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Abstrakt 

 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PURE JATOMI FITNESS PLATINUM PRO 

ROK 2014 

 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je návrh komunikační strategie pro platinový 

klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM na rok 2014. Tento návrh vychází 

ze současné aplikované komunikační strategie. Je zaměřen na získávání 

nových zákazníků a na komunikaci se stávajícími členy, dále přináší 

návrhy, jak rozvíjet spolupráci se současnými partnery.  

 

Metody:  V práci byla použita metoda interview a metoda analýzy dokumentů. 

Metoda interview byla použita při provedení několika rozhovorů 

s generálním manažerem fitness klubu pro Českou republiku. Metoda 

analýzy dokumentů byla aplikována při zpracování získaných reklamních 

materiálů od fitness klubu.  

Výsledky:  Byl sestaven návrh komunikační strategie pro platinový klub Pure Jatomi 

Fitness PLATINUM pro rok 2014. Návrh přináší nové myšlenky, jak 

získávat členy nové a ukazuje možné prostředky vedoucí ke zlepšení 

komunikace se stávajícími členy. Navrhuje nové, moderní komunikační 

kanály, které by společnost mohla využívat a vymýšlí eventy pro členy, 

prostřednictvím nichž lze utvářet vztah, který může upevňovat loajalitu 

členů ke klubu.  

 

Klíčová slova: marketingová strategie, komunikační strategie, marketingový mix,  

 marketingové cíle, komunikační mix, health and fitness klub.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

COMMUNICATION STRATEGY PURE PLATINUM FITNESS JATOMI 2014 

 

Objectives:   The main objective of this work is to design a communication strategy 

for the platinum club Pure Platinum Fitness Jatomi for the year 2014. 

This proposal is based on current applied communication strategies. It is 

focused on acquiring new customers and communication with existing 

members, also provides suggestions how to develop cooperation with 

existing partners. 

 

Methods:  As the methods were used interview and analysis of documents. 

Interview method was used in the realization of several interviews with 

the general manager of the fitness club. Analysis of documents was 

applied in the preparation of advertising material obtained from the 

fitness club. 

Results:  The proposal of communication strategy for platinum club Pure Platinum 

Fitness Jatomi for the year 2014 was based. The proposal brings new 

ideas, how to acquire new members and shows the possible means 

leading to the improvement of communication with existing members.  It 

proposes a new modern communication channels that the company could 

use and invents events for members, through which it is possible to build 

a relationship that can strengthen loyalty of the members to the club. 

 

Keywords:  marketing strategy, communication strategy, marketing mix,  

marketing objectives, communication mix, health and fitness club 
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1 ÚVOD 
 

Návštěva health and fitness klubu se za posledních pár let stala oblíbenou 

záležitostí u všech věkových skupin. Nejen mladí lidé chtějí být se sebou spokojeni, ale 

i střední věková skupina lidí, zejména z oblasti vytížených manažerů, kteří se potřebují 

odreagovat od neustálého stresu. Častými návštěvníky jsou i starší lidé, kteří se snaží 

udržovat v kondici a zkvalitnit si tak život.  

 

Při výběru fitness centra mají zákazníci mnoho možností. Je tedy více než 

žádoucí, být před konkurencí neustále o krok napřed. Firmy by se měly snažit o co 

největší atraktivitu při skladbě svého marketingového mixu. Fitness kluby z 

řad mezinárodních řetězců se snaží být „in“. Mají totiž výhodu, že se mohou inspirovat 

trendy, které přichází ze zahraničí. Komunikační strategie hraje velmi důležitou roli při 

utváření vztahu se zákazníkem.  

 

Nový fitness klub obvykle nedisponuje při svém vstupu na trh přebytkem 

finančních prostředků, které by mohl investovat do své komunikace. Investice do 

výstaveb health and fitness klubů jsou pro společnosti natolik nákladné, že se dostávají 

do záporných čísel. Kluby si na sebe nejdříve musí vydělat a poté mohou investovat 

peníze do komunikační strategie s postupným přidáváním komunikačních kanálů.  

 

Kluby žijí během prvního půlroku z doporučení svých spokojených členů, kteří 

mohou přivést rodinné příslušníky, své kamarády nebo známé. Poté se snaží o získávání 

nových členů prostřednictvím typických komunikačních kanálů, které využívají fitness 

centra.  

 

Hostesky rozdávají volné vstupy v místech, kde by se mohli vyskytovat 

potenciální zákazníci klubu. Těmito místy jsou obchodní centra, kde je fitness klub 

postavený, dále zastávky městské hromadné dopravy a také navštěvují bary. Do barů 

chodí spíše mladší lidé, u kterých jsou očekávány vyšší preference návštěvy fitness 

klubů, neboť disponují dostatkem volného času, který tak v nich mohou trávit.  
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Prodejci díky svým komunikačním schopnostem klienta obvykle přesvědčí již 

při jeho první návštěvě ve fitness klubu ke koupi členství. Smlouvy se členy jsou 

uzavírány na dobu určitou a to by mělo kluby motivovat ke snaze udržet si co nejdéle 

spokojenost stávajících členů, aby nedocházelo k neustálým měsíčním úbytkům. Tento 

koloběh představuje odchod určitého počtu členů za měsíc. Klub musí tento stav doplnit 

minimálně stejným počtem, nejlépe však vyšším číslem. Kluby by tak měly směřovat 

část své komunikace na členy stávající, kterým dají najevo, že si jejich přítomnosti cení 

a odměňují je za jejich loajalitu. 

 

Komunikační strategie by se měla odvíjet podle předem stanovených cílů a typu 

zákazníků, se kterými klub bude komunikovat. Definování, plánování, realizace a 

kontrola komunikačních cílů s téměř vždy omezeným rozpočtem je nelehkým úkolem i 

pro zkušené marketingové manažery. Firmy by měly pečlivě zvažovat jejich výběr a 

nepodceňovat tak úlohu své komunikační strategie. Tato strategie by měla být 

dlouhodobě, s časovým předstihem dopředu rozplánována. Druh komunikačních kanálů, 

prostřednictvím nichž firma bude komunikovat, je stejně důležitým rozhodnutím. 

Fitness kluby by měly volit vždy takové komunikační kanály, u kterých lze 

předpokládat zásah vysokého počtu respondentů s co nejnižšími vynaloženými náklady.  

 

Členský health a fitness klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM na trhu působí od 

konce roku 2010. Tato společnost během posledních dvou let otevřela na českém trhu 

dvě nové pobočky v Praze a jednu v Ostravě. Zájmem této společnosti do budoucna je 

růst a vybudování sítě dvaceti poboček v České republice. Chce se tak stát lídrem na 

současném trhu v oblasti fitness a wellness. 

 

Jejich současná strategie je z velké části zaměřená na získávání nových členů. 

Pozornost klubu, z hlediska dlouhodobého působení na trhu, by měla být věnována 

členům, kteří jsou klubu věrní i po uplynutí jejich ročního členství. Tito členové by měli 

cítit, že jsou pro firmu důležití a fitness klub na komunikaci s nimi pracuje.  

 

Komunikační strategie, která je zaměřená na členy stávající ale také na získávání 

zákazníků nových, by mohla být pro klub tou správnou cestou, jak dlouhodobě a 

úspěšně působit na českém trhu fitness center.   
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2 CÍLE A ÚKOLY 
 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační strategii pro Pure 

Jatomi Fitness PLATINUM na rok 2014, která bude zaměřená na získávání nových 

zákazníků a na komunikaci se současnými členy. Tato strategie bude vycházet z analýzy 

aplikované komunikační strategie pro tento klub na rok 2012. 

 

Pro navrhnutí a vypracování komunikační strategie pro tento fitness a wellness 

klub, který se bude snažit využít dosud nevyužité komunikační možnosti, je nutné 

provést analýzu současné komunikace a projít dílčími kroky, které jsou podrobněji 

vysvětleny a popsány v odborné literatuře zabývající se marketingem a marketingovou 

komunikací. 

 

Ke splnění výše zmíněných cílů je nutné provést tyto jednotlivé úkoly: 

 Literární rešerše odborné literatury a odborných článků zabývající se 

komunikační strategií a marketingem aplikovaných do sportu; 

 Sestavit metodologická východiska práce; 

 Definovat marketingovou komunikační strategii a její složky; 

 Představit společnost Pure Jatomi a její filozofii; 

 Popsat marketingový mix Pure Jatomi Fitness PLATINUM; 

 Seznámit se s jednotlivými částmi komunikačního mixu Pure Jatomi Fitness 

PLATINUM; 

 Definovat cíle a zaměření komunikační strategie pro rok 2014; 

 Navrhnout nové komunikační kanály a sestavit novou komunikační strategii.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

Komunikace je pro firmy velmi důležitou součástí předem naplánovaných a 

definovaných cílů, kterých chce v budoucnosti dosáhnout. Velké a úspěšné firmy si 

mohou dovolit propracovanou komunikační strategii, na kterou je potřeba dostatek 

finančních prostředků a zkušených marketingových manažerů.  

 

Při sestavování komunikační kampaně musíme začít od začátku, tj. od toho čím 

se zabývá a vychází obecný marketing, kterému se věnují Kotler a Armstrong (2004), 

dále čeští autoři ve svých knihách Světlík (2005) a Vaňák (2011). Budeme se zabývat 

vysvětlením pojmu marketingový mix, který aplikuje na sportovní prostředí autorka 

Čáslavová (2009). Karlíček a Zamazalová (2009) firmám mohou nabídnout rady a 

doporučení, co by komunikace měla splňovat, aby mohla být považována za efektivní – 

tj. relevantní poměr vložených prostředků a dosažení předem definovaných cílů.  

 

Již se dostáváme k tématu samotné marketingové komunikace, stanovení 

komunikačních cílů, kde budu vycházet z Kotlera a Kellera (2007), tomuto tématu se 

také věnují Přikrylová a Jahodová (2010) nebo Kašík a Havlíček (2009). Obsah 

integrované komunikace a kroky, které je nezbytné splnit a vyjasnit vychází od autorů 

Solomon a kolektiv (2006), Kotler a Keller (2007) a Kotler a kolektiv (2007).  

 

Firmy, které chtějí dosahovat výsledků a mít věci pod kontrolou, musí být 

obeznámeny s koncepcí marketingového strategického řízení, jemuž se ve své publikaci 

věnuje autorka Jakubíková (2008). Při sestavování plánu komunikační kampaně 

můžeme vycházet z knih autorů Boučková (2003), Karlíčka a Zamazalové s kolektivem 

(2009). Druhy reklamních kampaní podle životního cyklu produktu ve své knize 

rozlišuje Kašík a Havlíček (2009). V neposlední řadě si každá společnost musí určit 

jednotlivé složky komunikačního mixu, kterým bude věnovat větší pozornost. 

Komunikační mix je definován od řady autorů, v práci budu vycházet z Pelsmackera a 

kol. (2009), Vysekalové a kolektivu (2012) a Foreta (2003).  

 

V závěrečné fázi literární rešerše se věnuji jednotlivým druhům reklamních 

médií, mezi které autoři řadí televizi, rozhlasovou a tiskovou reklamu, venkovní 

prostory a v dnešní době velmi populární online média. V současnosti se marketing 
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neustále vyvíjí, a tak pozornost musí být zaměřena i na neobvyklé formy marketingu, 

mezi které autoři řadí guerilla marketing (Patalas, 2009) a event marketing vycházející 

z Preston (2012).  

 

3.1 Marketing 

 

Marketing by měl být jednou z důležitých aktivit u firem, které se snaží být 

úspěšné na trhu. Předem promyšlený marketing, odvíjející se od poslání a cílů firmy, by 

měl být předpokladem pro získání zákazníků a měl by pomoci zajistit prodej výrobků či 

služeb. V dnešní době mají zákazníci na trhu mnoho možností při svém rozhodování, a 

tak již neplatí výrok, že každé zboží si zákazníka samo najde. 

  

K vytvoření komunikační strategie je nebytné začít od začátku, a proto se 

nejprve budu věnovat všeobecnému marketingu a specifickému tj. sportovní marketing. 

Tématu sportovního marketingu se věnuje Čáslavová (2000), Freyer (2005) a Pitts 

s Stotlar (1996). Poznatky o marketingu nalezneme například v knihách od autorů 

Kotler a Armstrong (2004), Vaňák (2011) a Světlík (2005). 

 

Freyer (2005) poukazuje na dva hlavní rozdílné pohledy v chápání sportovního 

marketingu, které jsou odlišně formulovány: 

 Sport v marketingu: Sport a sportovní marketing je pouze prostředkem či 

nástrojem pro firmy, které neprodukují žádné sportovní výrobky. Sport funguje 

na bázi „média“ k vykonání odlišných podnikatelských záměrů a to k tvorbě 

image či k prodeji nesportovních produktů. (Freyer, 2005) 

 Marketing ve sportu: Sportovní instituce používají postupy managementu a 

marketingu. Sportovní nositelé charakterizují užší chápání a širší pojetí 

představuje veškeré firmy a instituce, které se zabývají prodejem sportovních 

produktů a poskytováním sportovních služeb. (Freyer, 2005) 

 

Sportovní marketing je podle Pitts a Stotlar (1996) procesem vymýšlení a 

realizace aktivit zabývajících se produkcí, cenovou politikou, propagací a zvolením 

distribučních cest sportovního zboží a sportovního businessu směřující ke spokojenosti 

zákazníků se záměrem splnění podnikových cílů. 



 

15 
 

Vaňák (2011) definuje marketing jako orientaci na trh prostřednictvím myšlení 

podnikatelských subjektů, kteří musí naplňovat význam dostatečné útočnosti, kreativity 

a promyšleného systému. Nesmiřuje se s odezvou na vývoj trhu, ale jeho cílem je činné 

působení, eventuálně tvoření docela nového trhu. 

 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování 

a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem 

zajišťujícím splnění cílů organizace.“ (Světlík, 2005, s. 10) 

 

3.2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix neboli 4P zahrnuje samotný produkt, cenu výrobku, jeho 

propagaci a distribuci koncovým zákazníkům. Dnes je běžné používat tzv. 7P, kdy je 

marketingový mix rozšířen o jeho další části, mezi které se řadí lidé, proces a prezentace 

produktu nebo služby. 

 

Definici marketingového mixu se věnují autoři Čáslavová (2009), Foret (2011), 

a Kotler (2007). Názorově se shodují, že marketingový mix je hlavním nástrojem 

marketingového řízení podniku, který slouží k uspokojení potřeb a přání zákazníků.  

 

Baker (2003) definuje marketingový mix jako souhrn nástrojů, často označovány 

jako 4P – výrobek, jeho cena, propagace a místo, jejichž prostřednictvím firma dosahuje 

svých stanovených cílů. Mullin, Hardy a Sutton (1993, s. 256) „spatřují prodejcovo 

poslání v marketingovém mixu v manipulaci proměnných (4P) tak, aby dosáhl 

vytyčených potřeb na trhu v kontinuálně měnícím se prostředí.“ 

 

 Produkt 

Rozlišujeme hmotný a nehmotný produkt: 

a) Hmotný produkt – je hmatatelný, má svůj fyzický rozměr. Ve sportu 

obvykle hovoříme o sportovním zboží.  

b) Nehmotný produkt – obvykle hovoříme o službách, myšlenkách či místech. 

Službu si zákazník před zakoupením nemůže vyzkoušet. Služba nehmotné 

povahy nemůže být dána do prodejny či na sklad. Sportovní službu musí 
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zákazník „prožít“ ve sportovním zařízení, které musí osobně navštívit. 

(Čáslavová, 2009) 

 

V marketingu považujeme za produkt vše, co je možné na trhu nabízet 

ke vzbuzení pozornosti, vyvolání zájmu, ke směně, k upotřebení nebo ke spotřebě, co 

má funkci vyhovět touhám a požadavkům druhých. (Foret, 2011). Sportovní marketing 

zahrnuje sportovní zboží, služby, místa, osoby myšlenky s hmotnými i nehmotnými 

vlastnostmi. (Čáslavová, 2009) 

 

Produkt má dle Foreta (2011) následující tři úrovně: 

a) Jádro – obecným vyjádřením toho, co zákazníci kupují. Představuje 

základní užitek, který produkt přináší a poskytuje.  

b) Vlastní -  pravý produkt někdy také obsahuje tyto typické charakteristické 

stránky: 

i) Kvalitu; 

ii) Provedení; 

iii) Design; 

iv) Značku; 

v) Obal. 

c) Rozšířený produkt – může obsahovat další nadstavbové služby, mezi které 

můžeme zařadit například prodlouženou záruční dobu, po garanční opravy 

či platbu na splátky.  

 

 Cena 

Tento nástroj marketingového mixu může hrát zásadní roli během rozhodování 

zákazníka při koupi. Sportovní organizace musí stanovit cenu v souvislosti s tím, jaký 

druh produktu nabízí. O ekonomické kalkulace se lze opřít u takových produktů, jako 

jsou např. (sportovní služby, výrobky), u jiných produktů se opíráme o úsudek 

představitelů poptávky (např. transfer hráčů). (Čáslavová, 2009) 

 

 Distribuce 

Distribuce představuje proces cesty výrobku k zákazníkovi. Účastník trhu musí 

zvážit charakter distribučních kanálů, vypočítat náklady na distribuci, zamyslet se nad 

distribucí produktů specifické povahy a vymyslet povahu a hustotu distribuční sítě. 
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(Čáslavová, 2009) Při výběru distribučních cest záleží na hmotnosti či nehmotnosti 

produktu. 

 

 Propagace  

Tento nástroj marketingového mixu představuje formu komunikace firmy 

s potenciálními a stávajícími zákazníky. Propagace zahrnuje čtyři základní 

aktivity, jako je reklama, publicita, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. 

V komplexnosti hovoříme o propagačním mixu nebo také komunikačním mixu. 

Firmy propagaci využívají k prodeji produktů nebo posílení image značky.  

 

 Lidé 

Tato složka marketingového mixu zahrnuje veškerý personál ve sportovních 

službách například instruktory, trenéry, recepční ve fitness centrech. Lidé 

představují tzv. měkkou kvalitu firmy. Charakter této složky je velmi 

proměnlivý a zcela jistě ovlivňuje návštěvnost daných sportovních zařízení. 

Managementu firem by si měl tedy ohlídat vlídnost, vstřícnost a zdvořilost svého 

personálu. (Čáslavová, 2009) 

 

 Proces 

Obsahuje všechny složky, které působí na dobu a způsob obsluhy klientů. U 

sportovních služeb jsou důležité tyto části: 

a) Doba obsluhy zákazníka – zahrnuje rozvrhy lekcí hodin ve fitness centrech; 

b) Rychlost obsluhy – zde je důležité zákazníka obsloužit v co nejkratším čase; 

c) Doba čekání – zde je důležitá dochvilnost trenérů na sportovní lekce, 

zákazník opravdu musí nabývat dojmu, že je spokojený zákazník; 

d) Forma obsluhy – může ovlivnit rozhodnutí zákazníka ve volbě formy 

hodiny. (Čáslavová, 2009) 

 

 Prezentace 

Zde hovoříme o celkovém dojmu klienta, který je vytvořen z vizuálního vnímání 

sportovního zařízení. Zahrnuje: 

a) Velikost a prostorové uspořádání zařízení; 

b) Vybavenost zařízení; 
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c) Čistota; 

d) Atmosféra, jak se zde cítí klient (ovlivňuje řešení interiéru a je zde důležitá 

volba barev). 

 

Smith (Ian, 2011) považuje za klíčové momenty, kterým by se měl sportovní 

marketér věnovat, umístění a dostupnost produktu či služby, design, prostorové 

uspořádání a zákaznický přístup.  

 

3.3 Komunikace 

 

Nejprve se zaměřím na vysvětlení pojmu komunikace. Komunikace pochází 

z latinského jazyka a představuje proces sdělování a výměny informací. (dostupné z 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/)  

 

Komunikace umožňuje „vyslat“ informaci od firmy k cílovým zákazníkům. 

Firma se prostřednictvím komunikačních sdělení snaží získat a přimět zákazníky na 

svou stranu. Sportovní firmy musí být opatrné při obsahu jejich sdělení. Obsah sdělení 

by měl co nejvíce odpovídat skutečnosti, tj. nemít formu lživého a nepravdivého 

obsahu. Tato komunikace je zcela pod kontrolou firmy. 

  

Horáková (1992) ve své publikaci uvádí, že existuje nekontrolovatelná forma 

komunikace a to v podobě předávání zkušeností výrobků či služeb mezi zákazníky. 

Spotřebitelé spolu vzájemně hovoří, ať již o zkušenostech zakoupených výrobků či 

služeb, ale také o prozákaznickém přístupu firem, o zajištění servisu určitého zboží, o 

jeho distribuci, celkově tedy o přístupu výrobců a prodejců k zákazníkovi. Tato forma 

komunikace představuje velmi účinnou formu propagace.  

 

Firmy by měly usilovat svým přístupem k zákazníkům o co nejlepší reference, 

protože spokojený zákazník velmi rád svoji kladnou zkušenost předá ať již rodině, 

kamarádovi či známému. 

  

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
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3.4 Marketingová komunikace 

 

Pojem marketingová komunikace zahrnuje nástroje, kterými se firmy snaží 

upozorňovat a získávat zákazníky a neustále jim ukazovat své výrobky a značky, které 

na trhu nabízejí. (Kotler a Keller, 2007)  

 

Každá firma na trhu musí komunikovat prostřednictvím všech složek 

marketingového mixu. Je proto vhodné, aby firma tuto komunikaci řídila 

prostřednictvím marketingových manažerů, kteří pracují na efektivní a účinné strategii. 

Podle Jakubíkové (2005) rozlišuje dva typy marketingové komunikace a to: 

 Marketingová komunikace jako součást firemní komunikace – ta se zaměřuje na 

zvýšení prodeje, který musí být v souladu s posláním firmy s cílem vzniknutí 

jednomyslné image; 

 Marketingová komunikace (Promotion) – zahrnuje veškeré druhy komunikace, 

kterými se podnik snaží působit na postoje, chování a vědomosti zákazníků, 

týkajících se produktů, které firma na trhu poskytuje. 

 

3.4.1 Marketingová komunikace jako součást marketingového mixu 

Věnovat pozornost marketingové komunikaci je vyvolávána požadavky trhu, 

zvláště zvětšující se konkurencí, tj. převisem nabídky nad poptávkou. Je směřována na 

marketingové aktivity, jež utvářejí hodnotový přístup k zákazníkovi. (Kašík a Havlíček, 

2009) 

 

Podle Kašíka a Havlíčka (2009) je vyvolávána mj. těmito skutečnostmi: 

 Nutností řídit vztahy se zákazníky a současnou prioritou orientace marketingu na 

přání, touhy, potřeby a v první řadě spokojenost zákazníků. 

 Požadavkem zajištění přízně zákazníků, která je závislá na neustálé, specifické a 

komplexní komunikaci se zákazníkem o firmě či produktu. Se zákazníkem 

musíme komunikovat osobitým způsobem.  

