinu tuto skupinu navrhuji dát reklamní zprávu do tiskovin Fit 

Styl, Fit pro Ţivot nebo Dieta.  

Důleţité vlastnosti reklamy: 

 vyobrazení produktů firmy, aby si zákazník dokázal představit produkt, 

 výrazně zobrazené logo společnosti, aby si ho lidé mohli spojit se značkou, 

 reklamu by měla předvádět atraktivní ţena, 

 funkční vlastnosti oblečení, 

 odkaz na internetové stránky, kde se můţe zákazník toho dozvědět víc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Obrázek 11: Návrh zobrazení reklamy v časopise 

 

Zdroj: www.mf.cz  

Ceny za reklamu v časopisech se odvíjí od 

velikosti stránky a umístění (titulní strana, 

první dvojstránka, nebo zbytek).  

Příkladem je zobrazení reklamy v časopise 

Dieta, která je měsíčníkem a přečte ji podle 

statistik 142.000 čtenářů.  Cena jedné strany 

stojí 119.000 Kč, půl strany stojí 79.000 Kč. 

V porovnání s časopisem Joy, kde jedna 

strana stojí 170. 000 Kč, a půl strany 115.000 

Kč.           Zdroj: www.mf.cz    

Reklama se otiskne během jednoho roku v kaţdém z níţe uvedených časopisů třikrát. Celkové 

náklady na reklamy v časopisech jsou 1.551.000 Kč. 

 

 

 

Obrázek 12: Návrh zobrazení reklamy v časopise 
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V následující tabulce jsou podrobně rozepsané názvy časopisů, formát, doba reklamy a jejich 

náklady. 

 

Tabulka 3: Náklady na reklamu v časopisech (v Kč) 

Časopis Počet čísel 

/rok 

Náklady na 1 

číslo/ 1 strana 

Náklady na 1 

číslo/ ½ 

strany 

Roční náklady pro 

firmy (3 reklamy) 

Jóga dnes  4 80.000  240.000 

Fit styl 6 98.000  294.000 

Run 10 105.000  315.000 

Joy 12  115.000 345.000 

Dieta 12 119.000  357.000 

Celkové 

náklady 

 402.000 115.000 1.551.000 

 

Zdroj: Vorlová (2011) 

Letáky, plakáty a bannery 

 Tato forma reklamy můţe být velmi účinná i přesto, ţe má nízké pořizovací náklady. 

Letáky společnosti mohou zasáhnout přímo cílové zákazníky a to například na různých 

sportovních lekcích ve fitness centrech, nebo na veřejných akcích typu maraton, nebo cvičení 

pro veřejnost pořádané hlavním městem Prahy. Společnost v působících zemích často sama 

pořádá sportovní akce, kde instruktoři nejen předcvičují, ale mohou také propagovat své 

výrobky.  

Dále navrhuji letáky rozdávat v nákupních centrech poblíţ sportovních obchodů, kde 

mohou brigádníci oslovit právě potencionální skupiny. Letáky vytiskne společnost COPY 

GENERAL (www.copaygeneral.cz) a to 5000 ks letáků formátů A5, za cenu 1 Kč/ks, tj. 5 

000 ks x 1,47 Kč = 7 350 Kč a 500 ks plakátů formátů A2, za cenu 9,73 Kč/ks, tj. 4865 Kč. 

Celkové náklady na tisknutí letáčků a plakátů tedy činí 7 350 + 4 865 = 12 215 Kč. 
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Obrázek 13: Lululemon billboard Billboardy 

Protoţe náš cílový segment je zaměřený na 

velké města, billboardy budou umístěny 

převáţně ve velkých městech a hlavně 

tedy v Praze. Pronájem nosičů od vybrané 

firmy se pronajímá vţdy na jeden 

kalendářní měsíc. Veškeré sluţby spojené 

s billboardovou kampaní zajistí společnost 

euroAWK (http://www.euroawk.cz), která 

je, jednou z největších a nejznámější 

českých společností, zajišťující venkovní 

reklamy. Společnost nabídla reklamní panel formátu "Euro", 5,1 x 2,4 m s odklopným rámem 

TopLine, které mají nejvyšší technický standard v Evropě. Navrhuji obsadit během 

kampaně 15 billboardů po Praze, při ceně za 15 000 Kč, tj. 225 000 a 6 billboardů v Brně, tam 

je cena jiţ niţší a to 9700/ks, tj. 58.200 Kč. Dohromady tedy za reklamu na billboardech 

zaplatí společnost 225.000  Kč+ 58.200 Kč = 283.000 Kč.  

Obrázek 14: Rozmístění billboardů po Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vorlová (2011)  
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Obrázek 15: Rozmístění billboardů v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zdroj: Vorlová (2011) 

 

City – light vitríny           Obrázek 16: City-light vitríny 

Další venkovní reklamou, kterou zpracuje společnost 

euroAWK jsou tzv. City - light vitríny, coţ jsou 

prosvětlené reklamní vitríny o rozměru 118,5 x 175 cm, 

které jsou umístěny v centrech měst, v pěších zónách, 

blízkosti obchodních středisek, v areálech čerpacích 

stanic, na zastávkách MHD. Pronájem reklamních nosičů 

je opět vţdy na jeden kalendářní měsíc - tj. 1. aţ 28. den. 