 Neustálým využíváním nových metod komunikace, nástrojů a opatření, které 

přimějí zákazníka ovlivnit jeho rozhodnutí, v důsledku inovací v moderní 

informační společnosti. 
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3.4.2 Cíle marketingové komunikace  

Stanovení cílů je považováno za jedno z nejdůležitějších manažerských 

rozhodnutí, které musí být v souladu s posláním firmy. Mezi faktory, které ovlivňují 

stanovení cílů, řadíme charakter cílové skupiny, na níž je marketingová komunikace 

směřována, také záleží na stádiu životního cyklu produktu či značky. (Přikrylová a 

Jahodová, 2010) 

 

Podle Přikrylové a Jahodové (2010) jsou důležité tyto cíle: 

1. Poskytnout informace – základním cílem je informovat veřejnost o produktu či 

službě, že bude uveden na trh či již existuje prostřednictvím relevantních a 

snadno dostupných informací. V současnosti je řada aktivit cílena na potenciální 

zákazníky. 

2. Vytvořit a stimulovat poptávku – snahou každé firmy je vzbudit zájem u 

poptávajících o daný produkt či službu dané značky. Účinná komunikační 

podpora může způsobit zvýšení prodejního obratu či poptávku bez nutnosti 

změn cen. 

3. Diferenciace produktu, firmy - cílem každé společnosti je se odlišovat od 

konkurence, až již cenou, kvalitou, designem. Vše záleží na zvolené strategii 

firmy. 

4. Důraz na užitek a hodnotu výrobku – zde je nezbytné zdůraznit právě ten užitek 

nebo výhodu, kterou daný produkt/ služba přináší. 

5. Stabilizace obratu – zde má komunikace za cíl ovlivnit co nejvíce výkyvy 

v jednotlivých změnách prodeje, které jsou vyvolány např. sezónností zboží 

nebo nepravidelnou poptávkou. Neboť uvedené výkyvy způsobují výrobci tlak 

na zvyšování výrobních a skladovacích nákladů. 

6. Vybudovat a pěstovat značku – podle Kellera (2007) marketingová komunikace 

zahrnuje prostředky, kterými firma usiluje o informování, přesvědčení a 

připomenutí se zákazníkům. V určitém významu je marketingová komunikace 

ztotožněna s hlasem značky. 

7. Posílení firemního image – firemní identita je nápadným prostředkem, který 

ovlivňuje myšlení a činy zákazníků či celé veřejnosti. Zákazníci zaujímají určité 

dojmy a postoje k firmě, na základě nichž se rozhodují ke koupi produktu či 

služby. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 
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Karlíček a Zamazalová s kolektivem (2009) uvádějí ke stanovení těch správných 

a účelných cílů příručku s názvem SMART. Smart (Specific – Measurable – 

Achievable- Realistic – Targeted nad Timed) je pomůckou ke správnému definování 

cílů marketingové komunikace: 

1. Specific (specifický) – čeho chceme kampaní dosáhnout (zvýšit povědomí o 

značce, ovlivnění vnímání, postojů). 

2. Measurable (měřitelný) – určení měřítek, kterými lze hodnotit výsledek. 

3. Achievable (dosažitelnost) – abychom byli správně motivováni, cíle musí být 

v první řadě dosažitelné. 

4. Realistic (reálné) – vše musí vycházet z reality a vztahu ke značce. 

5. Targeted and timed (zacílenou a načasování) – musí být zacíleno na správnou 

cílovou skupinu, ve vhodný okamžik. (Karlíček a Zamazalová s kolektivem, 

2009) 

 

Zpětnou vazbou od zákazníků v průběhu marketingové komunikace, podnik 

zjišťuje důležité informace o zákazníkovi, které nastiňují jeho profil, jeho znalosti, 

návyky a vztah ke značce či produktu. (Kašík a Havlíček, 2009) 

 

3.4.3 Integrovaná marketingové komunikace 

Podle Kotlera a Armstronga (2004) integrovaná marketingová komunikace 

vzniká identifikací cílové skupiny a následuje vymyšlením a tvorbou sladěného 

komunikačního plánu se  základním cílem vzbudit zájem a pozornost. Manažeři musí 

v komunikaci spatřovat něco dlouhodobého, pečujícího o vztahy se zákazníky během 

celého cyklu, začínajícího s předprodejními aktivitami až po využití produktů firmy. 

Auditem všech potenciálních cílových zákazníků by měla začínat každá komunikace. 

Firma musí být schopná prognózovat předpokládaný dopad a výsledky všech dílčích 

komunikačních aktivit během jednotlivých fází nákupního průběhu.  

 

Koncepce IMK slouží k tomu, aby firma opatrně vybírala jednotlivé 

komunikační nástroje a následně tak vytvořila fungující a efektivní komunikační mix. 

(Kotler a Armstrong, 2004). Definic integrované komunikace existuje mnoho, na jedné 

se shodne řada autorů a ta zní dle Clowa a Baccka (2008, s. 9) „je koordinací a 

integrací všech marketingových komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci firmy 
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do uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné koncové 

uživatele za minimálních nákladů.“ 

 

Integrovaná marketingová komunikace (integrated marketing communications), 

jak ji definuje American Association of Advertising Agencies, „je konceptem plánování 

marketingové komunikace, který rozezná přidanou hodnotu uceleného plánu.“ (Kotler, 

Keller, 2007, s. 597) 

 

Detailně IMK vysvětluje Solomon a kolektiv (2006): 

 IMK tvoří jediný ucelený styl, firma díky tomu může komunikovat jedním 

hlasem. Veškeré části komunikace působí jednotně, díky nim vzniká ucelená a 

účinná firemní identita. 

 U IMK je začátek jednoznačně u zákazníka, hlavním stimulem komunikace je 

tedy zákazník, nikoliv cíle společnosti. Hlavním záměrem je, aby zákazník 

obdržel, ve správný moment a na správném místě, ty informace, které si přeje 

slyšet. 

 IMK se snaží o vybudování kladného vztahu k zákazníkovi. Je zjištěno, že 

masová komunikace, není už tak účinná, jako bývala dříve. Proto jako jednou 

z cest je považován osobní marketing, který si zakládá na osobním přístupu 

k jednotlivým zákazníkům. To ale není samozřejmě možné u každé firmy, 

měřítkem je velikost a finance firmy. 

 V IMK je komunikace obousměrná. Dnes již víme, aby komunikace byla účinná, 

nemůže působit pouze jednosměrně. Za současný trend je považováno zjišťování 

informací od zákazníků, které si přejí slyšet a ve vhodný moment jim tyto 

informace poskytnout. 

 Objektem zájmu IMK nejsou pouze zákazníci, ale zájmové skupiny, které by 

mohly mít vliv na dlouhodobé působení společnosti. Mezi nevýznamnější z nich 

považujeme zaměstnance, dodavatele, média, akcionáře a kontrolní orgány. 

Musíme proto působit kladně i na tyto zmíněné skupiny, neboť i o ni mohou 

ovlivňovat postoje a vnímání zákazníků. 

 Vlastností IMK je, že umí do jediného marketingového plánu zahrnout velký 

počet taktik, které umožňují komunikaci prostřednictvím různých 

komunikačních kanálů. IMK se tak stává poskytovatelem nepřetržitého toku 
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informací. IMK šíří informace pravidelně a v potřebném množství, na rozdíl od 

nárazových akcí, kdy jsou zákazníci zasypání během krátkého časového období 

velkým množstvím informací, na které ale stejně brzy zapomenou. 

 IMK hodnotí výsledky na základě zpětné vazby. Firma by měla být způsobilá 

odhalit návratnost investic, které na komunikační kampaň vynaložila.  

 

Podle Solomona a kolektivu (2006) je nutné proces integrované marketingové 

komunikace rozdělit do 5 kroků. Detailnějšímu vysvětlení toho procesu se věnuje 

následující kapitola.  

 

Obrázek 1 Jednotlivé kroky v plánování IMK 

 

Zdroj: Solomon, Marshall a Stuart, 2006 

 

3.5 Strategické marketingové řízení 

 

Marketingové řízení se v současnosti stává povinností pro každou firmu, ačkoliv 

si to stále řada firem bohužel doposud neosvojuje. Na konkurenčním trhu dokáže 

zvítězit ten, kdo dokáže předvídat vývoj trhu s předstihem a pružně na něj reagovat. 

Nedílnou součástí strategického řízení je porozumění zákazníkům a trhům, což 

v závěrečném důsledku představuje realizaci marketingu. Takový způsob řízení se 

nazývá strategickým marketingovým řízením. (Jakubíková, 2008) 

 

Základem strategického řízení je strategie. Podle Mallya (2007, s. 17) „je 

definována jako trajektorie nebo dráha směřující k předem stanoveným cílům, která je 

tvořena podnikatelskými, konkurenčními a funkcionálními oblastmi přístupu, jež se 

management snaží uplatnit při vymezování pozice podniku a při řízení celkové skladby 

jeho činnosti.“ 
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Strategie slouží firmě k tomu, aby byla způsobilá dlouhodobě vydělávat peníze. 

Slovo „dlouhodobě“ představuje dlouhodobé řízení, mající dopad na budoucnost firmy. 

Musíme znát cíl, čeho chceme docílit a musíme znát prostředky, jakými toho chceme 

dosáhnout a klíčem ke všemu, je právě strategie. (Charvát, 2006)  

 

3.6 Strategie tvorby marketingových komunikačních kampaní 

 

Před zvolením té pravé strategie je důležité, aby firma měla promyšlené, jak 

bude na daném trhu komunikovat a jakou strategii si zvolí. Pro firmu jsou důležité tyto 

faktory, mezi které můžeme zařadit rozpočet kampaně, kdo je cílovým zákazníkem a 

vybraná komunikační média. To vše musí daná firma zvážit, před učiněním své volby 

pro určitou komunikační kampaň.  

  

Velmi důležitým článkem v komunikaci jsou lidé, kteří přednostně stojí za ať již 

úspěšnou či neúspěšnou komunikační kampaní. Proto je důležitá interní komunikace, 

která zahrnuje komunikaci zaměstnanců firmy se zákazníky, dodavateli, atd. Výstižně 

definuje interní komunikaci ve své knize Bystrov a Růžička (2006) jako prostředek, 

který ovlivňuje informovanost a motivaci zaměstnanců a také vytváří firemní kulturu. 

  

Podle Kašíka a Havlíčka (2009) základní vstupy pro plánování komunikačních 

kampaní tvoří: 

 Definování jasné strategie podniku při budování značky (brandu) podniku či 

produktu; 

 Jasný popis a představa - kdo je zákazníkem a proč nás produkt/službu využívá 

nebo kupuje; 

 Jednoznačný názor o procesu informačních a marketingových kampaní v čase, 

místě, vizualizaci a cenové relaci.   

 

Kotler a Armstrong (2004) rozlišují dvě základní komunikační strategie a to jsou 

strategie „push“ a „pull“. Push je v překladu tlačit a pull znamená táhnout. Jejich 

odlišnost spočívá v tlaku neboli důrazu komunikačního prostředku. 
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Strategie push si klade za cíl protlačit distribuční cestou zboží k zákazníkovi. 

Tato komunikace je někdy podle Karlíčka a Zamazalové s kolektivem (2009) 

spatřována jako nátlaková, která může negativně ovlivnit postoj zákazníků ke značce či 

produktu, při nevhodném tlaku na zákazníka (až již při přerušovaném pouštění rádia či 

neustálým vyskakováním reklamy na internetu či obdržení nevyžádaného tzv. spamu).  

Kotler a Armstrong (2004) vysvětlují „push“ strategii jako směr marketingových aktivit 

(zahrnující hlavně osobní prodej a podporu prodeje) výrobcem k jednotlivým článkům 

distribučního řetězce, aby byl jejich produkt součástí jejich nabídky s podporou u 

konečných zákazníků.  

 

Podle Karlíčka a Zamazalové s kolektivem (2009) pull komunikace v sobě 

zahrnuje takové komunikační nástroje, která jsou přetvářena pomocí marketingových 

sdělení, takovým způsobem, že jsou atraktivní pro cílové zákazníky a dá se říct, že 

zákazníci jsou za ně „rádi“. Příklad nenásilného marketingu představují například 

podpory prodeje, jako jsou ochutnávky, které jsou zákazníky považovány za příjemnou 

formu reklamy. 

 

3.6.1 Plánování komunikačních kampaní 

Podle Karlíčka a Krále (2011) při sestavování komunikační kampaně, musíme 

brát ohled na marketingový plán.  

 

Boučková a kol. (2003) charakterizuje reklamní kampaň jako organizovaný, 

předem naplánovaný průběh informací, které mají být sděleny zákazníkovi skrze 

zvolené komunikační kanály.  

Plán musí obsahovat tyto položky: 

 Specifikaci cílů reklamní kampaně; 

 Stanovení jejího rozpočtu; 

 Vypracování obsahu sdělení; 

 Výběr médií; 

 Hodnocení reklamní kampaně. 
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3.6.2 Typy a charakteristiky kampaní 

Firma má velké množství výběru z typů komunikačních strategií v závislosti na 

tom, zda vstupuje na trh, na trhu již delší dobu působí a chce vzbudit novou pozornost 

nebo z trhu odejít. Záleží, zda chce propagovat firmu samotnou, tedy image značky 

nebo dělat reklamu výrobku či poskytované službě.  

 

Z hlediska ve vztahu k životnímu cyklu produktu rozlišujeme následující typy 

komunikačních kampaní (Kašík a Havlíček, 2009): 

 Imageová kampaň – tato kampaň je vytvářena zpravidla celý životní cyklus 

produktu, jejíž hlavním úkolem je upevňování značky na trhu, z hlediska 

dlouhodobého působení. Je považována za jednu ze základních částí řízené 

komunikace podniku s veřejností neboli PR. PR je v celém názvu public 

relations neboli vztahy s veřejností; 

 Produktová kampaň – tato kampaň svým zákazníkům zprostředkovává zprávy o 

konkrétních kvalitách, o výhodách nového produktu oproti konkurenci, 

doporučení z řad celebrit, reference zákazníků. Tato kampaň se rozděluje na 

direct marketingovou, obsahující (mailing, e-mailing, SMS mailing), ta je 

směřována konkrétnímu zákazníkovi a na PR marketingovou kampaň, 

zaměřující se na široké publikum s jednotlivými upřesněními podle nosiče 

informací. Nosiče můžeme používat venkovní (nejčastěji billboardy, plakáty, 

poutače, atd.) nebo inzerce a PR texty v tištěných médiích, s regionálním či 

celostátním dosahem; 

 

Z hlediska cílů marketingové komunikace rozeznáváme tyto kampaně: 

 Zvací (upomínací) kampaň – jejímž cílem je dané publikum pozvat na nějakou 

akci v konkrétním časovém horizontu. Předmětem této kampaně mohou být dny 

otevřených dveří či firemní dny na veletrhu, atd.; 

 Prodlužovací (výprodejní) kampaň – využívaná v souvislosti se sezónními 

výprodeji; 

 PR kampaň – tato kampaň spojuje jak produktovou, tak imageovou kampaň. Je 

založená na odborných materiálech, využívající odborný text, informuje 

veřejnost o doposud dostupném produktu a jeho objektivních vlastnostech a 

připravuje veřejnost na vstup produktu zcela nového; 
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 Kampaň na podporu prodeje – cílem je přesvědčení zákazníka ke zkušební koupi 

nového či obměněného produktu, umístění jej na nejlepším prodejním místě. 

Neméně důležitým cílem této kampaně je zvýšení hodnoty značky a následné 

zajištění stávajících a klíčových zákazníků. (Kašík a Havlíček, 2009) 

 

3.6.3 Vytváření účinné integrované komunikace 

Za klíčové považují Kotler a kolektiv (2007) definování cílového publika, určení 

komunikačních cílů, přípravu sdělení, volbu médií, jimiž toto sdělení bude přeneseno a 

snažit se obdržet zpětnou vazbu k vyhodnocení komunikačních účinků. 

1. Definování cílového publika 

Kotler a kolektiv (2007) považuje za cílové publikum, potenciální kupující nebo 

současné uživatele – ti, kteří se rozhodují ke koupi anebo ti, kteří mají vliv na 

rozhodnutí. Jednotlivci, skupiny, speciální cílové skupiny nebo veřejnost, může 

být tím publikem.  

2. Určení komunikačních cílů 

Podle Kotlera a kolektivu (2007) marketingový komunikátor musí mít stanovené 

předem, o jakou odezvu na trhu usiluje. Velmi častou konečnou odezvou bývá 

nákup. Nákup je zakončením dlouhého rozhodováním zákazníka. Komunikátor 

musí umět určit, v jaké nákupní fázi se cílové publikum právě nachází a kam jej 

potřebuje dostat. Rozlišujeme šest fází, které charakterizují nákupní 

rozhodování, než zákazník realizuje nákup. Řadíme sem povědomí o produktu, 

znalost, sympatie, preference, přesvědčení a koupě. 

i) Povědomí  

Cílový trh může mít nějaké povědomí o značce nebo firmě, ale také při 

představení například loga firmy se mu nemusí vybavit nic. V této fázi je 

cílem každé firmy vytvořit povědomí ve spojení se značkou či danou 

firmou. Může být započat jednoduchými informacemi, které opakují název 

firmy nebo produktu. 

ii) Znalost 

Lidé na trhu mohou firmu či daný produkt znát. Je na firmě, aby zjistila, 

jestli má cílové publikum malé, střední či velké znalosti o produktu či firmě. 

iii) Sympatie 

Jakmile publikum danou firmu či produkt zná, firma usiluje o náklonnost 

svého publika. 
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iv) Preference 

Cíloví zákazníci mohou ve firmě najít zalíbení, ale to ještě neznamená, že 

firmu či produkt při svém nákupu upřednostní před ostatními. Cílem firmy 

je zajistit propagaci kvality, užitných vlastností produktů a dalších možných 

kladných vlastností produktu, které mohou ovlivnit preference spotřebitelů. 

v) Přesvědčení 

Zde musí firma zákazníka přesvědčit o svých kvalitách, a že je pro ně právě 

ta její nabídka tou jedničkou na trhu. Záleží zde na vhodné kombinaci 

komunikačního mixu, který právě zajistí preference a vyvolá to přesvědčení. 

vi) Koupě 

V této fázi mohou být někteří uživatelé přesvědčení o koupi, ale nemají 

možnost si daný produkt koupit. Je na marketérovi, aby pomohl zákazníkům 

ke koupi ať již prostřednictvím různých slev či bonusů nebo pozval 

zákazníky do prodejny prostřednictvím nějaké zajímavé akce. Kupujícího 

během jeho nákupního chování provázejí tyto fáze: kognitivní (povědomí, 

znalost), afektivním (sympatie, preference, přesvědčení) a behaviorální 

(koupě).  

3. Příprava sdělení 

Podle Kotlera a kolektivu (2007) musí sdělovaná informace zaujmout, vzbudit 

zvědavost, vytvořit přání a aktivovat jej ke koupi produktu či služby. 

Komunikátor musí dopředu promyslet, čím zákazníka osloví (obsah sdělení) a 

jaký způsob k tomu využije (struktura a formát sdělení). 

i) Obsah sdělení  

Zde musí komunikátor objevit apel nebo námět, s jehož pomocí získá 

vytouženou odezvu. Rozeznáváme tři typy apelů: racionální, emocionální a 

morální.  

 Racionální apely jsou zaměřené na soukromé zájmy publika. Vyzdvihují 

určité výhody, které produkt přináší. 

 Emocionální apely mají vzbudit pozitivní či negativní emoce, motivující 

spotřebitele ke koupi. Příkladem pozitivních emocí může být láska, 

radost a úspěch. Strach, vina mohou být příkladem negativních emocí. 

Tyto emoce mají publikum přesvědčit dělat to, co by dělat měli 

(příkladem může být čištění zubů, zdravá strava, koupě pneumatik). 
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 Morální apely směřují na smysl publika, co má považovat za „dobré“ a 

„správné“. 

ii) Struktura sdělení 

Komunikátor musí učinit rozhodnutí, jak danou informaci publiku chce 

sdělit. Obsahem první otázky je, zda dospět k závěru bez publika nebo to 

nechat na něm. Druhá otázka řeší, zda zákazníkovi ukázat jen silné stránky 

produktu nebo vyjmenovat i přednosti a zároveň doznat i nějaké zápory 

produktu. Třetí otázka se zabývá pořadím předložení těch nejsilnějších 

argumentů. 

iii) Formát sdělení 

V případě tištěného formátu, komunikátor rozhoduje o titulku, textu, 

ilustraci a barvě. Formát musí obsahovat poutavý a originální text, vhodnou 

barvu, velikost titulku a musí být originální. Pokud toto vše bude splňovat, 

bude vzbuzovat pozornost. Pokud komunikátor použije rozhlasové sdělení, 

musí vybrat správný hlas, prostřednictvím jehož bude prezentovat správná 

slova a zvuky. V situaci, kdy firma zvolí formu neosobní prezentace 

prostřednictvím televizní reklamy, musí splňovat výše uvedené prvky a 

pozornost musí být také věnována řeči těla. Gesta, výraz tváře, oblečení a 

účes musí být předem promyšlené a naplánované.  

4. Výběr médií 

Je na firmě, zda zvolí ty správné komunikační kanály. Existují osobní a neosobní 

komunikační kanály.  

i) Osobní komunikační kanály představují vzájemnou, přímou interakci dvou a 

více lidí. Komunikace může probíhat prostřednictvím mobilního telefonu, 

internetu, osobně, atd. Účinnost této komunikace spočívá v adresném 

oslovení, které dovoluje zpětnou vazbu.  

ii) Neosobní komunikační kanály jsou charakteristické neosobním kontaktem 

či bez zpětné vazby. Řadíme sem média, atmosféru a akce. Média mohou 

být tištěná (časopisy, noviny a direct mail), vysílaná (sem patří rádio a 

televize), obrazová (billboardy a plakáty) a poslední on-line a elektronická 

média (webové stránky, CD, DVD). Atmosféra je uměle vytvořené 

prostředí, které má přesvědčovat zákazníka ke koupi produktu. Akce mají 

k publiku nějakým způsobem promlouvat. Komunikátoři využívají oddělení 
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PR, které pořádá například galavečery a tiskové konference, které jsou 

zaměřené na konkrétní publikum. 

5. Zpětná vazba 

Žádná firma v dnešní době nevynakládá své úsilí ani prostředky bezúčelně. 

Jejím přáním je, aby komunikace splnila předem stanovené cíle. A zároveň chce 

vědět, jaký dopad a výsledky realizovaná komunikace měla. Prostřednictvím 

agentur realizující různé výzkumy firmy získávají informace, kolik zákazníků si 

daný produkt koupilo či nekoupilo a proč, jestli reklamu znají, zda se kupujícím 

vybaví logo firmy, atd. Kotler a kol.(2007) se při vytváření účinné komunikační 

nezmiňuje o stanovení rozpočtu, což je pro řadu firem velmi rozhodující faktor. 

Podle Kotlera a Kellera (2007) je to však jedno z nejtěžších rozhodnutí. Existují 

čtyři metody, věnující se této problematice. Autorka Marcela Zamazalová a kol. 

(2010) se s Kotlerem a Kellerem (2007) shoduje v obecné podstatě těchto metod, 

ale jejich názvy jsou odlišné.  

6. Stanovení rozpočtu 

i) Metoda podle možností podle Zamazalové a kol. (2010) 

Zde firma vychází ze své reální finanční situace a svých možností. Tato 

metoda nebere vůbec v úvahu dosažení svých předem stanovených 

komunikačních a marketingových cílů. Podle Kotlera a Kellera (2007) se 

tato metoda jmenuje – metoda přijatelného obratu. 

ii) Metoda procentuálního podílu z tržeb podle Zamazalové a kol. (2010) 

Firma vyčleňuje prostředky na základě stanoveného podílu z dosažených 

tržeb v minulém období. Nevýhodou této metody může být nadhodnocení či 

podhodnocení reklamního rozpočtu, z důvodu nezohledňování aktuální 

situace na trhu. Podle Kotlera a Kellera (2007) se tato metoda jmenuje – 

metoda procenta obratu. 

iii) Metoda shoda s konkurencí podle Kotlera a Kellera (2007) 

Některé firmy se snaží si zajistit stejný prostor v médiích jako jejich 

konkurenti. Podle Zamazalové a kol. (2010) tato metoda nepřihlíží ke 

zvláštním požadavkům organizace ani k vyšší působivosti některých 

reklamních sdělení. Její název je metoda konkurenční parity. 

iv) Metoda úkolů a cílů podle Zamazalové a kol. (2010) 

Tato metoda vychází z předem definovaných cílů, které musí reklamní 

kampaň splnit. Tato metoda bere nejvíce v úvahu současné potřeby 



 

31 
 

prostředky na reklamu, je ale autorkou považována za jednu 

z nejnáročnějších. Podle Kotlera a Kellera (2007) se jmenuje téměř shodně – 

metoda cíle a jeho dosažení.  

 

Velmi podstatným krokem v komunikační kampani, je rozhodnutí o 

komunikačním mixu. Každá firma si složení a rozsah komunikačního mixu stanovuje 

sama, na základě předem definovaných cílů a prostředků, které má k dispozici. 

 

3.7 Vytváření komunikačního mixu 

 

Komunikační mix se podle Pelsmackera a kol. (2009) skládá z reklamy, podpory 

prodeje, sponzorování a public relations, komunikace v prodejním nebo nákupním 

místě, zahrnuje také výstavy a veletrhy, přímou marketingovou komunikaci, osobní 

prodej a interaktivní marketing. Podle Johnové (2008) komunikační mix přestavuje 

soubor takových nástrojů, prostřednictvím nichž jméno a image firmy pronikne do 

povědomí kupujících.  

 

Vaštíková (2008) se věnuje současným trendům využívajícím se v marketingové 

komunikaci, které se využívají v marketingu služeb. Jedná se o marketing událostí 

(event marketing), guerilla marketing, virální (virový) marketing a product placement. 

 

3.7.1 Reklama 

V dnešní době je reklama považována jako účinná forma komunikace, která umí 

přesvědčit zákazníky, aby daný produkt či službu zakoupili. Podle Karlíčka a Krále je 

definována (2011) jako komunikační disciplína, jež umožňuje předávání 

marketingových informací masovým segmentům na trhu. Mezi její hlavní výhody patří 

informovat, přesvědčovat a připomínat cílového zákazníka na trhu.  

 

Mezi hlavní funkce reklamy řadíme zvyšování povědomí o značce a utváření 

postojů k ní, tedy budování značek (brand building). Reklama je nejvýznamnějším 

prostředkem pro firmy při posilování jejich image. Podle Vysekalové (2007) 

z marketingového pohledu reklama realizuje prezentaci produktu přitažlivým 

způsobem, která má vliv na smysly člověka. Inzerce, reklama v televizi a rádiu, vnější 
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reklama, reklama v kinech a audiovizuální snímky jsou součástí reklamy. (Vysekalová a 

Mikeš, 2010) 

 

3.7.1.1 Nejvýznamnější reklamní média 

V dnešní době mají firmy mnoho možností, jaké komunikační médium si zaplatí. 

Záleží, o jakou firmu se jedná, protože mezinárodní velké firmy se věnují marketingu 

více než malé tuzemské firmy, které mají omezený rozpočet. Závisí na fázi, ve které se 

daný produkt nachází. Zda je například uváděn na trh nebo je vylepšen modernějšími 

vlastnostmi či novým designem.  

 

Reklama nemusí být zaměřena pouze na produkt či služby firmy, ale firma může 

věnovat pozornost značce jako takové. Reklamu lze zakoupit v televizi, což je 

považováno za nejdražší druh reklamy, dále v rozhlasu, v kině, online na internetu, 

v tisku. Firmy v současnosti využívají i venkovní plochy, indoor média a ambientní 

média. Přikrylová a Jahodová (2010) rozděluje reklamní praxi na elektronická (vysílací) 

média, mezi které řadí televizi, kino, rozhlas a internet a na klasická média, mezi něž 

řadí tiskovou reklamu, venkovní a vnitřní prostory.  

 

1. Televize 

Považuje se za nejviditelnější reklamní médium. Firmám umožňuje živé 

představení produktů s využitím obrazu, zvuku, hudby a pohybu. Tato forma 

reklamy je zacílena na masovou část populace, je ale také spojena se zmenšující 

schopností zacílení. (Karlíček a Král, 2011). Firmy si musejí vybírat vhodný čas 

pro jejich reklamu, aby oslovily ty správné zákazníky. Druh vysílaných pořadů 

je směrodatným vodítkem pro umístění reklamy, protože je předpokládáno, že 

daný vysílaný program bude sledován určitou cílovou skupinou. Karlíček a Král 

(2011) vidí jako nevýhodu tohoto média v přesycenosti reklamou, která vede 

k tomu, že lidé při reklamních blocích opouštějí místnost, přepínají na jiný 

televizní kanál či vypínají zvuk nebo reklamě nevěnují žádnou pozornost. 

 

2. Rozhlasová reklama 

Podle Přikrylové a Jahodové (2010) je považována jako doplňkové médium, 

které je posluchači registrováno pouze sluchem. Posluchači jej považují za 

příjemnou zvukovou kulisu a používají jej při další činnosti. Díky nižším cenám 
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je zde možná větší frekvence zasažení cílového publika, které je konkrétně 

definováno charakterem rozhlasové stanice. Toto médium je vhodné pro firmy, 

které potřebují být zapamatovány, konkrétně tedy pro budování povědomí o 

značce. Slevové dny, dny otevřených dveří či akční nabídky jsou vhodnou 

příležitostí pro zvolení této formy reklamy.  

 

3. Reklama v kině 

Tato forma reklamy by měla být směřována na mladší věkovou skupinu, protože 

podle Karlíčka a Krále (2011) je více než polovina návštěvníků českých kin ve 

věkové kategorii od 15 do 34 let. Podle Monzel (2009) je vhodná pro 

emocionální reklamu. Působení této propagace je intenzivní, ale krátké. Karlíček 

a Král (2011) spatřují výhodu této formy reklamy, že cílová skupina je zasažena 

ve chvíli svého volna, kdy se chce bavit. Naopak dotkne se omezeného počtu lidí 

s absencí opakování spotu. 

 

4. On-line reklama – Internet 

Toto médium je v současnosti velmi populárním, protože většina populace 

využívá internet. Ať již ke své práci nebo k zábavě. Je tu velký potenciál 

možnosti oslovení velkého množství lidí. Karlíček a Král (2011) vidí jako 

výhodu v tom, že reklamní sdělení je možné umístit jak na vysoce 

specializované webové stránky, tak na internetové portály, které fungují jako 

rozhraní, kde má člověk možnosti výběru, kterou stránku chce navštívit. 

Vysekalová a Mikeš (2007) spatřují výhody v rychlosti umístění textu, v ceně a 

také v kapacitě, která umožňuje umístění libovolného množství reklamního 

sdělení. Podle Karlíčka a Krále (2011) je na rozdíl od televizní reklamy tato 

forma reklamy interaktivní. Při kliknutí na reklamní banner je návštěvníkům 

umožněn vstup na webové stránky. Reklama na internetu může být prostředkem 

nejen ke zvyšování povědomí o značce, posilování image, ale může zvyšovat i 

návštěvnost webových stránek, následně pak samotný prodej produktů.  

 

5. Tiskoviny 

Podle Křížka (2008) tato forma reklamy je u většiny firem považována za 

materiálový základ reklamních sdělení. Účelem je poskytnutí informací o 

produktu či službě, méně je zaměřen na tvorbu image. Mezi tiskoviny řadíme 
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prospekty, letáky, noviny a časopisy. Pozornost budeme věnovat jen několika 

z nich.  

i) Leták 

Je považován za velmi jednoduchý reklamní prostředek, který by měl 

podávat základní informace o produktu a firmě. Hlavním cílem je vzbudit 

zájem a vyvolat touhu o daný produkt. Text i grafika letáku by měly být 

pojaté v jednoduché formě. Tato forma reklamy bývá často realizována 

prostřednictvím rozdávání na ulicích nebo vhazováním do poštovních 

schránek. Leták musí na první pohled vzbuzovat pozornost. (Křížek, 2008) 

ii) Noviny a časopisy 

Hlavní výhodou novin je, že je zasažena velká skupina lidí v krátkém čase. 

Naopak nevýhodu spatřují v tom, že informace mají velmi krátký život, 

neboť jejich život trvá pouze jeden jediný den. Specializované časopisy jsou 

zaměřené na konkrétní cílovou skupinu. Dle typu časopisu lze zvolit takový, 

který je co nejblíže image našeho produktu. Nevýhodu spatřují v tom, že při 

koupi časopisu si jej lidé nemusí hned přečíst, tak obsažené informace 

nemusí být aktuální. (Pelsmacker a kol., 2009). Firmy mohou efekt reklamy 

zefektivnit prostřednictvím poskytnutí různých kuponků, slev nebo různých 

vzorků do časopisů i novin, které se tímto pro čtenáře stávají 

atraktivnějšími.  

iii) Venkovní plochy 

Billboardy, plakáty, reklama na dopravních prostředcích a městských 

objektech, citylight vitríny, světelné reklamní panely a mnoho dalších spadá 

do této formy reklamy. Tato reklama je spojována s názvem outdoor 

reklama. (Přikrylová a Jahodová, 2010). Totožná média se používají také 

zevnitř zastávek metra, nádraží, letišť, nákupních center, barů, zábavních a 

sportovních veřejných zařízení, atd. V tomto případě jsou spojována 

s termínem indoor média. (Karlíček a Král, 2011). Jsou využívány 

k  poskytnutí základních informací, jako je (logo, slogan či nová informace), 

dále pak k připomínání a opakování. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

iv) Ambientní média 

Tato média ztělesňují netradiční nápady, jakými mohou být například madla 

nákupních vozíků, virtuální pohlednice, pohyblivé schody či polepení 

podlahy v metru, ale také netradiční forma reklamy používající měnivý a 
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nestálý účinek (jako je laserová projekce loga na světoznámé stavby či 

aplikace proslulého parfému v nákupních centrech. (Přikrylová a Jahodová, 

2010) 

 

3.7.2 Podpora prodeje 

Jednotlivé aktivity zahrnuté do podpory prodeje by měly zákazníka motivovat 

k zakoupení produktu či využití služeb. Machková (2009) doporučuje soulad mezi 

komunikační strategií a navrhovanými aktivitami povzbuzující prodej. Za 

nejvýznamnější nástroje podpory prodeje považuje vzorky, cenově výhodná balení, 

spotřebitelské soutěže, poutače v místě prodeje či předvádění výrobku doma nebo 

v prodejně.  

 

Karlíček a Král (2011) řadí mezi nástroje podporující prodej různé věrnostní 

programy. Podpora prodeje vytváří pro zákazníky přidanou hodnotu, která je nad rámec 

produktu i jeho značky.  

 

3.7.3 Sponzorování 

Tato komunikační forma se zakládá na bázi služby a protislužby. Sponzor 

poskytuje sponzorovanému finanční částku nebo věc, za kterou očekává protislužbu, 

většinou přesně definovanou ve smlouvě, která má směřovat k dosažení 

marketingových cílů. Sportovní sponzoring je v současnosti preferován, jeho 

prostřednictvím firmy dosahují velké publicity a umožňuje prezentaci loga při 

sportovních událostech. (Vysekalová a kolektiv, 2012)  

 

Sponzorování na rozdíl od reklamy bývá jednoduché, zaměřené hlavně na 

identifikaci značky, případně je zde vidět název značky a krátký slogan. (Rodgers, 

Thorson, 2000) 

 

3.7.4 Public relations 

Public relations řadíme mezi formu komunikace, prostřednictvím které se firmy 

snaží o co nejlepší prezentaci firmy jako celku v médiích. Tento nástroj ke své 

komunikaci využívají především mezinárodní a velké firmy, které mají vlastní PR 

manažery, kteří se snaží vytvářet co nejlepší vztah s novináři a jsou hlavními aktéry 

vytvářejícími obraz jejich firmy v médiích.   
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Podle De Pelsmacker a kol. (2003) se jedná o komunikační nástroj, pomocí 

něhož firma řídí reputaci firmy jako celku. Všechny firmy chtějí, aby byly v očích 

veřejnosti vnímány v co nejlepším světle.  

 

Podle Čichovského a kolektivu (2011) je PR prostředkem k jednomyslnému 

chápání firmy a jejích produktů, kde hraje roli důvěra, pochopení a kladné přijetí 

informací.  

 

3.7.5 Direct marketing 

O termínu direct marketing hovoříme, pokud firma komunikuje přímo se 

spotřebitelem nebo firemním zákazníkem, kde je jejím přáním vytvoření objednávky, či 

vzbuzení zájmu o další informace či návštěvu prodejny za jediným cílem a to zakoupení 

produktu či služby. (Solomon a kolektiv, 2006)  

 

Mezi hlavní nástroje přímého marketingu podle Evropské federace přímého a 

interaktivního marketingu (FEDMA) řadíme: direct mail (adresný a neadresný), 

telemarketing, reklamu s přímou odezvou a online marketing. (Přikrylová a Jahodová, 

2010, Škoda). V kontextu s přímou komunikací firmy využívají jako jeden z možných 

způsobů přímého oslovení zákazníka – sampling. (Tomek a Vávrová, 2007)  

 

Jedná se o tzv. promo akce prostřednictvím hostesek, aktivně oslovují 

potenciální zákazníky a rozdávají ať již vzorečky produktů nebo v případě služeb – 

bezplatný vstup, který zákazníci mohou na místě nebo v prostředí domova vyzkoušet. 

Firmy tento způsob využívají hlavně při zavádění nového výrobku na trh nebo otevírání 

nového fitness centra, dále například při obměně užitných vlastností produktu.  

 

 

Více se budu věnovat pouze těm nástrojům, které firma, již analyzuji, využívá. 

 Direct mail 

Je definována jako přímá zásilka v písemné podobě. Obsahuje informace, které 

mají zákazníka motivovat k následné koupi. (Přikrylová a Jahodová, 2010, 

Škoda) Nejčastější formou direct mailu jsou letáky, prospekty, katalogy a 

dárkové balíčky.  
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 Neadresný mail 

Tato zásilka je doručována prostřednictvím osob, které rozdávají letáky 

v lokalitě, kde je daný klub umístěn nebo v bezprostřední blízkosti, není tudíž 

doručována poštou.  

 

Podle Heskové a Štarchoně (2009) se jedná také o plošnou distribuci letáků do 

schránek situovaných ve zvolené lokalitě. Přikrylová a Jahodová (2010, Škoda) se ve 

své knize zmiňují o geomarketingu, který prostřednictvím PC programu pomáhá vybírat 

vhodné lokality k oslovování potenciálních zákazníků.  

 

3.7.6 Online marketing 

Tato forma komunikace je realizována pomocí elektronických zařízení 

prostřednictvím mobilních telefonů nebo internetu. Mezi základní nástroje řadíme 

například webové stránky, newslettery, sociální sítě a virální marketing.  

 Webové stránky 

Webové firmy umožňují prezentaci a představení firmy uživatelům internetu. 

V dnešní době se tato komunikační forma stává samozřejmostí. Firmy zde 

mohou zákazníky lákat na své aktuální nabídky či akce. Jedná se také o 

prostředek  přímého prodeje, kde například na stránkách fitness klubu mají 

zákazníci možnost koupě členství online. Firmy své webové stránky mohou 

využít také k prodeji reklamy, kde mohou vyvěsit například loga svých partnerů. 

 Newslettery 

Tuto formu online marketingu využívají firmy mající databáze svých klientů. 

Nejedná se o nevyžádanou formu elektronické komunikace, zákazníci musejí dát 

souhlas k zasílání těchto reklamních sdělení. Tato reklamní sdělení jsou 

zákazníkům rozesílána hromadně prostřednictvím e-mailu, kde firmy upozorňují 

na své aktuální nabídky. 

 Sociální média 

Tato média mají velký vliv na mezilidskou komunikaci, ať již v pozitivním slova 

smyslu nebo negativním. Sociální média jsou sítě (např. Facebook, Twitter, 

MySpace a LinkedIn), wiki (např. Wikipedie), multimediální weby pro sdílení 

(YouTube), které lidem umožňují komunikovat mezi sebou a tak sdílet 

informace o produktech a značkách. (Edwards, 2011). Spotřebitelé 
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prostřednictvím sociálních sítí sdílejí své názory, mají prostor k výměně názorů, 

a tak se to stává velmi dobrým komunikačním nástrojem pro marketéry, kteří 

chtějí vybudovat vztah se spotřebiteli. (Chu, 2011) 

 Virální marketing 

Tato forma se uskutečňuje především přes sociální sítě. Obsahem sdělení může 

být obrázek, video, aplikace či text, který na první pohled uživatele zaujme. 

Podle Mediaguru (dostupné z www.mediaguru.cz) kreativita spočítá v tom, aby 

daný obsah byl vtipný, šokující, se sexuálním podtextem, originální myšlenkou 

nebo krásný. Tato forma plní svůj účel, v případě, že si lidé o tom chtějí povídat 

a vzájemně přeposílat dále, a tak pomáhat šířit reklamu dané firmě. 

 

3.7.7 Mobilní marketing 

Jedná se o marketingovou komunikaci prostřednictvím mobilního telefonu, 

pomocí sms a mms zpráv. Firmy prostřednictvím databáze svých klientů mohou 

rozesílat reklamní sdělení, ve kterých upozorňují na své aktuální akce, vybízejí k rychlé 

reakci zákazníků. Firmy mohou prostřednictvím mms zpráv připojit své logo do 

reklamního sdělení. V dnešní moderní době existují zcela nové a nápadité způsoby, 

které byly vytvořeny v souvislosti s příchodem „smart phone“ na trh. Jedná se o mobilní 

aplikace a QR kódy, které jsou často využívány sportovními firmami či kluby ke 

komunikaci s fanoušky nebo svými zákazníky.  

 

 Mobilní aplikace 

Tato forma mobilního marketingu umožňuje majitelům chytrých mobilních 

telefonů být neustále v kontaktu se svou oblíbenou firmou či týmem. Sdílet tak 

nejen nejnovější informace o dané firmě nebo o právě probíhajících akcích 

pořádaných firmou, ale také přináší možnost odreagování a zábavy například 

formou mobilních her. Dnes již existují specializované agentury, které firmě 

vytvoří požadovanou aplikaci na zakázku. 

 QR Kódy 

Jsou směsicí černobílých čtverečků, jež dokáží propojit skutečný svět 

s virtuálním pomocí QR čtečky, kterou musí mít uživatel nainstalovanou ve 

svém mobilním telefonu. (Pospíšil a Závodná, 2012). QR kód si může vytvořit 

úplně každý pomocí QR generátoru, který vytvoří z daného textu, telefonního 

čísla nebo url adresy tzv. QR kód. Tato aplikace je zcela zdarma a umožňuje 

http://www.mediaguru.cz/
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neomezené generování QR kódů. (dostupné z www.qr-kody.cz). Pomocí QR 

kódů si uživatelé mohou zjistit potřebné informace o produktu či firmě, být 

přesměrováni na webové stránky firmy anebo získat například slevovou 

poukázku.  

 

3.7.8 Osobní prodej 

Tento nástroj komunikačního mixu je považován za jednu z nejefektivnějších 

forem komunikace z důvodu, že se jedná o přímý kontakt se zákazníkem, kde zákazníka 

můžeme motivovat a přimět ke koupi přesvědčivou argumentací. Prostřednictvím 

komunikace se zákazníkem můžeme získat informace týkající se konkurence.  

 

Foret (2003) konstatuje, že v osobním prodeji nejde pouze o to, jak výrobek či 

službu prodat, ale úkolem prodejce je zákazníkovi poskytnout informace týkající se 

správného, účinného používání či využití produktu. Vysekalová a Komárková ve své 

publikaci (2002) upozorňují na to, že prodejce by měl ovládat znalosti z verbální i 

neverbální interpersonální komunikace.  

 

3.7.9 Guerilla marketing 

Jedná se o formu marketingu, kde je produkt představen klientovi formou 

„šoku“, který může být vyvolán obsahem ale také formou sdělení. Někdy může 

parazitovat na produktu nebo značce konkurenční firmy. (Horňák, 2010). Firma by měla 

vymyslet takovou guerilla kampaň, která bude originální a nebude moci být použita 

jinou firmou v budoucnu. (Patalas, 2009) 

 

3.7.10 Event marketing 

Je charakteristický vysokým komunikačním efektem, protože zde dochází 

k osobnímu prožitku zákazníka potkávajícího se se značkou. Lidé si mnohem lépe 

zapamatují to, co mohou sami prožít, a tak pocity, které mají, se přenášejí ke 

komunikaci se značkou a dochází k posilování image značky (firmy). (Zamazalová, 

2009)  

 

Cíl strategického event marketingu vidí Preston (2012) v tom, že firma uspořádá 

správnou věc ve vhodnou chvíli a nechat lidi vědět, že děláte tu správnou věc. 

 

http://www.qr-kody.cz/
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

 

Ve své diplomové práci jsem použila tyto metody: interview a analýzu 

dokumentů. 

 

4.1 Interview 

 

Interview neboli rozhovor může být realizován při minimálním počtu dvou osob, 

kdy jeden z nich je respondentem, který se během rozhovoru snaží získat informace od 

dotazovaného.  

 

Podle Mikuláštíka (2010) je prováděn formou zejména připravených otázek a 

odpovědí z očí do očí dotazovanému. Zároveň je záležitostí, kde se odehrává zpětná 

vazba ve formě a konfrontace názorů a pohledů na určitou situaci. Umožňuje také získat 

informace, které nebyly účelem rozhovoru.  

 

Důvodem pro volbu této metody byl předpoklad, že pomocí níž budou 

zodpovězeny důležité otázky, na které nebylo možné zodpovědět bez rozhovoru 

s oprávněnou osobou, zodpovídající za chod společnost 

 

Existuje více druhů rozhovorů: 

1) Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami  

Podle Hendla (2005) se skládá z důkladně formulovaných otázek, zásadní 

účel tohoto typu rozhovoru tkví v omezení ovlivnění kvality rozhovoru 

tazatelem. Dochází k lepšímu zhodnocení dat, jelikož dílčí témata jsou 

zřetelněji v přepisu umístěna. Tento typ rozhovoru je doporučován tehdy, 

kdy víme, že se bude jednat pouze o jediný rozhovor a jsme limitováni 

časem, který věnujeme respondentovi. (Hendl, 2005) 
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2) Neformální rozhovor  

Ke své práci jsem zvolila tento typ rozhovoru z důvodu předvídání získání 

většího množství informací a možnosti pružně reagovat na obdržené 

informace.  