Během ročního plánu navrhuji rozmístit 35 ks v Praze při 

ceně za 10 900 Kč/ks, tj. 35 ks x 10 900 Kč = 381.500 

Kč, a 8 v Brně a při ceně 9 100 Kč, tj. 8 ks x 9.100 = 

381.500 Kč + 72.800 Kč= 454.300 Kč 

    
            Zdroj: Vorlová 
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Obrázek 17: Rozmístění city-light vitrín v Praze 

 

Zdroj: Vorlová (2011) 

Obrázek 18: Rozmístění city-light vitrín v Brně 

 
 

 
Zdroj: Vorlová (2011) 
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Reklama na internetu 

Banerová reklama na internetu představuje velmi uţitečnou moţnost jak zasáhnout 

cílovou skupinu. Banner je druhem reklamy, který se zobrazuju na různých internetových 

stránkách. Po kliknutí na tuto reklamu, se zákazník dostane většinou na jejich domovskou 

stránku, v našem případě to bude tedy www.lululemon.cz. Výhodou je snadná měřitelnost, 

protoţe se započítává kaţdý kliknutí na  banner. Navrhuji společnosti umístit tyto reklamní  

bannery na internetové stránky obdobně jako je to u časopisů, soustředit se tedy na 

specializované sportovní stránky a na internetové stránky, které jsou určené především ţenám, 

tedy tak jak to bylo u časopisů. Je výhodné dát reklamu např. oficiální stránky časopisu 

Muscle & Fitness, jelikoţ mnoho našich cílových zákaznic hledá informace v internetové 

podobě. Náklady na hlavní banner se pohybují okolo 7.000 Kč na měsíc.  

Obrázek 19: Návrh bannerové reklamy 

 

Zdroj: Vorlová (2011) 

 

Reklama bude zveřejněna na sedmi sportovně specializovaných internetových stránkách a 

kaţdá se tam objeví během roku dvakrát po dobu jednoho měsíce. 
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 Počítám s průměrnou cenou 7.000 Kč na měsíc. Na rok to tedy činní 7000 Kč  x 2 měsíce 

x 7 stránek = 98.000 Kč. 

Seznam webových stránek, kde bude reklama zveřejněna: 

 http://www.behej.com/ 

 http://www.joga.cz 

 http://www.sportvital.cz/ 

 http://www.muscle-fitness.cz/ 

 http://www.yogapoint.cz 

 http://www.sport-fitness.cz 

 http://www.megatrend.cz/ 

 

Internetové stránky 

Základem propagace prostřednictvím internetu jsou webové stránky společnosti. Na 

mezinárodním trhu má společnost webové stránky známé pod doménou www.lululemon.com, 

proto by i na českém trhu měly mít stejný název – www.lululemon.cz, které se dají 

prezentovat na ostatních reklamách v tiskovinách, letákách, plakátech. Webová prezentace 

společnosti by měla obsahovat všechny zásadní informace, jakými jsou: 

 

 nabízený sortiment a jeho vizuální podoba, 

 ceny produktů,  

 informace o společnosti (kde vznikla, kde působí, historie), 

 otevřené pobočky na českém trhu, 

 objednání produktu přes internet neboli E – shop,  

 otevřená diskuze pro zákazníky – hodnocení produktů. 

 

Dále tam budou uvedené informace o pořádaných akcích, kde společnost propaguje 

svojí značku, rozhovory a výpovědi slavných osobností, kteří propagují společnost, a nebo 

seznam sponzorovaných sportovců. Velmi moderní záleţitostí je, kdyţ si zákazník můţe na 



76 

 

internetových stránkách nejen vybrat produkt, ale také si ho v podstatě navrhnout, v jakém 

bude barevným rozloţení. Samozřejmě to ovlivní i cenu produktu. 

Elektronický formulář 

Společnost musí být neustále v kontaktu s koncovým zákazníkem, proto komunikace 

pomocí online elektronického formuláře, je velmi efektivním marketingovým nástrojem. 

Nejenţe mohou zákazníci komunikovat s prodejci před koupí, ale i po koupi. Zákazník si 

můţe popřípadě i stěţovat na produkty nebo na sluţby související s produktem. Elektronický 

formulář je méně nákladný neţ zavedení popř. zelené linky.  

Obrázek 20: Forma elektronického formuláře společnosti Lululemon 

 

Zdroj: www.lululemon.cz 

Elektronický formulář navede zákazníka k vypsání údajů do příslušných kolonek, jako 

je jméno, kontakt (email, popř. telefonní číslo) a vybrat z rozevírací lišty, co je předmětem 

zprávy. Společnost by mohla také vyuţít těchto kontaktů k rozesílání aktualit a různých akcí, 

k tomu je však za potřebí souhlas zákazníka. 

Profesionální internetové stránky si společnost nechá udělat od společnosti 

BlueGhost,s.r.o, která vytvoří profesionální webové stránky za 35.700 Kč, které budou mít 

samozřejmě také E-shop. 
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Internetové vyhledávače  

 Firmě doporučuji zaplatit si přední místo na internetových stránkách pro vyhledávače, 

a to především pro vyhledávač Google.cz nebo Seznam.cz. Příkladem můţe být vyhledávání 

slov „ oblečení – sport - jóga“ nebo „módní sportovní oblečení“, firma by měla být na první 

stránce vyhledávání. Předpokládané náklady na tuto výhodu jsou: 3 600 Kč na měsíc, to je 

3600 Kč x 12 měsíců = 43 200 Kč. 

Sociální sítě 

Facebook 

Nejoblíbenější sociální síti v současnosti na českém trhu je doména 

www.facebook.com, proto i společnost Lululemon by měla oslovit své zákazníky na těchto 

stránkách. Společnost uţ sice má svojí propagaci na těchto stránkách, ale pouze v anglickém 

jazyce. Proto by po vstupu na český trh měla svojí kampaň zaměřit na tyto stránky. Navíc 

obrovskou výhodou je, ţe firma můţe mít reklamu své společnosti zcela zdarma, poskytovat 

informace o konaných akcích a také mohou vyuţít diskusního fóra, které by měl specialista 

kontrolovat, v případě, ţe by měli uţivatelé nějaké dotazy. Také by se ale mohlo stát, ţe by 

návštěvník mohl mít záporný ohlas na výrobky, v tomto případě by měl specialista vyvrátit 

tyto domněnky. Společnost tam můţe také samozřejmě zveřejňovat fotky nebo videa. 

 V nynější době má firma přes 360, 000 tis. fanoušků. Po vstupu na český trh, by roční 

kampani měla získat alespoň 8 tisíc českých fanoušků. Podle americké společnosti 

TechCrunch (2011), jeden fanoušek na Facebooku představuje hodnotu 8 dollarů. To 

znamená při zisku 10.000 fanoušků, hodnotu kampaně 80.000 dolarů (160.000 Kč). 

 Aby společnost získala fanoušky na Facebooku, navrhuji uspořádat různé online 

soutěţe o poukázky na nákup produktů. Soutěţe se budou moci samozřejmě zúčastnit pouze 

členi, kteří se stanou fanoušky. 

Twitter 

Twitter.com  je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umoţňuje uţivatelům 

posílat a číst příspěvky zaslané jinými uţivatel. V dnešní době je třetí největší sociální sítí (po 

Facebooku a MySpace). Twitter v poslední době zaznamenává nárůst uţivatelů i u nás v ČR, i 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikroblog&action=edit&redlink=1
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kdyţ stále není k dispozici v českém jazyce. Často tuto sít porovnávají uţivatele 

s Facebookem, ale oproti němu je mnohem jednodušší a slouţí také trochu jinému účelu. 

Základním principem je moţnost psát své vlastní zprávy, tzv. twíty a sledovat twíty jiných 

lidí, které se vám pak budou zobrazovat na úvodní obrazovce. Pokud někdo chce sledovat pro 

změnu vaše twíty, můţe sledovat on vás. Lululemon má v současné době na stránkách přes 90 

tisíc fanoušků neboli následovatelů. Společnost vyuţívá Twitter obdobně jako u Facebooku, 

ţe informuje fanoušky pomocí krátkých zpráv o speciálních akcích společnosti, či o 

novinkách nebo soutěţích. Společnosti tím rostě reklamní kampaň a také celková povědomost 

o firmě. 

Youtube 

 Youtube jiţ obsahuje videa např. se zakladatelem společnosti Chipem Wilsem, 

základní informace o společnosti, cíle společnosti a další propagující videa. Naše cílová 

skupina jsou sice vzdělaní lidé, kteří by měli umět anglicky, ale ne pro všechny je to pohodlné 

koukat na anglická videa. Proto navrhuji zřídit také speciální účet a novinky ve video podobě 

v českém jazyce. Jakmile uţivatel napíše na stránkách www.youtube.com do vyhledávače 

Lululemon, vyjede mu spousty profesionálních, ale i domácích videí, kde se zákazník doví 

spoustu uţitečných informací o společnosti a jejich produktech. 

 

Podpora prodeje 

Společnost především vyuţívá jednu formu propagace, která je zaloţená na pořádání 

cvičení pro veřejnost zdarma, kde zaměstnanci společnosti, jsou speciálně zaškolení, nejen 

z instruktorského hlediska, ale také by měli mít prodejní znalosti a umět dobře propagovat 

společnost a její výrobky. 