 

Analýza Pure Jatomi Fitness PLATINUM byla vytvořena na základě průběžných 

konzultací s generálním manažerem klubu, proto nejsou v přílohách práce přiloženy 

poznámky ani přepis rozhovorů, jelikož získané informace jsou použité v analytické 

části práce a přiložené poznámky by tak odkazovaly na totožné informace použité v 

této práci. 

 

Podle Hendla (2005) tento typ rozhovoru počítá se samovolným kladením 

otázek během vzájemného působení dotazovaného a respondenta. S jednou osobou je 

možnost uskutečnit několik takových rozhovorů, kdy dochází k obměně otázek a 

uskutečňovaný rozhovor vychází z předešlého. Schopnost tazatele vést rozhovor je 

velmi důležitá pro kvalitu obdržených informací.   

 

Tato metoda přinesla výrazné osvětlení mnou analyzovaného tématu a 

pochopení jako jednotného celku. Na základě této metody byly objasněny a konkrétněji 

popsány jednotlivé části komunikační strategie. Metoda rozhovoru byla prostředkem 

k získání velkého počtu informací od generálního manažera fitness a wellness klubu. 

 

Dotazovanou osobou byl generální manažer, který pracuje pro klub Pure Jatomi 

Fitness PLATINUM. Generální manažer je v této společnosti již od začátku vstupu 

tohoto klubu na český trh, proto bylo předpokladem, že bude schopen odpovědět na 

připravené otázky týkající se komunikační strategie této společnosti. 

 

Cílem výzkumu byla komunikační strategie platinového klubu Pure Jatomi 

Fitness PLATINUM a její jednotlivé složky. 

 

Tento fitness a wellness klub byl vybrán z důvodu, že se jedná o úspěšný 

mezinárodní koncept fitness a wellness  řetězce. 
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4.2 Analýza dokumentů 
 

Tato metoda je řazena do kvantitativního výzkumu, která identifikuje a 

zpracovává data. Podle Kutnohorské (2009) během analýzy dokumentů nevytváříme 

nová data, ale pracujeme s těmi, která již byla vytvořena. Důležité je definovat problém, 

cíle a výzkumné otázky.  

 

V případě, že chceme pracovat s metodou analýzy dokumentů, je nezbytné 

zodpovědět si následující otázky: 

 Jaké typy dokumentů jsou adekvátní pro mnou stanovené výzkumné otázky? 

 Kde je možné tyto materiály získat a v jaké formě? 

 Jak je možné tyto dokumenty získat? 

 Jaká omezení vyplývají pro mnou stanovený výzkum? (dodržení zákona 

101/200 Sb. o ochraně osobních údajů) 

 Jak dané dokumenty v práci použiji? (Kutnohorská, 2009) 

 

Rozlišujeme podobu dokumentů podle Reichela (2009) 

1. Dokumenty úřední (zahrnující dokumenty interní, které jsou vytvářeny uvnitř 

firmy, jako jsou faktury, zápisy z porad, různé protokoly, ale také zahrnují 

zákony, vyhlášky, výroční zprávy firem, atd.). 

2. Veřejné dokumenty (zahrnují dokumenty, které jsou obvykle volně přístupné, 

jako jsou noviny, časopisy, propagační materiály, dvd, atd.). 

 

Uvedené dokumenty mohou mít tištěnou a virtuální formu. 

 

V analytické části mé práce bylo pracováno s vizuály společnosti na Open Days 

a pořádaných seminářů pro členy, dále informační brožurkou – Změňte svůj život 

s Pure, sloužící k představení klubu a druhů poskytovaných programů.  
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4.3 Postup pro zhodnocení efektivity komunikační kampaně pro rok 

2012 
 

V této části jsou popsány jednotlivé kroky pro zhodnocení efektivity 

komunikační kampaně pro fitness a wellness klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

v roce 2012.  

 

1) Shromáždění potřebných dat k nezbytným výpočtům – počty nových členů za 

jednotlivé měsíce, počty ukončených smluv za jednotlivé měsíce, počet 

jednotlivých druhů uzavřených  členství/měsíc. 

2) Sestavení tabulky marketingových výdajů dle jednotlivých akcí na základě 

poskytnutých informací. 

3) Výpočet čistého měsíčního přírůstku členství (hrubý měsíční přírůstek – měsíční 

průměrný úbytek). 

4) Výpočet ročního čistého přírůstku členství (čistý měsíční přírůstek x 12). 

5) Výpočet celkových příjmů ze členství (jednotlivé druhy členství x ročním čistým 

přírůstkem členství x 12). 

6) Výpočet marketingových výdajů na 1 člena (celkové marketingové výdaje / 

roční čistý přírůstek). 

7) Výpočet příjmů ze členství na 1 člena (celkové příjmy ze členství / roční čisté 

přírůstky členství). 

8) Porovnání stanoveného komunikačního cíle pro rok 2012 s výsledky získaných 

čistých přírůstků členství.  

9) Zhodnocení dosaženého výsledku. 

 

4.4 Možná omezení výzkumu 

 

Během spolupráce a vzniku neformálních rozhovorů se vyskytly následující 

omezení: 

1) Podmínkou získání interních informací nezbytných pro tuto práci byla 

dohodnutá komunikace pouze s generálním manažerem Pure Jatomi Fitness 

PLATINUM. 

2) Generální manažer je poután pracovním závazkem ke společnosti Pure Jatomi, a 

tak nemohl zcela vždy otevřeně odpovědět na připravené dotazy. 
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3) Omezený přístup k detailnějšímu rozpočtu komunikační strategie z důvodu 

citlivosti dat. 

4) Společnost Pure Jatomi spolupracuje s externí marketingovou agenturou, která 

schraňuje veškeré marketingové vizuály, z toho důvodu nebudou některé 

komunikační vizuály dodány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

5 PURE JATOMI FITNESS PLATINUM 
 

Tato kapitola se věnuje platinovému klubu Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

v Praze, dále společnosti Pure Jatomi a její historii.  

 

Popisuje obsah marketingového mixu Pure Jatomi Fitness PLATINUM a to 

z důvodu, že samotná propagace, která je součástí marketingového mixu, s ostatními 

prvky tvoří komplexní celek, který je k pochopení celé komunikační strategie nezbytné 

představit.  

 

Marketingový mix je představen z důvodu návrhu nových nápadů, které by 

mohly zatraktivnit nabízené skupinové lekce pro věrné členy. Představení samotného 

produktu ukazuje možnosti rozšíření spolupráce se stávajícími partnery klubu. 

 

Cenová politika společnosti souvisí s cílovým zákazníkem, kdy prostřednictvím 

ceny členství, společně s ostatními faktory, zhodnotíme efektivnost samotné 

komunikační kampaně. Cena slouží jako regulátor k ovlivňování počtu prodaných 

členství. V situaci, kdy bude klub potřebovat zvýšit počet prodaných členství, cenu 

členství sníží a naopak.  

 

Zaměstnanci společnosti jsou velmi důležitou součástí marketingového mixu, 

kteří tak ovlivňují spokojenost zákazníků a z toho plynoucí prosperitu klubu. Samotný 

generální manažer je nejdůležitějším článkem, který se podílí na řízení marketingu celé 

společnosti.  

 

Forma samotného procesu, zahrnujícího otevírací dobu a rozvrh pořádaných 

skupinových lekcí, dává příležitost k vytvoření speciálních akcí pro členy na 

neobvyklém místě, kdy se daná lekce nemusí konat v prostorách klubu a bude tak pro 

členy atraktivní změnou. Prezentace health and fitness centra Pure Jatomi Fitness 

PLATINUM popisuje umístění interních komunikačních kanálů v prostorách klubu.  

 

V samotné komunikační kampani Pure Jatomi Fitness PLATINUM jsou vypsány 

všechny jednotlivé aktivity, které byly v roce 2012 klubem realizovány. V komunikační 

kampani je popsáno logo, slogany Pure Jatomi, spolupráce s  partnery, prostřednictvím 
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nichž se také utvářející PR akce, Open Days, které jsou prostředkem k získávání nových 

členů, dále jednotlivé aktivity z direct marketingu, osobní prodej a nakonec webové 

stránky, které slouží ke komunikaci se stávajícími členy.  

 

V závěrečné části je zhodnocena efektivita komunikační kampaně pro rok 2012 

na základě získaných členů a vložených marketingových výdajů. Je zde vytvořen 

prostor pro celkové zhodnocení analyzované komunikační kampaně pro tento klub a 

nastiňuje komunikační kanály, na které by se společnost v následujících letech mohla 

zaměřit.  

 

Pure Health & Fitness club 

Obrázek 2 Logo Pure Health & Fitness 

 

Zdroj: www.pureczech.com, 2013 

 

Koncept společnosti Pure Health & Fitness přišel do České republiky z Polska. 

První klub zde byl založen před pěti lety, v roce 2008. Kluby v České republice spadají 

pod polskou centrálu. Tato síť se v současné době skládá z 60 klubů, umístěných v 7 

zemích světa. 

 

Zakladatelem je majitel celosvětové fitness sítě Fitness First Mike Balfour, 

vlastnící společnost Fitness First, mající původ z Anglie. Název Pure Jatomi je zkratkou 

jmen všech zakladatelů James, Tony a Michael. Kluby Pure se nachází v Malajsii, 

Indonésii, také v Evropě a to v Bulharsku, Turecku, Rumunsku, Polsku a České 

republice. V samotném Polsku funguje více jak 26 klubů. Společnost Pure Health & 

Fitness získala ocenění nejlepšího provozovatele sítě fitness center pro rok 2010. 
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Pure Jatomi Fitness 

Obrázek 3 Logo Pure Jatomi Fitness 

 

Zdroj: www.pureczech.com, 2013 

 

První klub v České republice byl založen 1. 12. 2010 a to na Praze 9 v 

obchodním centru Galerie Harfa. V současnosti na území ČR jsou otevřené již čtyři 

kluby, jeden v Ostravě a zbývající tři v Praze. Všechny kluby spadají pod platinový klub 

v Harfě a tvoří jednu firmu.  

 

Cílová skupina Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

Hlavní cílovou skupinou Pure Jatomi jsou obyvatelé žijící v blízkosti OC Galerie 

Harfa, tedy hlavním znakem, který je odlišuje, je znak geografický. Mezi druhou 

cílovou skupinu řadí návštěvníky OC Galerie Harfa, kde je vymezení na základě 

psychologických osobních znaků a životního stylu. (Eva Čáslavová a Petr Hercík, 2012) 

Po rozhovoru s generálním manažerem klubu lze říci, že cílovým zákazníkem Pure 

Jatomi je střední třída od 16 let a výše, kde horní hranice není specifikována.  

 

Charakteristika klubového členství 

Pure Jatomi je členský fitness klub. Klient zde mají uzavřenou smlouvu s 

klubem, upřesňující jejich podmínky užívání členství. Klienti jsou při podpisu smlouvy 

požádáni o přístupové kódy k platební kartě. Tyto údaje jsou uloženy v trezorech. Na 

začátku měsíce jsou využívány k úhradě měsíční částky jejich členství.  

 

Členové jsou při podpisu smlouvy povinni hradit administrativní poplatek. Tento 

poplatek je dnes považován ve všech členských klubech za běžný. Zákazníci mají 

možnost výběru, zda chtějí mít výhodu návštěvy všech poboček v zemi, což je 

charakteristické pro členství Platinum. Druhá možnost členství opravňuje k návštěvě 

pouze jednoho klubu. 
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Členství Platinum je charakteristické vyššími cenami, větším množstvím 

nabízených služeb, které klienti mohou využívat zcela zdarma, jako je například 

relaxační zóna v Galerii Harfa. Při uzavření členství je klientům vystavena jejich 

členská karta se jménem, typem členství a názvem pobočky, kterou se rozhodli využívat 

a logem společnosti. Tato karta je elektronická a umožňuje otevírání a uzamykání 

libovolné skříňky v prostorách šatny. Klienti jsou požádáni při vstupu do fitness o její 

předložení. Tato karta slouží ke kontrole jejich identifikace a zaplacení členství. 

Členství je nepřenosné, může být využíváno pouze osobou, na kterou je podepsaná 

členská smlouva. 

 

Jedinečnost Pure Jatomi Fitness 

Health a fitness kluby Pure Jatomi se snaží být všude na světě identické - 

z hlediska nabízených služeb, vybavení, dress codu personálu a prostorového 

uspořádání pobočky. Jednotlivé pobočky jsou budovány v tomto duchu, přizpůsobeny 

však podmínkám, ať již finančním, tak technickým, v jednotlivých zemích. Snahou 

klubu je, aby člen využívající služby kdekoliv na světě nepoznal rozdíl mezi 

jednotlivými kluby. 

 

Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

Tento klub byl otevřen 1. 12. 2010 jako první ze svých stávajících poboček v 

České republice. Tento health a fitness klub je platinový, což znamená, že svým členům 

přináší více výhod než ostatní otevřené pobočky.  

 

Platinový klub je otevírán pouze jeden, umístěn ve větších městech, kde se 

předpokládá, že jej bude využívat větší množství lidí než v menších městech. Platinový 

klub je charakteristický velkými prostory pro fitness, klienti zde mají také k dispozici 

wellness zónu, která je pro řadu členů nezbytnou součástí. Tento klub měl 3000 členů k 

listopadu 2012.  

 

5.1 Nabízené služby v Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Platinový klub nabízí svým členům řadu služeb, které mohou během svého 

členství využívat. Snahou tohoto klubu je poskytovat nadstandardní služby, 
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charakteristické jen pro platinový klub. Klienti zde mohou navštěvovat skupinové lekce 

s lektory a trenéry, které jim přináší příjemný pocit z pohybu, zábavu, ale jsou 

prostředkem ke splnění jejich cílů. Pure Jatomi ve své nabídce skupinových lekcí má 

exkluzivní typ cvičení tzv. Jukari Fit to Fly. Tento typ cvičení je poskytován ve 

spolupráci s firmou Reebok a není možné se s ním setkat jinde než v pobočkách Pure 

Jatomi Fitness.  

 

Jukari Fit to Fly 

Jedná se o novou formu cvičení, kterou spustila firma Reebok ve spolupráci s 

celosvětově proslulou artistickou skupinou Cirque du Soleil.  Cvičení probíhá za účasti 

vyškoleného instruktora pomocí speciálních cvičebních pomůcek FlySet, což je pevné 

třípramenné lano, upevněné ze stropu, které je možné otáčet o 360°. Mezi jeho 

vlastnosti patří jeho nastavitelná délka a dva úchyty, do kterých se pevně zavěšuje 

FlyBar, hrazda z oceli, potažená neoprenem, o hmotnosti 2 kg. Klienti při tomto typu 

cvičení protahují a zpevňují své tělo a během cvičení mají pocit, že létají. (dostupné z 

www.pureczech.com) 

 

Obrázek 4 Jukari Fit to Fly 

 

Zdroj: www.pureczech.com, 2013 

 

Skupinové lekce 

Klienti mají možnost výběru z více než 18 typů skupinových cvičení: 

Bodystyling, Břišní buchty, Kruhový trénink, Cycling, Dance, Dance Aerobic, Fitball, 

Jukari Fit to Flex, Jukari Fit to Fly, Latino mix dance, Pilates, Power Yoga, Problem 

zones, Pure Pump, Sexy dance, Step, Yoga, Zumba. 

http://www.pureczech.com/
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Semináře 

Pure Jatomi svým klientům přináší i doplňkové služby formou připravených 

seminářů, zahrnuté v ceně jejich členství. O těchto tematicky zaměřených skupinových 

seminářích jsou informováni dopředu cca jeden měsíc prostřednictvím vystavení 

informačních letáků, umístěných v prostorách klubu a na webových stránkách. 

Semináře jsou pořádány 2x měsíčně v prostorách klubu. Pořádané semináře se konají v 

malém sále klubu.  Každý člen se jich může zúčastnit. Výběr témat seminářů je 

přizpůsoben přáním klientů.  

 

V průběhu semináře jsou členům předneseny teoretické znalosti prostřednictvím 

profesionálních lektorů. Část hodiny je k dispozici pro dotazy od zúčastněných členů. 

Témata seminářů jsou vždy sportovního charakteru, související se zdravým životním 

stylem nebo se věnují aktuálním trendům v oblasti fitness. Za rok 2012 byly členům 

připraveny tyto semináře: 

 Leden 2012 – Cvičení pro začátečníky, Zdravá záda; 

 Únor 2012 – Bodybuilding, Rozvoj silových schopností; 

 Březen 2012 – Prevence sportovních zranění, Balanční pomůcky v tréninku; 

 Duben 2012 – TRX, Box; 

 Květen 2012 – Strečink ve sportovním tréninku, Boot camp; 

 Červen 2012 – Plavání, První pomoc; 

 Červenec 2012 – Syndromy svalových dysbalancí, hypermobilita a správné 

držení těla, Koncepce cvičební jednotky; 

 Srpen 2012 – Žena versus činka, Cvičení v těhotenství; 

 Září 2012 – Nabírání svalové hmoty, Silový trénink; 

 Říjen 2012 – Core training, Přírodní doplňky stravy; 

 Listopad 2012 – Plavání jako aerobní aktivita, Silový trénink vs. aerobní 

aktivity; 

 Prosinec 2012 – Redukce tělesné hmotnosti a tuku, Cvičení s kettlebellem. 

 

Klub svým členům během roku připravuje i speciální akce, kterých se členi 

mohou zúčastnit. V roce 2012 klub realizoval pro své členy tyto akce: 
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Soutěž o roční členství s kavárnou Café Coffe day Emporio 

Tato soutěž probíhala tři měsíce od května do června 2012 ve všech pražských 

kavárnách Café Coffe Day Emporio. Soutěžilo se o roční členství v klubu zdarma.  Této 

soutěže se mohli zúčastnit členové i nečlenové, kteří při minimální útratě 200 Kč mohli 

být zařazeni do soutěže. Členové po předložení členské karty měli možnost využít 20% 

slevy. Personál měl zákazníkům rozdávat soutěžní formuláře, kde se vyplňovaly 

kontaktní údaje, nezbytné k zařazení do soutěže.  

 

Členové se o této akci mohli dozvědět prostřednictvím webových stránek, kde 

byla vyvěšena informace v záložce aktuality. V pobočkách kavárny byl na stolech 

nalepen letáček o probíhající akci.  

 

Pure Harfa Cup 

Tato akce byla určena členům, kteří si zakoupili program 6 Měsíční cesta. 

Soutěž měla motivační charakter, kde 2x ročně bylo oceněno až dvacet zúčastněných 

nejúspěšnějších členů. Výherci získali diplom jako uznání, že dokázali splnit svůj cíl. Ti 

nejlepší obdrželi pohár a hmotné odměny.  

 

Oslava 2. narozenin klubu 

Tato akce se uskutečnila 3. prosince 2012 v prostorách klubu. Oslava byla 

spojena s vyhlášením vítězů 6 měsíční cesty – Pure Harfa Cup, kde vítězové obdrželi 

ceny od vítězek soutěže krásy Miss. Celou akci moderoval moderátor Jan Musil. Pro 

hosty byl připraven speciální program prostřednictvím zajímavých skupinových lekcí. 

Hosté mohli ochutnat připravené občerstvení a narozeninový dort s logem Pure Jatomi. 

Narozeninový dort byl slavnostně zakrojen generálním manažerem společně s vítězkami 

Miss. Tato akce byla nejen zážitkovou akcí pro členy, ale díky účasti vítězek Miss byli 

přítomni novináři, což tuto akci dělá PR akcí, kde byl předpoklad, že se dostane do 

médií. 

 

Posilovna 

Členové mají k dispozici plně vybavenou posilovnu moderními přístroji značky 

Matrix, skládající se z kardio zóny, protahovací části a klasické činkárny. Posilovací 

přístroje jsou umístěné v prostorách celého fitness klubu. Fitness klub je vybaven 

sportovním vybavením značky Reebok. Pod touto značkou zde najdeme boxovací pytle, 
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fitbally, stepy, bosu pomůcky a speciální posilovací činky. To vše mohou klienti ke 

svému cvičení používat. Je zde také speciální závěsný posilovací systém TRX a 

vibrační plošinky PowerPlate. 

 

Skupinový běžecký trénink 

V prostorách kardio zóny mají členové možnost zúčastnit se skupinového 

běžeckého tréninku pod vedením osobního trenéra. Tento program je členům nabízen 

každou hodinu ve špičce fitness klubu v čase od 17 do 20 hodin.  

 

Osobní tréninky 

Dále je zde možnost zakoupení osobních tréninků. Klub Pure Jatomi nabízí 

svým klientům následující programy: 

 

6 Měsíční cesta 

Tohoto programu se může zúčastnit každý registrovaný člen, který využívá 

nabídky tréninků s osobním trenérem. Program je zaměřený na tvarování postavy a je 

založený k neustále motivaci členů k jejich vysněnému cíli. V začátku tohoto programu 

je nezbytné požádat svého trenéra o založení tabulky tréninkového plánu a provedení 

vstupního přeměření. Poté jsou členi tohoto programu přeměřováni každých 6 týdnů 

během této cesty. 

 

Program Pure Life 

Tento balíček si členové mohou zakoupit nejen na začátku svého cvičení, ale i 

v průběhu svého členství. Zahrnuje dva tréninky s osobním trenérem, kdy trenér při 

prvním tréninku nejprve posoudí kondici člena, pomůže se stanovením cílů tréninků, 

provede vstupní měření a představí mu tzv. kardio trénink. Během druhého tréninku 

předvede silový trénink, navrhne varianty tréninku a shrne program Pure Life. Součástí 

tohoto balíčku je celková diagnostika těla a průvodce tímto programem.  

 

Wellness zóna 

Platinový klub umožňuje svým členům návštěvu wellness zóny, ve které mohou 

ke své regeneraci a odpočinku využít bazén, saunu, jacuzzi a parní lázeň. 
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Forever Young 

V prostorách platinového klubu je členům i nečlenům od 25. 9. 2012 k dispozici 

SPA and Beauty Clinique Forever Young, jež je součástí Pure a nabízí laserové a 

estetické služby jako laserové služby, kosmetiku, masáže, manikúru a pedikúru Jessica. 

 

Služby v ceně členství 

V rámci členství mohou zákazníci využívat řadu nadstandardních služeb, které 

dělají tento klub na trhu výjimečným. Mezi tyto služby patří: 

 PC a Wi-Fi; 

 Posezení v klubu; 

 DVD – půjčovna; 

 Příprava horkého nápoje; 

 Možnost vyžehlení oblečení; 

 Toaletní přípravky (fén, žehlička na vlasy, šampón, sprchový gel, odličovací 

přípravky). 

 

Služby nad rámec členství 

Klienti mají možnost volby druhu členství, které chtějí v klubu využívat. S 

daným typem členství souvisí nabídka služeb v rámci zakoupeného členství. Nejčastěji 

se jedná o tyto služby, které nejsou zahrnuté v rámci ceně členství: 

 Ručníky a prostěradla; 

 Solárium. 