V Kanadě si nechají manaţeři na této formě propagace obzvlášť záleţet. Po vstupu 

firmy na český trh navrhuji po dobu třech měsíců pořádat dvakrát týdně přímo v obchodě 

hodinu jógy pro veřejnost zdarma ve večerních hodinách. Místa jsou samozřejmě velice 

omezeny, proto se musí zájemkyně zapsat dopředu a to osobně v obchodě. Mezi náklady na 

tuto propagaci patří pouze odměna instruktorovi, která činní 400 Kč / hod. O konání těchto 

http://irecenze.net/facebook
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akcí můţeme zákazníky informovat pomocí sociálních sítí, na internetových stránkách, 

letáčkách po městě, nebo plakáty ve výloze.  

Náklady jsou spojeny pouze s instruktorem – 24 hodin x 400 Kč = 9 600 Kč 

V příloze 2 je navrţený leták o lekcích jógy zdarma při otvírání obchodu v Praze. 

 

Na letní období navrhuji uspořádat měsíční kampaň „Cvičení s Lulu“. Hodiny jógy 

budou opět zdarma s rozdílem, ţe budou pořádány venku, přesněji ve Stromovce, kde se můţe 

sejít i více lidí.  Měsícem „cvičení s Lulu“ bude červenec a hodiny jógy budou uspořádány 

3krát týdně. Společnosti odpadnou náklady na pronájem studia a budou muset zaplatit pouze 

instruktora.  

Náklady tedy činní 12 cvičení x 400 = 4800 Kč. 

V příloze 3 je navrhnut informační leták o pořádaných lekcích jógy v průběhu kampaně 

„Cvičení s Lulu“. 
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Obrázek 21: Hromadné cvičení s Lululemon 

 

Zdroj: www.lululemon.cz 

 

Sponzoring 

Sponzoring je marketingový nástroj, který je vhodný k propagaci znalosti značky. 

Lululemon v nynější době podporuje přes 60 vrcholových sportovců, zejména z Kanady a 

USA, kteří dosahují úspěchů na celosvětových soutěţích. Společnost se tedy zaměřuje tedy na 

podporu individuálního sportovce, protoţe ten se můţe s firmou lehce ztotoţnit, dát ji tvář a 

image. Společnost však neposkytuje sportovcům finanční podporu, ale pouze produktovou 

podporu, coţ znamená, ţe jim poskytne oblečení, s tím ţe ho sportovci oblékají na tréninku, 

při cestování na soutěţe a kdyţ je moţnost, tak i při soutěţení. 

Při vstupu na český trh, navrhuji společnosti vybrat 10 individuálních sportovců, 

kterým firma poskytne oblečení zdarma. Výběr je tedy zaměřen především na ţeny, jelikoţ 

naší cílovou skupinou jsou ţeny. Z počtu deseti navrhuji podpořit polovinu sportovkyň na 

profesionální úrovni, které objíţdějí pouze soutěţe po celém světě, a druhou polovinu úspěšné 

sportovkyně, které se ukazují pouze na české půdě z důvodu propagace mezi místními 

sportovkyněmi.  
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Dále navrhuji druhou strategii a to pro sportovkyně, které dosahují dobrých výsledků 

slevu na oblečení ve výši 50%, které by propagovali značku firmy na sportovních akcích a 

dostaly tak značku do povědomí potencionálních zákazníků a budovaly tak ústní reklamu 

neboli  word-of-mouth reklamu. Touto formou reklamy je myšleno, ţe kdyţ sportovec zjistí, 

ţe produkty společnosti jsou opravdu tak kvalitní a komfortní, řeknou o tom svým 

kamarádům a doporučí jim vyzkoušet, je to v podstatě takový řetězec. V případě dobré 

spolupráce by mohli být tyto sportovkyně v budoucnosti plně podporovány. Navrhuji se 

zaměřit na sporty jako je atletika, fitness cvičení, tenis, tanec atd. Samozřejmě dále pak firma 

můţe expandovat i do dalších sportovních odvětví, ale to závisí na návratnosti investic, které 

do nich vloţili. 

Oblečení zdarma poskytne firma dále pro vybrané instruktory v praţských, brněnských 

a ostravských sportovních zařízeních, ti by na oplátku poskytovaly ústní reklamu při svých 

cvičení. Navrhuji při vstupu na trh oslovit tak 20 instruktorů. Celkově je tento nástroj 

marketingu velmi efektivní a představuje pro firmu velkou moţnost zasáhnutí potencionálních 

zákazníků za příznivé náklady. 

Do finančního plánu po vstupu na českých trh se tedy počítá s náklady, které vzniknou 

za poskytnutí oblečení pro sportovce a instruktory. Náklady budou přibliţně 7.000 Kč na 

jednoho sportovce a 3.000 Kč na instruktora. Ceny nákladů jsou vyjádřeny v  ceně pořízení 

výrobku. 

Celkové předpokládané náklady jsou tedy 7.000 Kč x 10 sportovců = 70.000 Kč a 

3.000 Kč x 20 instruktorů = 60.000 Kč. Dohromady to je 70.000 Kč + 60.000 Kč = 130.000 

Kč. 
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Návrh deseti sportovkyň, kterým společnost poskytne oblečení zdarma. 