 

5.2 Druhy členství v Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Kluby Pure nabízí svým klientům několik typů členských programů. V nabídce 

nalezneme i jednorázové vstupy, které jsou záměrné drahé, protože jejich cenová 

strategie je zaměřená na uzavírání členství. Pure Jatomi nabízí Smart, Choice, Upfront a 

Offpeak členství. Typy členství jsou uvedené na jejich webových stránkách.  

 

Jednotlivá členství jsou rozdílná v podmínkách využívání fitness klubu. 

Nejčastěji se jedná o denní dobu, kdy mohou zákazníci klub navštěvovat nebo dobu na 

kterou je členství zakoupeno. Při platbě roční částky za členství, je zákazníkům 
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poskytnuta sleva. Ceny členství v sobě odráží vysokou kvalitu a nadstandardní služby. 

Pure nabízí možnost uzavření členství online, tato služba je k dispozici od 1. 7. 2012. 

 

Tabulka 1 Orientační ceník členství 

Druh 

členství 
SMART CHOICE UPFRONT OFFPEAK 

Cena za 

měsíc 

Od 1.450 

Kč/měsíc 

Od 1950 

Kč/měsíc 

Od 15.660 

Kč/rok 
Od 1.200Kč/měsíc 

Minimální 

doba členství 
12 měsíců 3 měsíce 12 měsíců 12 měsíců 

Podmínky 
Měsíční 

platby 

Měsíční 

platby 

10% sleva v 

případě uhrazení 

roční částky 

Časově omezený vstup 

od po – pá od 9h-16h, o 

víkendech neomezeně. 

Zdroj: Šulová, 2013 

 

5.3 Prodejní kanály Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Pure Jatomi Fitness PLATINUM je umístěno v obchodním centru Galerie Harfa 

na Praze 9, ulici Českomoravská 24/2015, na trase metra B – stanici Českomoravská. 

Nachází se v druhém patře obchodního centra, v blízkosti restaurací a fast foodů. 

Členové při dopravě do klubu mohou využít eskalátory nebo výtahy. Výhodou tohoto 

klubu je bezplatné parkování, které mají členi k dispozici.  

 

Zákazníci mají možnost zakoupení členství online na webových stránkách klubu 

od 1. 7. 2012, kde si vyberou klub, který chtějí navštěvovat, dále datum, od kterého 

plánují začít cvičit. V dalším kroku je jim představena nabídka s typy členství. Při 

výběru konkrétního členství se zobrazí detailnější informace zvoleného typu členství. V 

následujícím kroku jsou vyzvání k vyplnění kontaktních údajů a způsobu platby. V 

závěrečném kroku jsou přesměrováni k online platbě. Při první návštěvě obdrží tištěnou 

formu smlouvy a je jim vystavena členská karta, která je opravňuje k užívání klubu. V 

případě, že si zvolí měsíční placení členství, částka za členství je jim strhávána na 

začátku měsíce z jejich karty. 
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Dalším prodejním kanálem tohoto klubu je prodej členství prostřednictvím 

vyškolených prodejců, které je popsáno v komunikačním mixu v rámci osobního 

prodeje.  

 

5.4 Komunikační strategie Pure Jatomi Fitness PLATINUM pro rok 

2012 

 

Společnost pro komunikaci se stávajícími členy využívá vnitřní prostory klubu 

umožňující prezentaci společnosti, dále využívá své webové stránky. Ke komunikaci 

s potenciálními klienty využívá více komunikačních kanálů. Prezentace společnosti je 

mezinárodně jednotná prostřednictvím webových stránek jednotlivých klubů.  

 

Za marketing společnosti byl odpovědný generální manažer pro platinový klub 

v Galerii Harfa do konce roku 2012, se kterým jsem na své diplomové práci 

spolupracovala. Začátkem roku 2013 byla otevřena nová pracovní pozice marketing 

manažera a jeho asistenta, pod které spadá marketing celé společnosti ve spolupráci 

s marketingovou agenturou. 

 

Rozpočet věnovaný marketingu v  roce 2012 byl v částce 150 000 Kč. Cílem 

této komunikační kampaně bylo navýšení stávajícího počtu členů o ¼, tedy minimálně o 

čistý přírůstek 625 členů. Kampaň byla zaměřena pouze na získávání nových členů.  

 

Majitelé společnosti museli v listopadu 2012 změnit název jejich fitness klubů. 

Do názvu klubu bylo přidáno Jatomi, jelikož při otevírání poboček na indonéském trhu, 

již klub názvem Pure existoval. Z toho důvodu bylo do názvu přidáno Jatomi. V této 

době proběhla změna podoby stávajícího loga.  
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Obrázek 5 Logo Pure Jatomi před změnou a po změně 

                                       

Zdroj:www.pureczech.com, 2013 

 

 Slogany patřící Pure Jatomi jsou v anglickém jazyce, v jednotlivých zemích 

nejsou překládány do mateřských jazyků, je zachováno původní znění. Slogany jsou 

psány tiskacím písmem, v černé barvě.  Tato společnost pro svou komunikaci používá 

slogan My life is brilliant, My life is Pure. Tento slogan je v doslovném překladu – Můj 

život je skvělý, Můj život je Pure. Tímto sloganem se firma snaží vyjádřit, že život je 

skvělý díky tomu, že člověk může být členem tohoto fitness. Dalším sloganem, který 

můžete vidět v prostorách tohoto klubu je Love Life, Love Pure. V překladu znamená - 

Miluji život, Miluji Pure. Také se snaží o ztotožnění člena se značkou. Posledním 

sloganem je 100% Pure, který je pouze marketingovým sloganem. Tyto slogany 

najdeme na stěnách uvnitř klubu, umístěné mezi přístroji ke cvičení a v sálech na 

skupinové lekce. Cílem těchto sloganů je být členům na očích a připomínat, že jejich 

život je krásný díky Pure. Z psychologického hlediska tento slogan mají v dosahu svých 

očích v prostorách klubu během svého cvičení, a když zažívají radostný pocit ze 

cvičení, spojují si jej s Pure. 

 

 Pure v rámci prezentace klubu a právě probíhajících akcí využívá tyto 

komunikační kanály, detailněji jim je věnována pozornost v části prezentace klubu.  

 Elektronická zařízení (digi rámeček, plazmové televize); 

 Stěna vyzdvihující možnosti klubu; 

 Nástěnka v prostorách šaten. 

 

 Při uzavření členství v klubu Pure každý člen obdrží balíček 

merchandisingových předmětů společnosti Pure zahrnující černý batoh, sportovní láhev 

a tričko, vše s logem společnosti. Tričko je popsané sloganem klubu. 

 

http://www.pureczech.com/
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5.4.1 Partneři Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

Spolupráce s Reebok 

 Mezinárodním partnerem Pure Jatomi je sportovní značka Reebok, vyrábějící 

sportovní zboží a oblečení. Tato firma je prezentována v prostorách klubu na plakátech 

zobrazující vždy sportovce s logem značky Reebok a klubu Pure Jatomi. Reklamu má 

na webových stránkách Pure Jatomi, poskytuje klubu exkluzivitu v jedinečném typu 

cvičení Jukari Fit To Fly. Prosklené stěny velkého sálu jsou polepeny reklamou 

upozorňující na tento druh cvičení. Malý sál je polepen reklamou značky Reebok, 

vyjadřující spojení této firmy a cvičení ve sloganu Reegym doplněnou sloganem Radost 

z pohybu.  

  

Pro klub je partnerem v prodeji sportovního vybavení své značky s poskytováním 

slevy. Tato spolupráce je řízena z Polska a je zcela na společnosti Pure, kolik 

reklamních ploch společnosti Reebok poskytne. Společnost Reebok zajišťuje fitness 

klubu připravené vizuály k polepu prostor v klubu. Trenéři od partnera dostávají trička 

s označením Personal trainer. Společnost Reebok má tak zajištěnou exkluzivitu jako 

jediného partnera v oblasti sportovního vybavení typu boxovacích pytlů, činek, stepperů 

a relaxačních podložek. 

 

 Spolupráce s Escape 

 Dalším partnerem společnosti Pure Jatomi je firma Escape, specializovaný 

fitness obchod v této oblasti. Tento partner klubu vybavuje nové pobočky vybavením 

fitness typu, jako jsou činky kettlebell a lana. Firma je prezentována na webových 

stránkách klubu. 

 

5.4.2 Akce v rámci podpory prodeje v roce 2012 

 Open Days Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 Klub je na trhu jedinečný pořádáním tematických dnů otevřených dveří -  Open 

Days. Tyto akce jsou realizovány v rámci podpory prodeje, zaměřené na získávání 

nových členů. Klub je pořádá každý měsíc, vždy na konci měsíce. Prezentace těchto 

otevíracích dnů je podpořena vyrobením vždy originálního roll- upu, který je vytvořen 

ve zmenšené podobě, vyvěšený na webových stránkách v sekci aktualit. Popisovaný roll 

– up je vždy vystavený zhruba tři týdny dopředu, po levé straně před recepcí klubu, kdy 

jeho úkolem je upozorňovat na tuto akci. Obsahuje program Open Day, akci pro členy i 

nové členy, tematický obrázek a logo firmy.  
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 Tématika Open Days je každý měsíc jiná. Personál se snaží o zpříjemnění 

atmosféry v klubu. Snahou těchto dnů je vzbudit co největší rozruch v klubu. Open 

Days jsou i pro stávající členy, kteří jsou motivování dárkem, který obdrží, když do 

klubu přivedou nového člena, který uzavře členství. Tyto dny jsou charakteristické 

převlekem typickým pro zvolené téma. Personál je vždy převlečený do kostýmů daného 

tématu. Pro všechny je připraveno malé občerstvení a zajímavé skupinové akce, kde 

zúčastnění mohou vyhrát věcné ceny.  

 

 Open Days probíhají v každé z poboček Pure Jatomi. Každá pobočka má své 

originální nápady na vybraná témata. Open Days klubu přináší v průměru 15 nových 

členů/ měsíčně. V roce 2012 proběhly následující Open Days: 

 Leden – Plníme svá novoroční předsevzetí; 

 Únor – Akce Piráti z Karibiku; 

 Březen – Pyžamová party; 

 Duben – Čarodějnice; 

 Květen – Millitary Boot Camp; 

 Červen – Olympijské hry; 

 Červenec – Summer party; 

 Srpen – Mexická party; 

 Září – Doctors party; 

 Říjen – Mafia party; 

 Listopad – Trainers Day. 

 

 Slevoví partneři 

 V rámci podpory prodeje klub Pure Jatomi Fitness má partnery, kteří členům při 

využití jejich služeb poskytují slevy. Minimální sleva, kterou je s partnery možné 

domluvit začíná na částce 10%. Spolupráce je většinou uzavírána s firmami 

vyskytujícími se v místě health a fitness klubu, například s kavárnami, restauracemi, 

firmami prodávajícími sportovní vybavení či zboží.  

 

Může být uzavřena i s firmami, které nenajdeme v obchodním centru, kde je 

umístěný klub. Partnerům tak může růst návštěvnost nebo prodej jejich produktů. 

Členové jsou o seznamu slevových partnerů informování prostřednictvím webových 
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stránek. Logo těchto firem je prezentováno na webových stránkách klubu. Členové jsou 

požádáni při využití slevy o předložení členské karty. Partneři pro rok 2012: 

 Barock  sleva 10%; 

 Burger King sleva 20%; 

 Coffe Day Emporio sleva 20%; 

 Kavárna Filicori  sleva 20%; 

 KFC sleva 10-20%; 

 Restaurant Pravěk sleva 20%; 

 Uno sleva 10%; 

 Culinary Aroma sleva 10%; 

 Cafe aroma sleva 10%; 

 Hypocentrum sleva na vyřízení hypotéky 5.000 Kč; 

 Points sleva 30%; 

 All stars; 

 Molo sport & fashion sleva 15%; 

 Intersport sleva 7-10%. 

 

 Během roku 2012 v tomto klubu proběhly akce na podporu prodeje nápojů a 

využívání služeb solária. Akce týkající se prodeje nápojů spočívala v tom, když člen 

zakoupil 9 nápojů a sbíral razítka na předem určenou kartičku, získal desátý nápoj 

zdarma. Akce neurčovala minimální hodnotu nápoje, probíhala dva měsíce. Akce 

týkající se prodeje permanentek na solárium spočívala v koupi dvou permanentek na 

jeho služby, kdy třetí permanentku člen získal zdarma. Platnost permanentek není 

časově omezena. Tato akce probíhá trvale během roku. Členové byli o obou akcích 

informování prostřednictvím digi rámečku, který je na recepci klubu.  

 

5.4.3 Spolupráce s Česká Miss 

 Společnost Pure Jatomi Fitness PLATINUM se stala v roce 2010 partnerem 

soutěže královny krásy Česká Miss. Spolupráce s tímto partnerem dodnes pokračuje. 

Pure Jatomi je dárcem cen, první tři vítězky obdrží členství v délce jednoho roku. 

Ostatní finalistky soutěže získají členství v délce jednoho měsíce.  
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 Pure Jatomi je prezentován na webových stránkách České Miss v položce Pro 

partnery, kde při kliknutí na jeho logo jsou uživatelé přesměrováni na webové stránky 

klubu. Pomocí vítězek, které jsou hosty při otevírání nových poboček nebo se účastní 

eventů typu narozenin klubu, jsou vytvářeny public relations. Na akci jsou zváni 

novináři, kteří si vítězky fotí v prostorách klubu, a tak se klub dostává do novinových 

článků. Tyto akce jsou moderovány vždy moderátorem Janem Musilem, kterému je 

poskytnuta jako protislužba bezplatné členství ve všech členských pobočkách. 

 

5.4.4 Reklama v tištěných médiích 

Společnost Pure pro svou prezentaci v tištěných médiích zvolila měsíční 

magazín pro mladé ženy Joy. Cílovou skupinou tohoto časopisu jsou mladé ženy 

pečující o svůj vzhled. Byl zde umístěný článek představující exkluzivní typ cvičení pro 

společnost Pure ve spolupráci se společností Reebok Jukari Fit to Fly.  

 

Společnost Pure Jatomi využila jednorázové tiskové reklamy v příloze  Mladé 

Fronty Dnes pro adventní čas. Tato reklama v předvánočním čase upozorňovala na 

možnost koupi členství jako vánočního dárku. Zároveň byla volným vstupem 

opravňujícím k návštěvě jakékoliv pobočky fitness klubu.  Tento typ reklamy není pro 

Pure Jatomi pravidelnou položkou v marketingovém rozpočtu, neboť je považován za 

velmi nákladný.  

 

5.4.5 Direct marketing Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 Health a fitness klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM má tým hostesek, které 

rozdávají letáky obsahující volný vstup pro dvě osoby. Hostesky tyto vouchery 

rozdávají v prostorách obchodního centra, kde se klub nachází a na zastávkách MHD.  

Termín návštěvy klubu je potřeba si domluvit s konzultantem společnosti, který prodává 

členství, proto si hostesky zapisují kontakt se jménem na hlavičkový papír společnosti. 

Hostesky mají na sobě tričko s logem společnosti. Tato akce je pořádána každý den od 

pondělí do pátku, v časovém intervalu 2-3 hodin.  

 

5.4.6 Webové stránky Pure Jatomi Fitness 

 Pure Jatomi Fitness má jednotné webové stránky pro všechny kluby po celém 

světě. Pro celý svět fungují pod stránkou www.purejatomi.com, kde je rozcestník pro 

všechny země, ve kterých fungují pobočky tohoto klubu.  

http://www.purejatomi.com/
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5.4.6.1 Webové stránky Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

Webové stránky nejsou pro společnost přímým marketingovým nákladem, 

protože jsou spravovány z Polska. Webová adresa je www.pureczech.com. Na hlavní 

straně je prezentována právě probíhající měsíční kampaň s odkazem na získání volného 

vstupu. Tento vizuál na webových stránkách je ohraničen šesti černými kolonkami 

s možností vyhledávání. V levém horním rohu je logo Pure Jatomi Fitness. V textu je 

používána černá a červená barva. Je zde možnost změny do anglického jazyka. V dolní 

části jsou zobrazeny partneři klubu. Šest možností volby: 

 Domů – umožňuje přesměrování na hlavní stranu webu; 

 Kluby – zde si může vybrat klub v ČR, na který se chce podívat; 

 Popis lekcí – zde se zobrazí všechny skupinové lekce, které jsou k dispozici 

v klubech; 

 Filozofie Pure – zde je popsán osobní trénink a programy 6 Měsíční cesta a Pure 

Life; 

 Program pro firmy – zde je popsáno korporátní členství uzavírané s firmami; 

 O nás – zde jsou vyvěšeny smluvní podmínky, nejčastěji kladené a zodpovězené 

dotazy od členů, informace o Benefit programu, kariéra – kde jsou vyvěšeny 

aktuální pracovní pozice v klubu a kontakt – kde je adresa platinového klubu a 

kontakty na regionální a generální manažery jednotlivých klubů.  

 

 Na hlavní straně webových stránek je možnost (kolonky jsou popisovány 

odshora ve směru zleva doprava): 

 Rozvrh všech poboček; 

 Stát se členem on-line; 

 Zobrazení jakéhokoliv klubu po celém světě; 

 Získání jednodenního vstupu; 

 Panoramatické prohlídky, které nejsou funkční.  

 

 Zezdola jsou tyto ikonky ohraničeny opět šesti hlavními ikonami. Pod šesti 

hlavními ikonkami je znovu volba O nás, obsahující stejné již vyjmenované pod 

odkazy, dále Meet Pure, kde je popsána filozofie společnosti, Kluby ve světě, kde jsou 

vypsané země, ve kterých je Pure a kontakt na platinovou pobočku v České republice. 

Při volbě na konkrétní klub je přesměrování na aktuality klubu. Hlavní strana je 

http://www.pureczech.com/
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lemována fotografií zobrazující klub v Polsku. Po levé části je možnost výběru z osmi 

možností: 

 Aktuality – informace o právě probíhajících akcích a případných změnách; 

 O klubu – základní informace zahrnující adresu, kontakt, otevírací dobu, popis 

klubu s možností uzavření členství on-line; 

 Trenéři v Pure – fotografie a profesní kvalifikace trenérů; 

 Rozvrh – aktuální rozvrh, možnost volby klubu, možnost zobrazení rozvrhu na 

další týden; 

 Galerie – fotografie interiéru; 

 Kariéra – aktuálně hledané pozice; 

 Kontakt – adresa, otevírací doba, kontakt na manažery klubu; 

 Partneři – loga slevových partnerů s uvedenou částkou poskytované slevy; 

 SPA and Beaty Clinique – popis služeb s odkazem na webové stránky této 

společnosti.  

 

 Stránky konkrétního klubu se mimo osmi vyjmenovaných možností neodlišují 

od hlavní strany všech klubů. 

 

5.4.7 Pure Jatomi na YouTube a Facebooku 

 Na www.youtube.com najdeme ukázku videa z Open Day Spa and Beauty 

Clinique ForeverYoung, které bylo otevřeno 25. 9. 2012 v prostorách Pure Jatomi 

Fitness PLATINUM, které je prezentováno za přítomnosti modelek a známých 

osobností.  

 

5.4.8 Osobní prodej 

 Při této aktivitě konzultanti health a fitness klubu uzavírají smlouvy se členy 

klubu. Prodejci kooperují s týmem hostesek, který pro ně získává nové kontakty, které 

poté obvolávají a domlouvají si s potenciálními členy osobní schůzku v prostorách 

klubu. Při schůzce je zákazníkovi představena aktuální nabídka a předvedeny prostory 

klubu, které si zákazník může zkusit a až poté se rozhodne.  

 

 Prodejci mají při představování klubu k dispozici informační brožurku, kterou 

během schůzky používají. Brožurka je v tištěné podobě a obsahuje tyto informace: 

http://www.youtube.com/
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 Splněné sny členů; 

 Představení programů nabízených v Pure; 

 Motivační dotazník pro člena; 

 Úspěchy, kterých je možné dosáhnout; 

 Mýty a fakta o cvičení; 

 Přínosy cvičení; 

 Cenová nabídka; 

 Možnost darování členství za zvýhodněnou částku až deseti přátelům; 

 Mapa s pobočkami v České republice. 

 

5.4.9 Prodej reklamních ploch 

 Doposud vyjmenovávané marketingové aktivity byly výdajovými položkami. 

Health a fitness klub nabízí své prostory, konkrétně polep vnitřních stran šatních skříněk 

k pronájmu, což jedinou příjmovou položkou z reklamy. Doba spolupráce je uzavírána 

na dobu jednoho měsíce. Spolupráce v roce 2012 byla realizována s firmami: 

 JIP; 

 Citroen; 

 Air Banka. 

 

5.4.10 Spolupráce s ForeverYoung 

Prostory Pure Jatomi Fitness PLATINUM jsou k reklamě využívány také 

Medical centrem ForeverYoung. Spolupráce funguje formou barterového obchodu, což 

v této konkrétní podobě znamená, že firma využívá prostory klubu ke své reklamě, 

konkrétně tyto komunikační kanály: 

 Digi rámeček na recepci klubu; 

 Televizory v prostorách klubu; 

 Nástěnka v šatnách klubu; 

 Roll-Up v prostorách sezení klubu. 

 

ForeverYoung jako protislužbu nabízí vouchery na své služby. Společnost 

ForeverYoung není součástí Pure Jatomi. Je samostatnou firmou, která si prostory od 

Pure pronajímá. 
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5.5 Zaměstnanci a firemní kultura Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

V health a fitness klubu Pure jsou zaměstnáni lidé na hlavní pracovní poměr. 

Nejvyšší pozici v tomto klubu má generální manažer, který má pod sebou všechny 

zaměstnance klubu a je odpovědný za výsledky klubu a měl na starosti marketing. Od 1. 

1. 2013 byla vytvořena nová pracovní pozice v marketingu, skládající se z 

marketingového manažera a jeho asistenta, kteří mají pod sebou marketing všech klubů. 

Member service manažer má na starosti prodejní tým a péči o stávající členy. Prodejní 

tým se skládá ze čtyř prodejců, kteří mají na starosti získávání nových členů a uzavírání 

smluv s nimi, dále obnovují pozastavená členství. Corporate manager se stará o 

vyhledávání firem a uzavírání smluv s nimi. Korporátní členství je zaměřeno na velké 

firmy, kde daná společnost uzavře smlouvu s klubem s možností zakoupení členství za 

zvýhodněnou cenu. Fitness manažer má na starosti provoz klubu a je odpovědný za 

fungování týmu osobních trenérů a instruktorů. Jeho tým se skládá ze 17 zkušených a 

kvalifikovaných profesionálů z oblasti zdravého životního stylu a sportu. O chod 

recepce se stará tým pěti recepčních, které má na starosti generální manager. Za 

technické zázemí, opravy a nepředpokládané situace týkající se nefunkčnosti vybavení 

zodpovídá provozní, který má pod sebou úklidový tým skládající se ze dvou lidí. Tento 

tým se stará o čistotu klubu od začátku až do konce otevírací doby fitness klubu.  