Zuzana Hejnová – atletka, elitní česká překáţkářka. Je juniorská mistryně Evropy, mistryně 

světa do 17 let, česká rekordmanka a olympijská finalistka.  

Jiřina Ptáčníková  - atletika, tyčkařka, která má na svém kontě dvojnásobnou účast na 

juniorském mistrovství světa i Evropy.  Takovou bilanci stihla během čtyř let v období 2002 

aţ 2005. Pokaţdé se přitom probila do finále, zvlášť obdivuhodné je to na MS v Kingstonu, 

kde startovala uţ v šestnácti letech. 

Iva Janečková – běţkyně na lyţích, 2004 reprezentuje Českou republiku v seniorském týmu. 

Po odchodu Kateřiny Neumannové by se měla stát jednou z vůdčích osobností našeho 

mladého reprezentačního týmu, dosud si však úspěchy na mezinárodní scéně připisovala jen 

jako členka štafety nebo vítězka mistrovství světa na kolečkových lyţích.  

Petra Chocová – plavkyně, česká reprezentantka a rekordmanka na 50 m a 200 m prsa,  jejím 

cílem je se dostat na Olympijské hry v Londýně 2012.  

Dana Hadačová  - stolní tenis, česká reprezentantka, která se zúčastnila Olympijských her 

v Pekingu, bronz z ME v roce 2009 a mnoho dalších úspěchů. 

Kristýna Pálešová -  moderní gymnastka, nejmladší reprezentantka české výpravy na letních 

olympijských hrách v Pekingu. Kristýna se řadí mezi světovou elitou díky své odhodlanosti, 

talentu a obrovského úsilí. 

Lucie Hradecká -  tenistka, která na okruh WTA vstoupila v roce 2004. K červnu 2011 na 

něm vyhrála deset turnajů ve čtyřhře, v rámci okruhu ITF pak osmnáct událostí singlu a 

dvacet devět v deblu. 

Klára Spilková  - golf, v současnosti nejlepší česká hráčka. Mistryně ČR z roku 2009 a 2010, 

vítezka European Young Masters 2009. 

Markéta Sluková, Kristýna Kolocová – české beach volejbalistky, které vyhrály ME do 23 

let 2010, v nynější době jsou na 13. místě ve světovém ţebříčku. Cílem je se kvalifikovat na 

Olympijské hry v Londýně 2012. 
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Komunikační rozpočet 

  

Tabulka 4: Komunikační rozpočet na rok 2013 

 
 
Zdroj: Vorlová (2011) 

Náklady  na propagaci činí tedy pro rok 2013 - 2 621 815 Kč. 

 

 

 

 

 

   

Tištěná reklama  2 300 515 Kč 

Reklama v časopisech 1 551 000 Kč  

Letáky + plakáty      12 215 Kč  

Billboardy    283 000 Kč  

City – light vitríny    454 300 Kč  

   

Reklama na internetu     176 900 Kč 

Bannerová reklama     98 000 Kč  

Internetové stránky     35 700 Kč  

Internetové vyhledávače     43 200 Kč  

Sociální sítě              0  

   

Podpora prodeje      144 400 Kč 

Cvičení s Lulu     9 600 Kč  

Měsíc cvičení s Lulu ve Stromovce     4 800 Kč  

Sponzoring  130 000 Kč  
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Tabulka 5: Komunikační plán na rok 2013 

Rok  Rok 2013(měsíce) 

Druh propagace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Časopis – Jóga dnes             

Časopis – Fit styl             

Časopis -Run             

Časopis - Joy             

Časopis - Dieta             

Letáky             

Billboardy             

City – light vitríny             

Reklamní bannery na internetu             

Podpora internetového vyhledávače             

Sociální sítě             

Podpora prodeje             

Sponzoring             

Zdroje: Vorlová (2011) 

Aby propagační strategie byla úspěšná, musí společnost vhodně časově naplánovat 

svojí strategii. Černě vyznačená políčka představují měsíce, ve kterých bude v daném roce 

vstupu propagace realizovaná. Jelikoţ bude společnost na českém trhu nová, měla by se 

soustředit jiţ při vstupu na propagační kampaň, aby se značka dostala do povědomí 

zákazníků. 
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11,3%

88,3%

Frančíza

Vlastní
prodejny

Frančíza

6.2.4 Distribuce  

Vstup společnosti Lululemon na český trh 

Před zahájením činnosti na českém trhu, se společnost musí rozhodnout, jako formou 

vstoupí na trh. V teoretické části jiţ byly analyzovány jednotlivé formy vstupu na nové trhy. 

Po konzultaci s pracovnicí společnosti Jamie Broder (kontakt: jamie_broder@hotmail.com) se 

jeví jako nejlepší forma vstupu pomocí franšízingu, neboť společnost jiţ má s touto formou 

obchodování zkušenosti z  otevřených poboček na americkém trhu. 