 

Firemní kultura je sjednocena předepsaným dress codem pro své zaměstnance, 

který se skládá z košile s logem Pure Jatomi Fitness doplněné o černé kalhoty nebo 

sukni. Je nezbytný pro recepční, které jsou v neustálém kontaktu s klienty klubu. Pro 

manažery a prodejce klubu platí formal dress code, pod kterým si můžeme představit 

černé kalhoty nebo sukni, doplněnou košilí či elegantním vrchním dílem oblečení. Tým 

trenérů nosí jednotná trička značky Reebok s označením funkce osobní trenér, fitness 

manažer je na první pohled poznat podle svého trička. Úklidový tým nosí sportovní 

černá trička klubu se slogany firmy Love Life, Love Pure či My life is brilliant, my life 

is Pure, která spadají pod merchandisingové předměty klubu.  
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Obrázek 6 Organizační struktura Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Zdroj: Šulová, 2013 

 

5.6 Druhy skupinových lekcí v Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Klub je svým členům k dispozici sedm dní v týdnu. Otevírací doba je již od 6.30 

– 23.00 od pondělí do pátku. O víkendu je klub otevřen od 8.00 – 22.00. Skupinové 

lekce jsou členům k dispozici po celý den, první lekce začíná v 7.00 a poslední lekce je 

v 20.30. Lekce pro členy fungují i během víkendu. Skupinové lekce jsou určeny ženám i 

mužům. Každá lekce trvá 55 minut a posilovací program – Břišní buchty trvá pouze 15 

minut, kde není uveden konkrétní lektor a na starost tuto lekci má vždy jeden z trenérů, 

který má směnu v posilovně. Kompletní rozvrh lekcí je přiložen v přílohách práce. 

 

Pure je výjimečný pro své klienty pořádáním letních lekcí začínajících začátkem 

června a trvajících až do konce září ve venkovních prostorách střechy Galerie Harfa. 

Dále trenéři organizují každou celou hodinu v čase od 17.00 do 20.00 organizovaný 20 

minutový kardio trénink, na který jsou členové vždy upozorňováni hlasitým poutačem. 

 

5.7 Interní komunikační kanály v Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Tato část marketingového mixu Pure Jatomi popisuje prostorové uspořádání 

klubu a umístění interní reklamy týkající se samotného klubu. V přílohách na obrázku 

25 můžeme vidět umístění interních komunikačních kanálů využívající tímto klubem. 

Pure Jatomi Fitness PLATINUM se rozkládá na ploše 1964m². Vstup do popisovaného 

fitness klubu začíná recepcí, kde na přední straně desky recepce vidíme logo Pure. Na 

desce recepce je položen digi rámeček promítající právě probíhající akce v klubu. 
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Obrázek 7 Recepce Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

Zdroj: www.pureczech.com, 2013 

 

Za recepcí je umístěna televize značky LG promítající probíhající akce klubu, 

fotky z akcí se zaměstnanci klubu, speciální akce spa and beaty Clinique ForeverYoung. 

V prostorách za recepcí je umístěn automat k přípravě teplých nápojů a umyvadlo, kde 

si členové mohou připravit nápoj ke cvičení. Je zde umístěno 5 PC, umožňující přístup 

na internet s pohodlnými koženými křesílky, kde nad stoly na červené zdi jsou vypsány 

možnosti a výhody klubu a plakát zobrazující partnera Reebok. Po pravé straně za 

vstupem do prostor klubu jsou k dispozici stolečky s křesílky určené k odpočinku členů.  

 

Prostory klubu jsou vymalovány červenou barvou, vybranou záměrně z 

psychologického hlediska, vybízející k vybíjení energie. Dále po pravé straně při vstupu 

do klubu jsou umístěné fotografie týmu trenérů, popisující jejich vzdělání, kvalifikace a 

životní motto. Každý měsíc je zde vystaven trenér měsíce, který se stal v daném měsíci 

nejúspěšnějším v prodeji osobních tréninků. 

Prostory klubu jsou vybaveny posilovacími stroji značky Matrix. Podél pravé 

strany nad posilovacími přístroji jsou umístěny plakáty znázorňující propojení klubu s 

partnerem Reebok. Na levé straně je kancelář pro zaměstnance tohoto klubu a jsou zde 

vizuály prezentující partnera Reebok. 

 

Na konci chodby je umístěný stoleček, určený trenérovi, který má službu. Vedle 

stolečku je na zdi velký rozvrh skupinových lekcí. Naproti skupinovému rozvrhu se 

rozprostírá recepce salónu ForeverYoung a prostory patřící k tomuto salónu. Na konci 

chodby je vstup do šaten. Při vstupu do šaten je umístěna nástěnka, informující členy o 
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probíhajících akcích, reklamy studia ForeverYoung a novinkách klubu. Dámské šatny 

jsou vymalovány růžovou barvou. Prostory šaten jsou vybaveny dvěma televizemi 

značky LG, které také informují o probíhajících akcích v klubu, dále k reklamě 

ForeverYoung. Jsou zde k dispozici elektronické skříňky, fungující na členskou kartu. 

Vnitřní prostory skříněk jsou nabízeny firmám k pronájmu. Členové zde mají k 

dispozici 4 toalety a 8 oddělených sprchových koutů.  

 

Do wellness zóny se dostaneme vnitřními prostory šaten. Uprostřed wellness 

zóny je umístěn bazén s designově řešeným stropem, který je osvětlen a stále mění 

barvy. Naproti bazénu je umístěna televize, promítající právě vysílané programy. Bazén 

je lemován lehátky, určeným k odpočinku svých členů. V levém rohu wellness zóny, při 

východu ze šaten, je situována sauna. Vedle sauny je umístěné jacuzzi, ze kterého 

klienti mají možnost sledovat další televizi, umístěnou přímo naproti jacuzzi. Vedle 

jacuzzi, po pravé straně, je vybudovaná sprcha a pára. Nákres wellness zóny na 

přiloženém nákresu v přílohách neodpovídá skutečnému umístění.  

 

Ze vchodu ze šaten je po pravé straně umístěn velký sál k pořádání skupinových 

lekcí. Je polepen průhlednou reklamou, prezentující speciální druh cvičení Jukari Fit To 

Fly od firmy Reebok. Sál je vybaven sportovním vybavením značky Reebok. Obě 

strany sálu jsou popsány slogany klubu. Podél velkého sálu jsou k dispozici dva 

vibrační přístroje značky PowerPlate. Naproti velkému sálu jsou prostory s žíněnkami, 

určenými ke strečinku. V zadní části klubu je umístěn malý sál. Vstupní stěna do sálu je 

polepená reklamou, znázorňující cvičení se značkou Reebok. Uvnitř sálu jsou viditelné 

slogany Pure. Vedle malého sálu je vybudována kardio zóna skládající se z orbitreků, 

šlapadel, běhacích pásů, kol a veslovacího přístroje značky Matrix. Při využívání kardio 

zóny mají členi k dispozici sedm velkých televizí značky LG, pět z nich promítající 

právě vysílané programy různého typu, jedna z nich je určená k prezentaci Pure. Naproti 

kardio zóně jsou prostory určené k posilování těla pomocí činek. Stěny v prostorách 

Pure jsou popsány slogany Pure. 
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5.8 Zhodnocení efektivity komunikační kampaně pro rok 2012 

 

 Účinnost této komunikační kampaně je hodnocena podle čistého počtu 

získaných členů za rok 2012. K dispozici jsou následující údaje, k 1. 1. 2012 měla 

společnost 2 500 členů, k datu 31. 12. 2012 zaznamenala přírůstek 1260 nových členů. 

Měsíční průměrný hrubý přírůstek je 105 nových členů. Měsíční průměrný úbytek, kdy 

členům po roce vyprší smluvní závazek členství, je 70 členů, tedy 840 členů za rok. 

Z toho vyplývá, že společnost získá 35 nových členů měsíčně a čistý roční přírůstek je 

420 nových členů.  

 

Tabulka 2 Výdaje za komunikační kanály v roce 2012   

Druh akce Cena za rok 

OpenDays 55 000 

Hostesky 60 000 

Tisková reklama 22 000 

Tisk letáků 9 000 

Jiné 4 000 

Celkem 150 000 

Zdroj: Šulová, 2013 

 

Tabulka 3 Příjmy a výdaje za nové členy v roce 2012 

Čistý přírůstek členů/rok 420 

Celkové příjmy  6 798 000 Kč 

Příjem z 1 člena 16 186 Kč 

Výdaj na 1 člena 357 Kč 

Výnos z 1 člena 15 829Kč 

Zdroj: Šulová, 2013 

 

Cílem komunikační kampaně Pure Jatomi Fitness PLATINUM pro rok 2012 

bylo navýšení členů o ¼ ze stávajícího počtu, tedy minimálně o čistý přírůstek 625 

členů. Tato podmínka by byla splněna, pouze za předpokladu, že žádní členi v roce 

2012 neukončí členství. Skutečnost ukazuje, že členství uzavřelo 1 260 nových členů a 

odešlo průměrně 840 členů za rok. To znamená, že kapacita členů k 31. 12. 2012 je 
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2 920 členů. Cíl, který byl na začátku roku pro tento rok definován, nebyl splněn. 

Kampaň tedy z tohoto důvodu nemůžeme považovat za efektivní. Příčinou neúspěchu 

může být jednostranné zaměření komunikace a to na nové členy, kdy nebyla zaměřena 

pozornost na udržení stávajících členů. 

 

Z tabulky je také patrné že, klub Pure Jatomi Fitness Platinum vynaložil 150 000 

Kč na marketingové aktivity, aby získal nové členy. Celkové roční příjmy byly 

spočítány na částku 6 798 000 Kč, kdy 250 členů zakoupilo členství za měsíční částku 

1 450 Kč a 170 členů za měsíční částku 1 200 Kč. Výpočet ročního příjmu na jednoho 

člena je zaokrouhlován na celá čísla. Při zhodnocení komunikační kampaně pro rok 

2012 dokázal získat čistý objem 420 nových členů při vynaložení marketingových 

výdajů v částce 357 Kč na 1 získaného člena, kdy výnos z tohoto 1 člena na rok činí 15 

829 Kč.  

 

 Výše zmíněné výpočty jsou uvažovány pouze ve vztahu marketingových výdajů 

a příjmů ze členství, ostatní příjmy a výdaje nejsou v tomto zhodnocení začleněny.  

Z toho vyplývá, že komunikační kampaň v roce 2012 nedokázala splnit své předem 

definované cíle, tudíž ji nemůžeme považovat za efektivní. K 31. 12. 2012 je kapacita 

členů 2 920 členů a maximální kapacita tohoto fitness klubu je 4 500 členů. 

 

5.9 Výsledky analýzy komunikační strategie pro rok 2012 Pure 

Jatomi Fitness PLATINUM 

  

 Klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM se roce 2012 zaměřil na rozšíření 

portfolia nových členů, aby naplnil maximální kapacitu klubu. Strategie zaměřená 

pouze na nové členy překvapivě nepřinesla zcela pozitivní výsledky, protože byla 

opomenuta pozornost, která měla být směřována ke komunikaci se stávajícími členy, a 

tak byl stávajícím členům vytvořen prostor, kdy mohli klub opustit.  

  

 Vzhledem ke stabilnímu počtu 2 500 členů si společnost může dovolit investovat 

větší množství finančních prostředků, které budou směřovány ke komunikaci se 

stávající klientelou. Klub se nenachází již ve fázi, kdy by potřeboval agresivně získávat 

nové členy, tak by mohl přeměnit své originální Open Days na Member´s Days, 
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prostřednictvím nichž klub bude moci zapracovat na vztahu s věrnými zákazníky. Tímto 

nápadem si vytvoří prostor i pro potenciální nové členy, kdy si stávající členi budou 

moci přivést na tento speciální den pro ně své kamarády a známé.  

 

 Velmi dobře propracovanou částí komunikačního mixu jsou webové stránky, 

které jsou nejen designově velmi líbivé, ale charakteristická je jejich přehlednost, 

informovanost o právě probíhajících akcích a možnost virtuální návštěvy klubů po 

celém světě.  

 

 Ve spojení Pure Jatomi s mezinárodní sportovní značkou Reebok se klubu 

objevuje řada možností, které ještě nebyly realizovány. Je zde možnost rozvinutí 

spolupráce s touto značkou formou uspořádání eventů pro členy, která pomůže 

upevňovat loajalitu členů ke klubu. Proti výkonem pro společnost Reebok může být 

realizace výzkumu týkající se značky Reebok prostřednictvím svých členů.  

 

 Pro klub je velmi důležitou části komunikace spolupráce s partnerem Česká 

Miss, prostřednictvím, které může oslovit velké množství potenciálních členů, 

prostřednictvím galavečera vysílaného v televizi. Velmi významnou a důležitou částí 

této spolupráce je účast finalistek této soutěže při pořádání akcí v prostorách klubu, kdy 

jejich účast je zdokumentována fotografy, prostřednictvím nichž se tento klub dostává 

do médií.  

 

 Společnost Pure Jatomi Fitness PLATINUM by měla využít rozvoje mobilních 

technologií ve svůj prospěch a to formou například vytvoření jednoduché mobilní 

aplikace, která bude se členy komunikovat a informovat je o novinkách. Dále do svého 

komunikačního mixu může začlenit nové komunikační formy jako je pravidelné zasílání 

newsletteru, který může členy lákat na speciální akce, které je přimějí k pravidelným 

návštěvám klubu, a klub z toho tak může profitovat. V klubu nefunguje žádná zpětná 

vazba se členy, proto se vytváří prostor, jak tuto oblast vylepšit. Tato skutečnost nás 

zavádí do světa sociálních sítí, kde vytvoření FB pro tento klub by bylo zcela jistě 

velkou příležitostí pro komunikaci se stávajícími členy a zapojení tak členů do života 

klubu.  
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 Pro každý fitness klub je charakteristické, že za určitou dobu z klubu určitý 

počet členů odejde, například z důvodu dlouhodobé nemoci nebo přestěhování, a tak 

klub musí neustále pracovat na akcích, které budou do klubu přinášet nové členy. 

 

 Reklama v rádiu může přivést do klubu nové členy. Tato reklama by mohla být 

realizována v době, kdy lze předpokládat, že lidé fitness klub chtějí navštěvovat a to je v 

období před létem, kdy chtějí vypadat hezky do plavek. 

 

 Analýza komunikační kampaně přinesla řadu zjištění v oblastech a jednotlivých 

aktivitách, na které je možné se v následujících letech zaměřit a usilovat tak o 

vybudování silného mezinárodního řetězce sítě fitness center s rozsáhlou základnou ve 

velkých městech České republiky. 
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6 NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PURE 

JATOMI FITNESS PLATINUM PRO ROK 2014 
 

Tato kapitola přináší návrh komunikační kampaně pro Pure Jatomi Fitness 

PLATINUM, která je vytvořena na základě provedené analýzy realizované 

komunikační strategie v roce 2012. Koncept komunikační strategie je navrhován pro rok 

2014 z důvodu aktuálnosti a platnosti navržených akcí a nápadů, které klub bude moci 

použít v roce 2014.  

 

V praktické části je analyzována komunikační strategie klubu pro rok 2012. 

Kampaň pro rok 2013 je při zpracování práce v procesu a nebylo by možné provést 

analýzu této kampaně na celý rok a zhodnotit její efektivnost. Generální manažer 

nemůže během roku podávat informace o probíhající kampani. Tyto informace jsou 

stěžejním materiálem pro vypracování analytické části.  

 

Návrh se snaží přinést nápady, které klub může využít v budoucnu a mohou být 

atraktivní pro stávající členy a zaujmout nové zákazníky. Obsah kampaně byl 

zkonzultován s marketingovým ředitelem komunikační agentury a dále s generálním 

manažerem health a fitness klubu Pure Jatomi Fitness PLATINUM. Rozpočet na 

komunikační kampaň pro rok 2014 je stanoven na částku ve výši 1 400 000 Kč.  

  

 Při zpracování návrhu komunikační strategie pro rok 2014 tato práce vychází 

z komunikačního mixu a z dosud aplikovaného marketingového mixu, které byly 

realizovány v  roce 2012. Dílčí snahou projektu je přinést možné návrhy týkající se 

produktové a cenové modifikace. Klub vynaloží úsilí ke své atraktivitě nejen pro nové 

členy, ale i pro členy, kteří jsou s klubem již od začátku působení. 

 

Jak již bylo řečeno tento health & fitness klub na trhu působí třetím rokem, je ve 

fázi, kdy by jedním z komunikačních cílů mělo být upevňování členské základny. Tento 

projekt navrhuje možné alternativy oceňování věrnosti stálých členů. Klub profituje ze 

stávajících členů, proto by těmto zákazníkům měl být věnován excelentní pro klientský 

přístup. V této práci je navržen program, který se věnuje této skupině klientů. Jsou zde 

navrženy akce, které budou věrným členům zatraktivňovat pobyt v prostorách klubu i 

mimo něj formou speciálních „Member´s Days“.  
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Klub musí usilovat, aby členové chodili cvičit co nejčastěji a vymyslet způsoby, 

jak je k návštěvě klubu motivovat. Když členové chodí cvičit pravidelně, nejen že se 

sami dobře cítí, je to profitní i pro klub. Zákazníci v klubu mohou utratit více peněz 

prostřednictvím nákupu různých nápojů či energetických přípravků.  

 

Projekt komunikační strategie pro Pure Jatomi Fitness PLATINUM navazuje na 

kritické oblasti dosud aplikované komunikační strategie, kde následující část je 

zaměřena novým komunikačním kanálům, které společnost zařadí do svého 

komunikačního mixu. U každého komunikačního kanálu je představen obsah návrhu, 

termín realizace a doba trvání reklamy.  

 

Společnost Pure Jatomi je na trhu novým hráčem, i přesto koncept, který byl na 

českém trhu představen teprve před dvěma roky, dokázal v poměrně krátké době v 

Praze konkurovat mezinárodním řetězcům. V roce 2012 společnost získala ocenění CEE 

Retail Awards 2012 v kategorii entertainment/leisure retailer. Tato cena může být 

důkazem, že společnost směřuje tím správným směrem.  

 

Společnost na komunikační strategii nemůže šetřit a musí do ní investovat, 

snažit se o loajalitu svých stávajících zákazníků a zároveň přitahovat nové členy. 

Kreativní a dobře zorganizovaná kampaň je v dnešní době předpokladem úspěchu ve 

velmi konkurenčním prostředí.  

 

6.1 Navržené komunikační cíle pro Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

v roce 2014 

 

 Navržení nových komunikačních kanálů; 

 Udržení základny 3 000 členů; 

 Navýšení členské základny o 10%; 

 Zavedení zpětné vazby se členy; 

 Modifikace produktové a cenové politiky; 

 Rozšíření spolupráce s firmou Reebok; 

 Partnerství prostřednictvím České Miss s Aquila Aqualinea. 
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Obrázek 8 Navržení nových komunikačních kanálů   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Obrázek 9 Udržení základny 3 000 členů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Obrázek 10 Navýšení členské základny 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Obrázek 11 Zavedení zpětné vazby     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Obrázek 12 Modifikace produktové a cenové politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Obrázek 13 Rozšíření spolupráce s Reebok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Obrázek 14 Partnerství prostřednictvím České Miss s Aquila Aqualinea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šulová, 2013 
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Klub v druhé polovině roku vstoupí na trh s originálním nápadem formou 

mobilní aplikace Pure Jatomi, která bude společná pro všechny pobočky v České 

republice. Důležitým komunikačním cílem pro fitness klub je vybudovat stabilní 

základnu 3 000 členů, kteří nejen pravidelně hradí své měsíční členství, pro fitness klub 

jsou zároveň pravidelnými návštěvníky. V klubu budou probíhat celoroční i měsíční 

soutěže ve spolupráci s obchodními partnery, které členy budou motivovat 

k pravidelným návštěvám klubu. 

 

Klub chce během roku 2014 navýšit stávající počet členů o 10%.  Hlavními 

komunikačními kanály pro splnění tohoto cíle je kampaň v metru, online reklama, 

soutěž o roční členství na Evropě 2, dny otevřených dveří tzv. „Open Days“ a ukázkové 

skupinové lekce před obchodním centrem. Cílem fitness klubu jsou spokojení členi. 

Zavedení zpětné vazby s nimi by mohlo být prostředkem k jejich spokojenosti. Zpětná 

vazba bude spuštěna prostřednictvím facebookových stránek a vybudováním idea boxu, 

kam členi budou moci dávat své nápady a návrhy. Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

bude modifikovat produktovou a cenovou politiku v rámci svého marketingového mixu. 

Tato modifikace bude vycházet z rozšíření spolupráce se sportovní značkou Reebok, 

návrhu nových skupinových lekcí a přinese návrh nového studentského členství. 

Společnost chce rozšířit svou spolupráci s firmou Reebok a prostřednictvím svého 

partnera Česká Miss získat partnera nového -  Karlovarské minerální vody. Tato 

spolupráce je založená na vzájemné prosperitě oběma kooperujícím firmám.  

 

6.2 Spuštění nových komunikačních kanálů v roce 2014 

 

Fitness klub v roce 2014 rozšíří svůj dosud užívaný komunikační mix. Nové 

komunikační kanály jsou směřovány ke komunikaci se stávajícími členy i k oslovení 

nových zákazníků.  

 

6.2.1 Kanály zaměřené na komunikaci se členy 

Společnost ke komunikaci se stávajícími členy zvolila tyto nové komunikační 

kanály: Facebook, mobilní aplikaci a pravidelný newsletter. Tyto kanály jsou 

prostředkem k budování dlouhodobého vztahu se zákazníky, který bude předvídat jejich 

přání a požadavky na které bude moci pružně reagovat. 
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 Facebook 

V klubu není vytvořen žádný komunikační kanál, který by zastával funkci 

zpětné vazby se členy. Začátkem roku 2014 bude spuštěna sociální síť Facebook pro 

členy fitness klubu. Firma nevynaloží žádné speciální náklady na založení firemní 

sociální sítě. O tyto stránky se bude starat marketingový specialista, který denně bude 

přinášet aktuality, vymýšlet zajímavé komentáře, snažit se o atraktivní „život“ FB a 

v neposlední řadě bude odstraňovat nevhodné komentáře. 

 

Klub bude prostřednictvím facebooku komunikovat se členy, upozorňovat na 

akce, změny v rozvrhu, vystavovat fotky z akcí pořádaných klubem jako jsou Open 

Days a plánované nové akce pro věrné členy – Member´s Days a jiné mimořádné 

aktivity, které klub upořádá. FB stránky přináší možnost pořádání soutěží pro členy, 

které je budou motivovat k návštěvě klubu. Členové musí nejprve FB stránky navštívit, 

aby se o soutěžích dozvěděli.  

 

Cílem je komunikovat se členy, ptát se na jejich názory a nápady, které klub 

může v budoucnu realizovat. Facebook se stane prostředníkem v komunikaci mezi 

klubem a členy, který usiluje o vybudování zpětné vazby se členy. Dále bude 

informovat o aktuálních slevách uzavřených s novými obchodními partnery, kde 

členové mohou v rámci svého členství uplatnit slevu na poskytované zboží či služby. O 

založení FB stránkách budou členové informováni prostřednictvím interních klubových 

komunikačních kanálů. Využijeme prostory recepce, televizory a nástěnku v klubu. 