Podle americké autorky Gillespies je franšízing speciální forma licencování, ve kterém 

franšisér připraví celkový marketingový program, a poskytne nabyvateli obchodní jméno, 

logo, produkty a metody řízení obchodu. 
53

 

Výhodou by pro Lululemon mohl být fakt, ţe kooperující podniky, či podnikatel, znají 

dobře domácí prostředí a budou schopni se v něm lépe pohybovat. Vzhledem k tomu, ţe 

společnost nemá otevřené ţádné obchody na evropském trhu, má tedy jen minimální 

informace o trhu českém. Na základě toho je forma franšízingu pro ně nejlepší řešení. 

Společnost otevřela touto formou prozatím 4 obchody a ve spojených státech. Tyto obchody 

představovali pouze 1% čistého zisku v roce 2010 a 3% v zisku v roce 2009. 

Graf 7: Podíl otevřených frančíz na celkovém počtu otevřených prodejen 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vorlová (2011 

                                                

53 GILLESPIE, K., Global Marketing. 3, ilustrované vydání, Cengage Learning, 2010. 608 s., ISBN 97-81-4390-3943-4. str. 

259 
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7. Závěr 

Společnost Lululemon působí na trhu se sportovním oblečením jiţ 12 let. Za tuto dobu 

se z malé regionální kanadské společnosti stala velká mezinárodní společnost s kaţdoročně 

stoupajícími zisky a počty nově otevřených prodejen. Lululemon se jiţ usadila na trhu ve 

Spojených státech, rozšiřuje své obchodní plány v Austrálii, na Novém Zélandě, v Číně a v 

dalších zemích asijského kontinentu. Cíle společnosti jsou nadále zvyšovat svůj čistý zisk a 

podíl na mezinárodních trzích, dostat se do povědomí lidí, otevírat nové pobočky a dosáhnout 

vrcholu v roce 2015. Těmto cílům napomůţe otevření nových prodejen na evropském trhu, a 

proto se také tato práce zabývá vytvořením marketingové strategie pro vstup na český trh. 

          Díky provedené analýze mikroprostředí lze očekávat, ţe do odvětví sportovního 

oblečení na českém trhu budou neustále vstupovat nové firmy, protoţe bariéry vstupu 

konkurenčních firem nejsou vysoké a trh je tedy schopný přijmout nové společnosti. To je 

výhodou pro Lululemon, protoţe má otevřenou cestu, dostat se na český trh. Bude ale muset 

čelit jiţ zaběhlým a populárním společnostem, jako je Adidas, Nike, Puma a spousty dalších. 

Této konkurenci se musí vyrovnat v ohledech, jako je kvalita nabízených produktů nebo 

cenová nabídka, v jiných ohledech se však musí odlišovat (výjimečný design, vyškolený 

personál, doplňkové sluţby), aby přilákali a udrţeli nové zákazníky. 

        Analýza marketingové strategie společnosti ukazuje, ţe Lululemon si zakládá na prostém 

propagačním přístupu, proto i na českém trhu navrhuji neinvestovat milióny do televizní 

reklamy a místo toho vloţit peníze do uspořádání hromadných cvičení zdarma, které osloví 

přímo naší cílovou skupinu. Jako velmi uţitečná se jeví reklama ve specializovaných 

časopisech a na internetových stránkách, která z hlediska nákladů a zasaţení potencionálních 

zákazníků, je finančně výhodná. Dále navrhuji investovat do intenzivní venkovní reklamy 

v podobě billboardů, city – light vitrín a letáčků, které se dají pořídit v ČR za velmi příznivé 

ceny. 

        Z provedené analýzy PEST, neboli analýzy makroprostředí, jsem dospěla k závěru, ţe 

situace v ČR je stabilní a signalizuje pro společnost Lululemon bezpečí a budoucí výnosnost. 

I kdyţ se ČR stále vypořádává se světovou ekonomickou krizí, prognózy jsou pozitivní pro 

vstup společnosti na český trh. Důleţitým ukazatelem je spotřeba domácností, která v  roce 

2011 mírně klesá, ale v příštím roce by jiţ mělo opět dojít k oţivení v návaznosti na růst mezd 
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a v důsledku zrychlení zahraniční poptávky. Důleţitým pozitivním dopadem pro firmu je 

nynější trend nákupního chování zákazníků, kteří poţadují od sportovního oblečení nejen 

funkční vlastnosti, ale i pohodlí a design, coţ Lululemon nabízí. 

         Pro některé zákazníky můţe být odrazující poměrně vysoká „prémiová“ cena, kterou má 

společnost nastavenou. Díky takto vysoce nastaveným cenám jsem navrhla cílovou skupinu 

ţen, které patří do segmentu střední a vyšší třídy, mají nejméně střední vzdělání a jsou 

především z velkých měst ČR. Report společnosti ukázal, ţe takto nastavené vysoké ceny 

ovlivňují vysoké příjmy společnosti. 