Noví členi budou motivováni, aby se stali fanoušky na FB poskytnutím jednorázové 

slevy ve výši 10% na první platbu svého členství.  

 

 Založení Direct mailingu 

Klub má možnost zasílání hromadného direct mailingu prostřednictvím e-

mailových adres, které členi se souhlasem klubu poskytují při uzavírání členství. 

V současné době tato forma komunikace není využívána. 

 

Na zřízení informačního newsletteru fitness klub nevynaloží žádné finanční 

náklady. Marketingový specialista vytvoří firemní šablonu newsletteru, kterou bude 

upravovat podle jednotlivých akcí. Newsletter bude stávající klienty upozorňovat na 

jejich dny v klubu – tzv.  Member´s Days. Klienti budou o novém způsobu komunikace 
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informováni prostřednictvím svého e-mailu v momentě, kdy obdrží svou první 

pozvánku na tento den. Zasílání direct mailingu je zajištěno prostřednictvím firemního 

e-mailu, kde je vytvořena hromadná skupina těchto členů, které se budou tyto 

newslettery pravidelně posílat. 

 

Tato forma komunikace je zaměřená na současné členy. Design newsletteru je 

v červeno – černých barvách, v pravé postranní části jsou umístěna loga fitness klubu. 

V horní části newsletteru je použit slogan Pure Love Life, Love Pure. Návrh šablony 

newsletteru je přiložen v přílohách práce. 

 

 Mobilní aplikace Pure Jatomi Fitness 

Fitness klub se ve své komunikační strategii zaměřuje na budování vztahu 

s věrnými zákazníky, a proto investuje do výroby jednoduché mobilní aplikace, která 

zastává funkci informativního charakteru. Důvodem pro rozhodnutí o funkci této 

aplikace je komunikační cíl, kterého chceme pomocí této aplikace dosáhnout, a tak dát 

členům najevo, že klub si jejich přízně váží a chce, aby to zákazníci věděli.  

 

Tato aplikace přináší nejnovější informace z fitness klubů, které členy upozorňují 

na nové akce připravené klubem a informují o změnách skupinových lekcí. Dále přináší 

doporučené tipy na cvičení a každodenní recepty na přípravu zdravých jídel. Součástí 

aplikace je prezentace trenérů jednotlivých poboček Pure Jatomi Fitness. Členové si 

v této prezentaci mohou přečíst informace o dosaženém vzdělání, sportovní kvalifikaci a 

životním mottu, se kterým se trenéři ztotožňují.  

 

 Aplikace je charakteristická možností zapsání výsledků ze cvičení do 

tréninkového deníčku prostřednictvím svého mobilního telefonu ihned po cvičení. 

Výhodou této aplikace je možnost stažení poukázky na slevu, kterou mohou členi využít 

u smluvních obchodních partnerů. Členi se doposud museli prokazovat členskou 

kartičkou klubu, aby tuto slevu mohli uplatnit. Tato aplikace je společná pro všechny 

pobočky fitness klubu, kde si uživatel vybírá z menu klub, o kterém chce zjistit 

informace. Je účelná ke komunikaci se členy, kteří si ji mohou stáhnout do svého 

telefonu zdarma. Mobilní aplikace přináší informace o: 

1) Akce klubu; 

2) Skupinové lekce; 
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3) Tým trenérů; 

4) Tipy na cvičení; 

5) Jídelníček na každý den; 

6) Tréninkový deníček; 

7) Možnost stažení slevy od partnera klubu. 

 

Členi budou o této aplikaci informováni na sociální síti Facebook a 

prostřednictvím interních komunikačních kanálů. Investice do této aplikace je v částce 

65 000 Kč. Aplikace je navržena v červeno – černé barvě, která koresponduje s logem 

společnosti. Návrh úvodní strany aplikace je přiložen v přílohách práce. 

 

6.2.2 Kanály na získávání nových členů 

Novým kanálem, který fitness klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM zařadil do 

svého komunikačního mixu je online reklama, kterou považuje v době neustálého online 

připojení za nezbytnou. Tato reklama přináší možnost zpětné vazby s potenciálními 

zákazníky. 

 

Jako další komunikační kanál, který fitness klub během tohoto roku do své 

kampaně připojil, je soutěž v rádiu. Tato forma je nejnákladnější položkou v 

komunikační kampani. Fitness klubu se tato investice může rychle vrátit, jelikož 

prostřednictvím rádia, které během rána poslouchají tisíce posluchačů, reklamní sdělení 

může zasáhnout velkou část ze skupiny cílových zákazníků. Rozhodl se pro formu 

soutěže v ranní show. Bude se jednat o jednorázovou akci, která během roku nebude mít 

opakovanou frekvenci. 

 

 Online reklama 

Jako jedna z možných forem reklamy je navrhována online reklama, která se 

stane součástí dosud aplikovaného komunikačního mixu. Reklamní bannery umístíme 

na webové portály Seznam.cz, youtube.com a na sociální síť FB. Při kliknutí na tento 

reklamní banner se klientovi zobrazí možnost získání volného vstupu a přesměruje jej 

na webové stránky fitness klubu. 
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 Reklama v rádiu 

Jelikož cílovým zákazníkem jsou také mladí lidé, kteří mohou být posluchači 

rozhlasové stanice, konkrétně Evropy 2, fitness klub se rozhodl pro tuto cestu, kterou 

považuje jako vhodnou k možnosti zasažení skupiny lidí. Fitness klubu se vložená 

investice při stávajících cenách členství vrátí při získání pouhých deseti členů.  

 

6.3 Kampaň na získávání nových členů 

 

Komunikační kampaň, která bude spuštěna během roku 2014, je rozdělena do 

několika komunikačních vln. V období pravděpodobného zvýšení zájmu o návštěvu 

fitness klubu bude spuštěna online reklama, která bude nabízet volné vstupy.   

 

V období před prázdninami, kdy lidé chtějí vypadat dobře do plavek, bude 

spuštěna kampaň v pražském metru, která na sebe bude poutat pozornost 

prostřednictvím splněných snů svých členů. V pražském metru se denně přepraví 

statisíce lidí, a proto byla zvolena tato varianta reklamy jako vhodná forma k možnému 

oslovení velké skupiny cílových zákazníků. Denně v obchodních centrech hostesky 

získávají kontakty na potenciální členy. Tyto slečny mají k dispozici dostatečný počet 

volných vstupů, které mohou zákazníkům během dne rozdat. Tato podpůrná aktivita je 

již podrobněji popsána v předchozí části práce, z tohoto důvodu ji zde nevěnuji další 

pozornost.  

 

Velmi oblíbenou a jedinečnou záležitostí klubu se staly dny otevřených dveří 

fitness klubu, ve specifickém podání Pure Jatomi Fitness se jedná o tzv. „Open Days“.  

Tyto akce změní svou dosavadní image a to do podoby sportovních „Open Days“, které 

budou realizovány formou sportovních turnajů v jednotlivých sportech. 

 

Jednorázovou akcí, do které společnost chce během tohoto roku investovat, bude 

spuštění soutěže v rozhlasové stanici Evropa 2 během ranní show, kdy posluchači 

budou soutěžit o roční členství.  
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Podpůrnou akcí, která se bude snažit o nové členy, bude originální pořádání 

skupinových lekcí, před obchodním centrem, kde je daný klub postavený za účasti 

stávajících členů.  

 

V období, kdy klub bude potřebovat nové členy, nabídne zákazníkům nový typ 

členství student.  

 

6.3.1 Reklama v metru se spokojenými členy 

Health & fitness klub Pure Jatomi Fitness PLATINUM svou reklamu umístí 

v pražském metru, kde se denně pohybuje vysoký počet Pražanů. Tato forma reklamy je 

cílena na získávání nových zákazníků. Reklama spočívá v umístění reklamního banneru 

v jednotlivých vagónech a eskalátorech pražského metra na lince B. Všechny pobočky 

klubu jsou umístěné na této trase metra. Hlavní myšlenka tohoto nápadu vychází z 

předchozí komunikace se spokojenými členy, kteří se budou moci zapojit do soutěže 

prostřednictvím sociální sítě klubu Facebook. Tato soutěž bude spuštěna 2 měsíce 

dopředu před začátkem kampaně v metru, které se budou moci zúčastnit členové Pure 

Jatomi Fitness PLATINUM.  

 

Soutěž spočívá v napsání příběhů členy, jak se jim povedlo pomocí health a 

fitness klubu Pure změnit svůj život, čeho pomocí klubu dosáhli. Své příběhy umístí na 

facebookové stránky klubu, kde se budou snažit, aby získali co největší počet like od 

svých známých, kamarádů nebo členů. První tři nejúspěšnější soutěžící, kteří dokáží 

získat největší počet like, od společnosti získají zdarma 1 měsíc členství. Management 

klubu vybere ty nejpoutavější příběhy, které budou zapojeny do reklamy v metru. 

 

Na reklamním vizuálu jsou vytištěné příběhy členů Pure Jatomi. Jednotlivé 

příběhy jsou podepsané konkrétními členy. Tato reklama chce motivovat potenciální 

zákazníky ke splnění jejich snu. Text této reklamy má podobu: Chceš změnit svůj život? 

Přečti si příběhy našich úspěšných členů, kteří to s námi dokázali. Půjdeš do toho taky? 

Navštiv jakýkoliv náš klub a začni teď hned! Neváhej, tato nabídka je časově 

limitována! Vizuál obsahuje firemní slogan Love Life – Love Pure, který je 

ztotožněním s hlavní myšlenkou této reklamy, že členi díky klubu jsou spokojeni se 

svým životem. V pravém dolním rohu je logo Pure Jatomi Fitness. Vizuál reklamy 

obsahuje QR kód, který si lidé mohou stáhnout do svého chytrého telefonu. Tento 
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speciální kód je přesměruje na webové stránky fitness klubu, kde si mohou stáhnout 

volný vstup k návštěvě libovolného klubu pro dvě osoby.  

 

Tato kampaň je plánována na duben s délkou trvání 1 měsíce, kdy si klub 

pronajme prostory prostřednictvím reklamních rámečků v jednotlivých vagónech 

v pražském metru a plánovaný rozpočet je spočítán na částku 125 000 Kč. Návrh 

vizuálu reklamy je přiložen v přílohách práce. 

 

6.3.2 Splnění snu ve tvaru Pure kapek online 

Návrh on-line reklamy je spojen s nápadem celoroční soutěže, která bude 

probíhat pro členy fitness klubu od ledna až do prosince roku 2014.  

 

Hlavní myšlenkou online reklamy je zobrazení Pure kapek, které „stékají“ po 

obrazovce. Tato reklama má znění: ,,Chyť svou šanci a splň si svůj sen. S Pure Jatomi 

Fitness bude tvůj život jiný!“ V případě, že uživatel na reklamu poklepe počítačovou 

myší, tento krok jej přesměruje na webové stránky fitness klubu, konkrétně na volný 

vstup, který může využít při návštěvě jakékoliv pobočky klubu. Podmínkou stažení 

volného vstupu bude vyplnění kontaktních údajů, které se přesměrují na server klubu. 

Klub získá kontaktní údaje na potenciálního člena. Potenciální klient získá zdarma 

volný vstup pro dvě osoby, který může využít k návštěvě kteréhokoliv klubu Pure 

Jatomi Fitness v Praze.  

 

Tvar kapky je inspirován s názvem fitness klubu – Pure, kdy jeho překlad může 

být ztotožněn s vodou. Tvar představuje také kapku potu, která klienty v klubu 

přibližuje k jejich cíli. V tomto reklamním spotu je použit firemní slogan – Love Pure – 

Love Life a firemní logo. 

 

Tato reklama bude umístěna na portálech Seznam.cz, google.cz, youtube.com 

formou reklamy Etarget, kde se zobrazí uživatelům. Další zvoleným typem internetové 

reklamy je FB click, kde je možnost geografického zacílení na zákazníka podle bydliště. 

Spuštěna bude po Vánocích, v období kdy mají lidé největší motivaci při plnění svých 

sportovních novoročních předsevzetí. V tomto období lze tedy očekávat zvýšenou 

poptávku po nákupu členství. 



 

88 
 

Reklama bude realizována v  lednu, délka jejího trvání je plánována na období 

jednoho měsíce s předpokládanými náklady, které zahrnují výrobu tohoto reklamního 

spotu, umístění a správu reklamy v částce 30 000 Kč. Návrh této reklamy je přiložen 

v přílohách práce. 

 

6.3.3 Soutěž o roční členství na Evropě 2 

Fitness klub se rozhodl pro novou formu promoakce a to formou uspořádání 

soutěže o roční členství v klubech Pure Jatomi Fitness dle vlastního výběru během 

vysílání ranní show v rádiu Evropa 2. Evropa 2 je podle průzkumů mediální agentury 

Sabanero (dostupné z www.medialni-agentura.sabanero.cz) řadí k nejposlouchanějším 

rozhlasovým stanicím v Praze. Fitness klub vidí v této promo velký potenciál k získání 

nových členů do jednotlivých klubů, protože tak může oslovit velkou skupinu 

potenciálních cílových zákazníků.  

 

Do soutěže fitness klub věnuje pět ročních členství. Moderátoři tohoto rádia 

udělají společnosti Pure Jatomi Fitness promo s důrazem, že se jedná o mezinárodní 

fitness řetězec. Posluchače informují, kde pobočky Pure Jatomi ve světě jsou. Následně 

vyhlásí soutěžní otázku s možnostmi států, kde všude se kluby nachází s jedním 

chybným státem. Posluchač, který se během této soutěže dovolá do ranní show, musí 

správně zodpovědět soutěžní otázku, aby vyhrál roční členství ve fitness klubu.  

 

Tato soutěž bude spojena s motivační prodejní akcí, která se vztahuje na 

zakoupení nového členství ve všech pobočkách fitness klubu k určitému datu. Obsahem 

sdělení, které moderátoři postoupí posluchačům bude: „Chceš to být právě ty, kdo 

zakoupí členství, se kterým strávíš víkend v Istanbulu a podíváš se tak do tureckého 

klubu? Tak neváhej a uzavři členství do 31. května“. Toto sdělení bude obsahovat 

fitness slogan Love Pure Love Life. Každý nový člen, který zakoupí členství 

v požadovaném termínu, se může zúčastnit slosování o tuto výhru.  

 

Soutěž v rádiu bude trvat jeden týden, od pondělí do pátku v květnu. Náklady 

jsou spočítány ve výši 200 000 Kč.  
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6.3.4 Open Days v Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

Klub tuto aktivitu dlouhodobě využívá k získávání nových členů. Cílem této 

práce je přinést nové nápady, které tyto dny zatraktivní. Jsou zde předloženy varianty 

akcí, které je možné v rámci těchto dnů uspořádat.  

 

Novým obsahem, který naplní Open Days jsou sportovní turnaje, které budou 

specializované na konkrétní sport společně se skupinovými lekcemi formou tréninků 

v těchto sportech.  Členové si v tento den mohou přivést své kamarády či známé. Tyto 

dny budou přístupné i pro širokou veřejnost. K informování o akci budou použity 

webové stránky, FB a připravovaný vizuál, který bude vystaven tři týdny dopředu na 

recepci klubu. Personál bude promovat akci v den její realizace, kdy bude oslovovat 

přítomné návštěvníky obchodního centra a rozdávat informující letáčky o akci.  

 

Open Days nebudou pořádány každý měsíc, jelikož tyto dny budou nahrazeny 

Member´s Days pro věrné členy klubu. Na tyto dny si členi mohou přivést svého 

kamaráda či známého, kterého musí s předstihem zapsat na recepci. Pořádané turnaje se 

budou konat na střeše obchodního domu Galerie Harfy, kde je k dispozici sportovní 

hřiště. Návrhy Open Days: 

 

 Bruslařský den s pohádkovými postavami 

V tento den bude pro děti členů a potenciálních členů připravené kluziště 

s pohádkovými postavami. Tato akce se uskuteční na střeše obchodního centra Galerie 

Harfa, kde je k dispozici kluziště. Návštěvníci si zde mohou zdarma zapůjčit brusle. 

Personál klubu bude v pohádkových kostýmech, se kterými se děti budou moci vyfotit. 

Pro hosty bude připravené občerstvení formou teplých nápojů v kelímcích Pure Jatomi. 

Tato akce proběhne v únoru 2014 a plánovaný rozpočet na tuto akci je stanoven 

v odhadované částce 15 000 Kč. 

 

 Basketbalový den 

Tento den bude pořádán formou basketbalového turnaje společně 

s basketbalovými skupinovými lekcemi. Personál bude převlečený do basketbalového 

dresu. Turnaj bude pořádán na střeše obchodního centra, kde budou přistaveny dva 

basketbalové koše. Zápasy budou probíhat formou street basketbalu, kdy jednotlivé 

týmy hrají proti sobě na jeden koš. Trenéři budou dělat rozhodčí. Pořádané skupinové 
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lekce budou ve stylu basketbalových tréninků za účasti hip-hopové hudby. Tato akce se 

uskuteční v  květnu 2014 s předpokládaným odhadovaným rozpočtem v částce 12 000 

Kč. V tomto stylu budou uspořádány i další druhy sportů, ke kterým má fitness klub 

možnosti a prostory. Těmito sporty budou jogging, tenis, plavání nebo fotbal.  

 

6.3.5 Předváděcí lekce před OC 

Jako jedna z možných netypických forem podpory prodeje a reklamy, která bude 

pro členy i pro potenciální zákazníky nevšedním zážitkem, jsou ukázkové skupinové 

lekce uspořádané před obchodním centrem, kde je fitness klub postavený. Tato akce je 

plánována s dostatečným časovým předstihem a je pro omezený počet lidí, kdy je 

vyžadováno závazné potvrzení od všech členů, kteří se této akce chtějí zúčastnit. Cílem 

je spontánnost akce, proto se tyto ukázkové hodiny před jednotlivými pobočkami klubu 

musí konat v ten samý den. Tyto ukázkové skupinové lekce budou během letních 

měsíců zopakovány. Tato ukázková skupinová lekce bude reklamou pro samotný klub i 

pro partnera Reebok. Zúčastnění členi získají dárek od partnera klubu Reebok ve formě 

trička. Na tričku jsou loga obou firem společně se sloganem Love Life, Love Pure.  

 

Předpokladem této akce je vzbuzení pozornosti a zájmu u procházejících lidí. 

Lidé si prostřednictvím svých tabletů nebo mobilních telefonů mohou akci natočit. Akce 

se tímto způsobem dostane na sociální síť Facebook nebo Youtube.com, kde si klub 

bude dělat reklamu zdarma. O těchto speciálních ukázkových lekcích není třeba nijak 

zvlášť informovat, neboť kluby se nachází v obchodních centrech, kde se většinou samo 

pohybuje větší množství lidí.  

 

6.3.6 Členství STUDENT 

Klub ve své nabídce nenabízí žádné členství, které je oproti ostatním typům 

výrazně cenově zvýhodněno. Do své nabídky v průběhu roku zařadí členství 

STUDENT.  

 

Tato nabídka je limitovaná pro počet členů. Studenti mají obvykle více volného 

času než pracující obyvatelstvo, a tak mohou fitness klub navštěvovat v době, kdy klub 

není v návštěvní špičce. Toto členství je podmíněno návštěvní dobou jako členství 

OFFpeak, tedy v době od 9-16, o víkendech je časově neomezeno.  
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Cena tohoto typu členství je stanovena na částku 890,-Kč/měsíčně, vzhledem 

k aktuálnímu počtu členů a měsíčním nákladům, které klub musí vynakládat. Tato cena 

bude poskytnuta studentům do 26 let věku s předložením studentského průkazu.  

 

O tomto typu členství zákazníci nebudou informováni „nahlas“. Toto členství 

bude nabízeno novým zákazníkům. V případě, že se o členství dozvědí i zákazníci jiní, 

kteří budou splňovat podmínky k jeho uzavření, členství jim bude poskytnuto. Toto 

řešení je aplikováno z důvodu velmi nízké ceny, na kterou klub nechce dělat reklamu.  

 

6.4 Komunikace se stávajícími členy 

 

Je zřejmé, že velké množství členů ukončuje po vypršení ročního závazku své 

členství. Tuto skutečnost potvrzuje i probíhající celoroční kampaň v roce 2013 v metru, 

která je zaměřená pouze na získávání nových členů. Současným klientům není 

věnována taková pozornost, to může být důvodem, proč tolik členů odchází. Klub je 

stále atraktivní, ale každého jednou omrzí stále stejné služby a produkty a touží po 

změně. Fitness klub se v tomto návrhu soustředí na komunikaci se stávajícími členy, 

která zahrnuje zpětnou vazbu se členy. Do této chvíle nefunguje žádná zpětná vazba.  

 

Dalším bodem zahrnutým v této komunikaci je modifikace produktové a cenové 

politiky, která se zaměřuje na nové skupinové lekce, rozšíření sortimentu pro zákazníky 

a nabídne nové studentské členství. Během roku v klubu bude probíhat celoroční soutěž 

Pure kapky, která by členy měla motivovat k častým návštěvám. Tato soutěž se skládá 

z dvanácti dílčích soutěží. Každý měsíc budou vyhodnoceni první tři členi, kteří budou 

mít nejvyšší počet návštěv klubu. Klub chce dát zákazníkům najevo, že si jejich přízně 

váží, proto je zde navržený nový druh eventu pro stávající členy. Tyto speciální dny se 

jmenují „Member´s Days“. Jsou zde také navrženy způsoby, jak může klub oceňovat 

věrnost svých zákazníků. Tyto nápady jsou považovány za prostředky, které by měly 

vést ke spokojenosti a pocitu členů, že si jich klub váží a měly by také zabránit 

vysokému počtu odcházejících členů.  
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6.4.1 Zpětná vazba se členy 

Tato forma komunikace je pro klub velmi důležitou součástí, neboť tak může 

předcházet nespokojenosti členů. Klub, ve kterém funguje zpětná vazba, ví, co 

zákazníci potřebují a chtějí. Klub tak snadněji plní jejich přání a požadavky. Fitness 

klub se stávajícími zákazníky bude komunikovat prostřednictvím sociální firemní FB 

stránky, kde členi mohou vyjadřovat své názory a návrhy týkající se fungování či 

nefungování klubu.  

 

Další možností, kterou pro tuto komunikaci využije, jsou jejich webové stránky. 

Klub zde může umisťovat online dotazníky. Vyplnění tohoto dotazníku, bude 

motivováno malým dárkem. Tento dárek zákazníci obdrží při své návštěvě ve fitness 

klubu. Potvrzením pro klub, že zákazníci daný formulář vyplnili až do jeho konce, bude 

zobrazení hesla, které se objeví při závěrečném kroku online vyplňování. Zákazníci 

obdrží při sdělení hesla na recepci malý dárek. Zákazníci, kteří nefandí moderní 

technologii, mohou ke zpětné vazbě využívat nový idea box, umístěný na recepci. Do 

tohoto boxu mohou vhodit své nápady, připomínky či stížnosti. Autoři zajímavých 

nápadů budou oceněni.  