        Provedená SWOT analýza vyzdvihuje silné stránky společnosti (logo, stabilita, 

vyškolený personál atd.), které by si měla firma udrţet, ze slabých stránek bych vyzdvihla 

málo otevřených kamenných obchodů a nízkou masovou propagaci. Jestli se chce společnost 

vyrovnat nejznámějším světovým sportovním značkám, musí investovat více peněz do 

propagace a otevírání nových kamenných obchodů. Díky popularitě, kterou zaţívá tato 

společnost na americkém kontinentu, věřím, ţe dosáhne svých vytýčených cílů. 

Pří psaní diplomové práce jsem kladla velký důraz na to, aby byly plány realizovatelné 

a Lululemon mohla mé nápady reálně vyuţít. Upřímně doufám, ţe má práce bude pro 

společnost přínosná. 

 

 

 

 

 



88 

 

Seznam použité literatury 

Literatura 

1. BOUČKOVÁ, J. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.   

2. FORET, M. Marketing. Brno: Masarykova universita, 2004. 166 s. ISBN 80-210-

3500-5. 

3. FORET, M.  Marketing- základy a principy. Brno: Computer Press, a.s., 2003.149 s. 

ISBN 80-251-0790-6. 

4. FORET, M. Marketing pro začátečníky. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 178 s. 

ISBN 978-80-251-1942. 

5. GILLESPIE, K. Global Marketing. Cengage Learning, 2010. 608 s. ISBN 97-81-

4390-3943-4. 

6. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada Publishing, 1992. 

365 s. ISBN 80-85-424-83-5. 

7. HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2001. 152 s. ISBN 

80-7169-996-9. 

8. JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. 269 s. 

ISBN 80-2472-690-4. 

9. KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha: 

Management Press, NT Publishing, s.r.o., 2004. 750 s. ISBN 80-7261-010-4. 

10. KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 

s.r.o., 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. 

11. KOTLER, P. Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to 

know. John Wiley and Sons, 2003. 206 s. ISBN 04-7126-8674. 

12. KOTLER, P. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 

2007. 1046 s. ISBN 80-247-1545-7. 

13. KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 277 s. 

ISBN 80-2470-966. 

14. MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing. 3. aktualizované a přepracované vydání, 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 196 s. ISBN 978-80-247-2986-2 



89 

 

15. MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 

2002. 268 s. ISBN 80-247-0364-5.  

16. MALLYA, T. Strategické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 64 s. 

ISBN 80-2142-8953. 

17. PORTER, E. Konkurenční strategie. Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-8560-

5112. 

18. PORTER, E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and 

competitors: with a new introduction. Simon and Schuster, 1998. 396 s. ISBN: 

0684841487 

 

Internetové zdroje 

1. Ceny, inflace [online]. Český statistický úřad, 2011 [cit. 2011-07-11]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_inflace>. 

2. Míra nezaměstnanosti [online]. Český statistický úřad, 2011 [cit. 2011-07-11].  Dostupné na 

WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home>. 

3. Hrubý domácí produkt [online]. Český statistický úřad, 2011 [cit. 2011-07-11].  Dostupné na 

WWW: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty >. 

4. Vývoj investic [online]. Ministerstvo financí ČR, 2005-2009 [cit. 2011-07-11].  Dostupné na 

WWW:<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/index_sitemap.html?rdePwdDays=92233

72036854775807 >. 
 

5.  Výdaje na vědu a výzkum [online]. Národní vzdělávací fond., 2011 [cit. 2011-07-11]. 

Dostupné na WWW: <http://www.budoucnostprofesi.cz/aktuality.html/11_411-vydaje-na-

vedu-a-vyzkum-se-v-cr-2-3-krat-zvysily>. 
 
6. Youtube slaví šesté narozeniny [online]. Stanford, 2011 [cit. 2011-07-11]. Dostupné na 

WWW <http://www.profit.cz/cs/article/youtube-slavi-seste-narozeniny.aspx>.  

7. Prodejce sportovního oblečení opouští ČR [online]. Česká televize, 1996-2011 [cit. 2011-07-

11]. Dostupné na WWW: <http://www.ct24.cz/ekonomika/86512-prodejce-sportovniho-

obleceni-lifestyle-sports-opousti-cr>. 



90 

 

Seznam grafů, obrázků a tabulek 

Seznam grafů 

Graf 1: Vývoj zisku společnosti ............................................................................................ 38 

Graf 2: Vývoj otevření nových prodejních míst .................................................................... 39 

Graf 3: Pouţívání internetu v českých domácnostech ............................................................ 44 

Graf 4: Zisky společnosti Nike za posledních 5 let v milionéch amerických dolarů ............... 48 

Graf 5: Zisky společnosti v milionech amerických dolarů ..................................................... 49 

Graf 6: Počet otevřených prodejen ........................................................................................ 61 

Graf 7: Podíl otevřených frančíz na celkovém počtu otevřených prodejen ............................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Základy marketingové koncepce ......................................................................... 12 

Obrázek 2: Faktory ovlivňující marketingovou strategii firmy .............................................. 15 

Obrázek 3: Porterův model pěti konkurenčních sil ................................................................ 32 

Obrázek 4: Logo společnosti Lululemon ............................................................................... 37 

Obrázek 5: Logo Nike .......................................................................................................... 46 

Obrázek 6: Logo Adidas ....................................................................................................... 48 

Obrázek 7: Logo UnderArmour ............................................................................................ 50 

Obrázek 8: Prodejna Lululemon ........................................................................................... 60 

Obrázek 9: Návrh zobrazení reklamy v časopise ................................................................... 69 

Obrázek 10: Návrh zobrazení reklamy v časopise ................................................................. 69 

Obrázek 11: Rozmístění billboardů po Praze ........................................................................ 71 

Obrázek 12: Lululemon billboard ......................................................................................... 71 

Obrázek 13: Rozmístění billboardů v Brně ........................................................................... 72 

Obrázek 14: City-light vitríny ............................................................................................... 72 

Obrázek 15: Rozmístění city-light vitrín v Praze ................................................................... 73 

Obrázek 16: Rozmístění city-light vitrín v Brně .................................................................... 73 

Obrázek 17: Návrh bannerové reklamy ................................................................................. 74 

Obrázek 18: Forma elektronického formuláře společnosti Lululemon ................................... 76 

Obrázek 19: Hromadné cvičení s Lululemon ........................................................................ 80 

file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395926
file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395928
file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395929
file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395931
file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395932
file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395934
file:///D:\diplomka\diplomky\mojeee\25.docx%23_Toc299395936


92 

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: SWOT analýza .................................................................................................... 52 

Tabulka 2: Cílová segmentace .............................................................................................. 65 

Tabulka 3: Náklady na reklamu v časopisech ........................................................................ 70 

Tabulka 4: Komunikační rozpočet na rok 2013 ..................................................................... 83 

Tabulka 5: Komunikační plán na rok 2013 ........................................................................... 84 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Ceník výrobků Lululemon 

Příloha 2: Informační leták o lekcích jógy zdarma při otvírání obchodu 

Příloha 3: Informační leták o pořádaných lekcích  

 

 



 

Příloha 1: Ceník vybraných výrobků Lululemon 

 

    

Cena v kanadských 

dolarech       

Vybraný druh 

zboží           

            

Sportovní podprsenky           

            

50 Rep Bra   $42,00       

Free To be Bra   $42,00       

Energy Bra   $42,00       

Ta Ta  Tamer   $58,00       

Shape me Bra   $48,00       

            

Tílka           

            

Cool Mesh Panel   $48,00       

Power Y Tank   $52,00       

Modern Racer Tank   $42,00       

Cool Racerback   $39,00       

            

            
Trika s dlouhým 
rukávem           

            

Run: For your life   $99,00       

Fresh Manifesto Long   $68,00       

Run: Swiftly Tech Long   $68,00       

Run: Silver Bullet Long   $78,00       

            

Triko s krátkým rukávam           

            

Lively Crewneck Tee   $48,00       

Run: Silver Bullet Short   $68,00       

Run: Swiftly Tech Short   $58,00       

Run: Willpower Short   $58,00       

            

Bundy           

            
Run: Featherweight 
Hybrid   $108,00       



 

Scuba Hoodie   $148,00       

Run: Take Flight    $178,00       

Dance studio   $118,00       

Dlouhé legíny           

            

Relaxed Fit   $98,00       

Camel Cargo   $92,00       

Wunder Under   $78,00       

Groove Pant   $98,00       

            

Šortky           

            

All sport   $54,00       

Groove   $48,00       

Boogie   $42,00       

            

Sukně           

            

Run: Pace Setter   $58,00       

Run: Speed Skirt   $54,00       

 

Aktuální kurz je podle České národní banky je 17,123 Kč za 1 kanadský dolar.  

  



 

Příloha 2 : Informační leták o lekcích jógy zdarma při otvírání obchodu 

 

 

JÓGA 

Zveme Vás na cvičení jógy s Lulu 

Zdarma  

Kde: Kamenný obchod 

Kdy: 15. ledna – 15. března 2013 

Každé Po a St od 20.00 hod 

Cvičení jógy probíhá se zkušeným 

personálem, je vhodné jak pro 

začátečníky tak pokročilé. Počet míst je 

omezených, možnost rezervace přímo 

v obchodě nebo na internetové stránce 

www.lululemon.cz. 

  



 

Příloha 3: Informační leták o pořádaných lekcích 

JÓGA 

Zveme Vás na cvičení jógy s Lulu po 

celý červenec ve Stromovce 

Zdarma  

Kde: Stromovka 

Kdy: 1. Července – 31. července 2013 

Každé Po a St od 17hod, Ne od 10hod 

Cvičení jógy probíhá se zkušeným 

personálem, je vhodné jak pro začátečníky 

tak pokročilé. Počet míst není omezený, 

podrobnější informace naleznete na 

stránkách www.lululemon.cz. 