 

6.4.2 Soutěž PURE kapky 

Tento nápad se snaží o motivaci členů k pravidelným návštěvám klubu. Pro 

fitness klub není pouze jedním důležitým aspektem, že klienti za své členství zaplatí. 

Jeho snahou je přimět své členy k pravidelným návštěvám klubu. Tento rok v klubu 

proto bude probíhat celoroční soutěž PURE kapky, která podpoří pravidelné návštěvy 

svých členů. Motiv kapky představuje vodu, kterou si lidé mohou spojit se samotným 

názvem klubu PURE. Druhou možností vysvětlení tohoto motivu je kapka potu, která je 

posouvá k jejich cíli, jehož chtějí dosáhnout.  

  

Během této soutěže členi budou sbírat samolepky ve tvaru Pure kapek. Členi za 

každou svou návštěvu fitness klubu získají jednu Pure kapku. Jejich cílem bude získat 

největší počet těchto samolepek. Každý měsíc budou vyhodnoceni tři nejúspěšnější 

členi, kteří dokáží nasbírat největší množství těchto samolepek. Odměnou pro ně budou 

dárkové vouchery k uplatnění služeb v Beaty salonu Forever Young a u obchodních 

partnerů a slevové poukázky na nákup zboží značky Reebok. Samolepky budou moci 

také získat zapojením se do akcí a různých soutěží pořádaných fitness klubem.  
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Tato akce má celoroční motivační charakter, kdy budou oceněni tři členi fitness 

klubu s nejvyšším počtem kapek. Pro vítěze je připraven letecký víkend pro dvě osoby 

v Bulharsku nebo Turecku s ubytováním a dopravou. Vítězové této soutěže se podívají 

do bulharského či tureckého klubu Pure Jatomi Fitness. Této soutěže se mohou zúčastnit 

členi, kteří jsou s klubem delší dobu než jeden rok. Členové budou o této soutěži 

informováni prostřednictvím webových a FB stránek. Náklady na tuto soutěž jsou 

spočítány v částce 75 000 Kč.  

 

6.4.3 Member’s Days 

Klub bude tyto speciální dny připravovat pro své věrné členy. Tyto akce pro ně 

budou zážitkovým marketingem. Členi si na tuto akci mohou přivést svého kamaráda či 

známého. Na recepci budou své kamarády přihlašovat v maximálním počtu dvou osob. 

Tyto dny by měly členům ukázat, že si klub jejich přízně váží, investuje do zábavy a 

zpestřuje dění v  klubu i mimo něj.  

 

Je zde sestaven roční plán Member´s nápadů, které budou během roku realizovány 

s nástinem možného programu během těchto dnů. Členové budou o těchto akcích 

informováni prostřednictvím newsletteru, facebookových stránek a prostřednictvím 

tematického vizuálu vystaveném před recepcí dva týdny před akcí. Rozpočet na tyto 

dny je stanoven na částku 250 000 Kč.  

 

Tabulka 4 Roční plán Member´s Day 2014 

Únor – Valentýnský den 

Březen – Miss klubu 

Duben – Motorkářský den 

Květen – Seznam se v klubu 

Červen- Den dětí 

Červenec – Cyklistický den 

Srpen – Den na bruslích 

Září – Profi focení 

Říjen – Relaxační den 

Prosinec – Mikulášská 

Zdroj: Šulová, 2013 



 

94 
 

 Valentýnský den 

Tento den bude oslavou svátku zamilovaných, přinese možnost seznámit 

nezadané členy. Během tohoto dne budou probíhat soutěže mezi páry, kdy se bude 

soutěžit o večeře v partnerských restauracích a masáže do beaty studia Forever Young. 

Pořádané soutěže budou v závodu na spinningových kolech, běhacích pásech a formou 

překážkového běhu ve skupinových sálech. Připraveny budou i tradiční soutěže 

například ve skákacích pytlech. Dress codem pro tento den bude červená barva. Klub 

bude vyzdoben červenými balónky a svíčkami. Pro členy bude připraveno sladké 

občerstvení. 

 

 Miss klubu 

Tato soutěž se bude skládat z několika sportovních soutěžních disciplín, které 

budou finalistky během odpoledne plnit. Personál klubu a přítomní členové budou 

zastávat roli poroty. Akce bude podmíněna včasnou registrací na FB stránkách klubu, 

kam zájemkyně umístí své fotografie a informace o sobě. Členové zde budou moci 

svým favoritkám dávat like, kde bude vybráno 13 kandidátek s nejvyšším počtem like. 

Miss, která ukáže nejen svoji krásu, ale i sportovní výkony, bude oceněna balíčkem od 

společnosti Reebok, pozvánkou na finálový večer Miss České republiky a získá roční 

předplatné na členství v klubu. 

 

 Motorkářský den 

Tento den neproběhne v prostorách fitness klubu. Pro členy bude připraven 

program v prostorách Kart centra Radotín. Fitness klub pronajme tyto prostory 

v odpoledních hodinách, v délce tří hodin. Akce bude pouze pro členy klubu a kapacita 

bude omezená. Návštěvníci akce musí mít na sobě alespoň jednu věc motorkářského 

stylu.  

 

 Den dětí 

Tato akce bude připravena pro děti členů. Bude probíhat na střeše obchodního 

centra, kde pro děti budou připraveny zábavné hry. Bude zde převlečený maskot 

pohádkové postavy, se kterým se budou fotit. Děti si zde budou malovat, lovit rybičky, 

hrát kuželky a mohou si zde namalovat obličej podle svého přání. Akce bude probíhat i 

ve večerních hodinách, kdy pro děti bude připravená bojová hra.  
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 Seznam se v klubu 

V klubu proběhne seznamovací den pro nezadané členy formou stolečkové 

seznamovací metody v prostorách skupinových sálů. Stolečky budou nahrazeny 

cvičícími podložkami, kdy členové budou ve sportovním oblečení. Každý zúčastněný 

člen dostane papírek se jmény zúčastněných osob opačného pohlaví. Ke každému jménu 

přiřadí své hodnocení z možné volby ano, ne a možná. Kde ano znamená – chci ji/ho 

poznat, ne – nechci ji/ho poznat a možná – můžeme to zkusit.  Členům, kterým se 

budou tato hodnocení shodovat, budou vyměněny telefonní kontakty, prostřednictvím 

nichž se budou moci s druhou osobou seznámit.  

 

 Cyklistický den 

Další akcí, která nebude probíhat v  klubu, bude cyklistický výlet pro členy. Pro 

účastníky tohoto výletu budou připravená trička značky Reebok, která dostanou na tuto 

akci. Akce proběhne během letních víkendových dnů. Délka trasy bude přizpůsobena 

zúčastněným členům. Pro členy bude na trase připraveno Pure občerstvení. Členové se 

budou přihlašovat prostřednictvím online dotazníku, který bude zpracován ve spolupráci 

se značkou Reebok, od které získají tričko. Vyplnění tohoto dotazníku bude závazné 

přihlášení na outdoorovou akci.  

 

 Outdoorová akce na bruslích 

Tato akce bude další outdoorovou příležitostí, která využije letního počasí 

k zábavě svých členů. Klub pro své členy připraví bruslení v areálu pražské Ladronky. 

Na akci členům bude k dispozici stánek s občerstvením a možnost zapůjčení bruslí s 

chrániči. Pro zúčastněné členy budou připravená tílka a trička se slogany fitness klubu 

od partnera Reebok. Členové se na akci budou přihlašovat prostřednictvím online 

dotazníku, který bude zpracován ve spolupráci se značkou Reebok. Tato akce bude 

věnována pouze členům klubu a kapacita bude omezena. 

 

 Profi focení 

V tento den zpestří členům běžný den ve fitness centru návštěva týmu vizážistek 

a fotografa, kteří pro ně budou k dispozici. Ve skupinových sálech si členi budou moci 

nechat udělat profi fotku ve sportovním či jimi oblíbeném oblečení. Fotografové je 

budou zachycovat v akci při sportu v klubu. Členi si budou moci zamluvit svůj termín 
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focení na přesný čas a budou tak moci naplánovat svoji návštěvu v klubu. Členové si 

vyvolané fotky budou moci vyzvednout na recepci fitness klubu. Tato akce bude 

z důvodu vysokých nákladů probíhat v dopoledních hodinách, kdy je klub navštěvován 

nižším počtem členů než v hodinách odpoledních a večerních. Bude věnována pouze 

členům a kapacita této akce bude omezená. 

 

 Relaxační den 

Obvykle se členi chodí do klubu odreagovat, načerpat energii z každodenního 

stresu, proto klub ve spolupráci s beaty studiem Forever Young připraví odpoledne 

odpočinku, kdy si budou moci vychutnat několikaminutové různé typy masáží. Pro ženy 

budou připravené stánky, kde si budou moci nechat udělat manikúru. Studio si touto 

akcí udělá promo vlastních služeb, které nabízí.  

 

 Mikulášský den 

Na akci členové mohou přijít v převlecích čerta, Mikuláše a anděla. V tento den 

bude probíhat slavnostní vyhlášení vítězů celoročního soutěžního programu Pure kapky. 

Pro pány bude připraven čertovský souboj, dámy si budou moci vyzkoušet andělské 

létání a všichni si budou moci změřit své síly při přetahování čertovských ocásků. 

Občerstvení budou podávat  andělky, od kterých se členi mohou nechat zkrášlit. Každý 

člen, který v tento den přijde do fitness centra v převleku, obdrží od Mikuláše malý 

dárek.  

 

6.4.4 Oceňování věrnosti členů 

Pure Jatomi Fitness na trhu působí již od konce roku 2010 a společně s ním jsou 

zde členové, kteří jsou tomuto klubu věrni již od počátku jeho založení. Jejich věrnost 

by měla být oceněna. V současné chvíli v klubu nic takového nefunguje. Klub bude 

oceňovat členy, kteří setrvají v klubu po uplynutí roční členské smlouvy.  

 

Klub bude členům k  narozeninám zasílat blahopřání v elektronické podobě. 

Součástí tohoto blahopřání bude slevová poukázka na nákup oblečení značky Reebok 

v den jejich narozenin s upozorněním, že na recepci klubu obdrží malý dárek od jejich 

klubu. Členi, kteří jsou v klubu delší dobu než dva roky, si po uplynutí této doby, 

mohou do klubu přivést rodinného příslušníka nebo nejlepšího kamaráda. Členovi bude 

poskytnuta sleva v hodnotě 20% na jeho členství, s prodloužením smlouvy o další rok. 
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Nový člen získá slevu v té samé hodnotě vztahující se na aktuální cenovou nabídku 

členství.  

 

6.5 Modifikace produktové a cenové politiky 

 

Modifikace částí marketingového mixu se týká produktu, který klub nabízí a 

nového druhu členství, jež bude cílen na mladé lidi, kteří studují. Během existence 

klubu nedošlo k žádným výraznějším změnám v obsahu skupinových lekcí. Klub 

obmění svůj produkt formou nových nápadů týkajících se skupinových lekcí. Tyto 

nápady zahrnují lekce pro páry, speciální hodiny pro těhotné ženy, soutěžení týmů a 

ranní venkovní běh. Cílem této produktové modifikace je zatraktivnění služeb pro 

členy, kteří jsou v klubu déle než jeden rok. Klub chce stále bavit tyto své zákazníky. 

Členi budou informováni o nových možnostech skupinových lekcí prostřednictvím 

mobilní aplikace, FB a webových stránek.  

 

 Lekce pro páry 

Tento nápad je navržen pro páry, které chodí cvičit spolu a chtějí čas ve fitness 

klubu strávit společně. Tento nový druh skupinových bude možností k seznámení členů 

fitness klubu. To znamená, že se těchto hodin mohou zúčastnit i nezadaní, kteří se 

mohou během lekce seznámit. Hodiny budou probíhat formou posilovacích hodin 

s vlastní váhou těla nebo tanečních lekcí. Na tyto hodiny bude nezbytné včasné zapsání 

na recepci. 

 

 Speciální cvičení pro těhotné ženy 

Tato forma cvičení v klubu není dosud zavedená. Těhotné ženy vyžadují 

speciální cvičení, která jsou přizpůsobena jejich stavu a možnostem. V klubu jsou 

podmínky pro skupinové lekce na fit ballonech a pro cvičení yogy pro těhotné ženy. 

Před zavedením těchto lekcí je nezbytné udělat průzkum, kolik členek se těchto lekcí 

účastní. Zájemkyně se budou zapisovat na recepci klubu.  

 

 Soutěžení týmů 

Tento nápad bude spočívat v jednorázových soutěžích, které budou pořádány 

v prostorách fitness klubu a ve venkovních prostorách na střeše obchodního centra. 
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Vyhlašovány budou v den, kdy se budou realizovat. Jejich organizaci a pořádání budou 

mít na starosti trenéři. Ve venkovních prostorách bude překážkový běh, v prostorách 

klubu se budou pořádat různé soutěže na běhacích pásech. Tyto soutěže budou 

nárazového charakteru, zúčastnění členi budou moci vyhrát slevový poukaz na 

zakoupení sportovního oblečení značky Reebok.  

 

 Ranní venkovní běh 

Tato skupinová forma běhu bude pořádána pro členy, kteří raději běhají venku 

pod vedením trenéra. Tyto běhy budou pořádány 2x týdně v ranních hodinách před prací 

členů. Na tyto hodiny je nezbytné včasné zapsání na recepci. Skupinové běhy budou 

probíhat od června do konce září, kdy je předpoklad, že již bude příjemné letní počasí. 

Členi si budou moci na tento běh zakoupit na recepci klubu speciální běhací trička za 

velmi nízkou cenu. Klub si tričky s logem společnosti bude dělat reklamu.  

 

 Prodej sportovního oblečení značky Reebok  

Touto formou bude rozšířena spolupráce s partnerem klubu - značkou 

sportovního oblečení a vybavení značky Reebok. Fitness klub bude na recepci klubu 

prodávat sportovní oblečení této značky. V prostorách recepce nejsou dostatečné 

prostory k vystavení těchto produktů. Stojánek se zabezpečenými vystavenými kusy 

oblečení bude umístěn před vstupem do šaten, kde se prostor k prezentaci přímo nabízí, 

neboť zde každý člen musí projít při svém vstupu do šaten. Členové si zde budou moci 

zakoupit sportovní oblečení, boty a různé sportovní doplňky této značky. Prodejní 

činnost bude v kompetenci recepce. Nabízený sortiment bude prezentován na webových 

stránkách klubu. Fitness klub může během realizace soutěží týmů rozdávat slevové 

poukazy na oblečení značky Reebok, kterými bude posilovat prodej těchto produktů 

 

Počáteční investice do zakoupení sportovního zboží je odhadována na částku ve 

výši 250 000 Kč. Otevření tohoto obchodu bude spuštěno v únoru a bude spojené s 

valentýnskou akcí, čímž podpoří počáteční prodej tohoto sortimentu. 

 

 Členství STUDENT 

Klub ve své nabídce nenabízí žádné členství, které je oproti ostatním typům 

výrazně cenově zvýhodněno. Do své nabídky v průběhu roku zařadí členství 

STUDENT. Tato nabídka je limitovaná pro počet členů. Studenti mají obvykle více 
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volného času než pracující obyvatelstvo, a tak mohou fitness klub navštěvovat v době, 

kdy klub není v návštěvní špičce. Toto členství je podmíněno návštěvní dobou jako 

členství OFFpeak, tedy v době od 9-16, o víkendech je časově neomezeno.  

 

Cena tohoto typu členství je stanovena na částku 890,-Kč/měsíčně, vzhledem 

k aktuálnímu počtu členů a měsíčním nákladům, které klub musí vynakládat. Tato cena 

bude poskytnuta studentům do 26 let věku s předložením studentského průkazu. O 

tomto typu členství zákazníci nebudou informováni „nahlas“. Toto členství bude 

nabízeno novým zákazníkům. V případě, že se o členství dozvědí i zákazníci jiní, kteří 

budou splňovat podmínky k jeho uzavření, členství jim bude poskytnuto. Toto řešení je 

aplikováno z důvodu velmi nízké ceny, na kterou klub nechce dělat reklamu. 

  

6.6 Partnerství prostřednictvím České Miss s Aquila Aqualinea 

 

Pure Jatomi Fitness je oficiálním dárcem cen soutěže královny krásy Česká 

Miss. Vítězky této soutěže se účastní eventů při otvírání nových klubů a oslavy 

narozenin klubu. Klub chce zařadit do své komunikace promo akce s týmem hostesek, 

pomocí kterých se chce na trhu zviditelnit.  

 

Spolupráce bude uzavřena s Karlovarskými minerálními vodami, a.s., neboť 

Česká Miss s touto společností spolupracuje a vítězky jsou reklamní tváře jejich 

produktů. Tato spolupráce bude uzavřena na období července až srpna 2014 s možností 

prodloužení spolupráce. V případě oboustranné spokojenosti a splnění účelnosti oběma 

firmám se toto partnerství může rozvinout v dlouhodobou spolupráci. Aquila Aqualinea 

se může stát oficiálním dodavatelem vod pro tento klub.  

 

Tyto akce jsou plánované na léto. První promo akce bude zahájena pomocí 

vítězek České Miss společně s týmem hostesek. Promo tým s finalistkami bude mít na 

sobě šaty a šerpy s logem společnosti. Je zde pravděpodobná účast novinářů, díky 

kterým se klub může objevit v tištěných médiích. Tým bude rozdávat vodu Aquila 

Aqualinea s nápisem Pure Jatomi Fitness. Velikost této vody bude 500 ml. Obal bude 

ukazovat spojení této firmy s fitness klubem. Tato promo voda se bude podávat 

chlazená. Důvody pro výrobu vody s logem firmy a slogany Pure Jatomi Fitness jsou 
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jednoduché, málokdo v horkém létě toto osvěžení odmítne. Realizace promo akcí bude 

v místech fitness klubů a v centru Prahy. Místem, které tým hostesek navštíví, můžou 

být pražská koupaliště. Promo akce se budou konat od pondělí do pátku v časovém 

rozmezí 1-2 hodin. Na každém promu budou dvě hostesky, které budou pracovat do 

rozdání naplánovaného počtu vod. Na jednu promo akci je plánováno 200 vod.  

 

Hostesky budou hodnocené 300 Kč za 1 promo den, na akci stráví maximálně 

1,5 hodiny. Výplata hostesek za 2 měsíce bude v částce 24 000 Kč. Hostesky s klubem 

uzavřou dohodu o provedení práce. Předpokládaný počet vod na celou akci je 8 000. 

Aquila Aqualinea zajistí vody na vlastní náklady. Výdaje spojené s polepem etikety 

uhradí klub za zvýhodněnou částku 20 000 Kč. Celkové výdaje na tuto akci jsou 

předpokládány v částce 44 000 Kč. Návrh etikety je přiložen v přílohách práce. 

 

6.7 Spolupráce s firmou Reebok 

 

Ve spolupráci s mezinárodní značkou Reebok vidí fitness klub velký potenciál a 

možnosti rozvinutí jejich vzájemné kooperace. Je to dlouhotrvající proces, který 

vyžaduje promyšlené načasování s propracovaným naplánováním jednotlivých kroků.  

 

Fitness klub si stanovil jako jeden z komunikačních cílů v nadcházejícím roce 

zintenzivnění komunikace s věrnými členy. Prostředkem v této komunikaci budou 

sportovní zážitkové akce. Fitness klub disponuje základnou o počtu více jak 2 500 

členů. Právě tady se ukazuje šance, jakým způsobem rozšířit spolupráci. 

 

Fitness klub společnost Reebok osloví s nápadem realizace výzkumu formou 

online dotazníkového šetření týkajícího se jejich značky. Konkrétní zaměření výzkumu 

by záleželo na značce Reebok. Při pořádání akcí pro členy se naskytne možnost 

vyplnění těchto dotazníků online jako přihláška na pořádaný event klubem. Krátké 

dotazníky budou fitness klubem vyvěšeny na webových stránkách klubu. Odměnou pro 

zúčastněné členy mohou být trička od společnosti Reebok. Tento výzkum bude zaměřen 

na sportovně aktivní obyvatelstvo a realizován může být ve všech zemích, kde má 

společnost Pure Jatomi Fitness pobočky.  
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 Motivační tričko Reebok 

Tato akce bude uskutečněna ve spolupráci se značkou Reebok. Členové si 

mohou nechat potisknout zakoupené sportovní oblečení vlastního výběru v klubu od 

společnosti Reebok vlastním životním mottem, kterým se v životě řídí. V souvislosti 

s touto akcí můžeme na FB stránkách klubu realizovat soutěž o nejlíbivější motto. 

Členové budou hodnotit motta ostatních prostřednictvím like. Tato akce bude probíhat 

dva měsíce. Vítěz této soutěže získá poukázku na nákup sportovního oblečení v klubu.  

Spolupráce s Reebok bude spočívat v cenovém zvýhodnění vybraného sportovního 

oblečení.  
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7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
 

Na základě zhodnocení analýzy komunikační kampaně v roce 2012 lze 

konstatovat níže uváděné skutečnosti, na kterých je nezbytné v následujících letech 

pracovat. 

 

Pure Jatomi Fitness PLATINUM v uplynulém roce 2012 dokázal získat 1260 

nových členů při vynaložení velmi nízkých marketingových nákladů. Skutečnost také 

ukazuje, že během této komunikace opustilo klub 840 členů. Situace může být vyvolána 

více faktory. V práci vycházím z jednostranného zaměření kampaně na nové členy. 

Dalším faktorem, který tuto skutečnost může ovlivňovat, je neexistence zpětné vazby se 

členy.  

 

Z pohledu více jak dvouleté členky klubu mě také nenapadá žádná akce, která by 

oceňovala moji věrnost ke klubu. Během dvouročního členství v  health a fitness klubu 

neproběhly žádné větší změny v nabízených produktech. Toto zjištění může být 

impulzem k opuštění klubu členy, kteří jsou s klubem od počátku jeho působení a je jim 

nabízena stále ta samá nabídka jako na začátku.  

 

Tomuto fitness klubu navrhuji následující doporučení, která pro klub mohou být 

prospěšná a mohou přinést větší atraktivitu i víceletým členům, kteří jsou s klubem od 

jeho začátku. Navrhovaný plán vychází z reálného rozpočtu, který v roce 2014 bude 

věnovaný marketingu. Záměrně není využita celková částka z rozpočtu ve výši 

1 400 000 Kč, neboť klub může zažít během roku situace, kdy musí reagovat na 

konkurenci. Komunikační cíle a navrhované body komunikační kampaně byly 

diskutovány s marketingovým ředitelem komunikační agentury a generálním 

manažerem klubu.  

 

Práce vychází ze skutečnosti, že komunikační kampaň v roce 2013 je cílena 

pouze na získávání nových členů. Získané informace dokazují, že dochází k neustálému 

navyšování čísel týkajících se odchodů členů. Vycházím z předpokládaných odhadů 

klubu, že kapacita v roce 2013 by se mohla navýšit cca o 600 členů. Za této situace by 

měl klub k 31. 12. 2013 cca 3 500 členů.  
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Klubu doporučuji zaměření kampaně na získávání nových zákazníků, z důvodu 

neustálého úbytku členů po uplynutí jejich ročního závazku. Jako jednu z možností ke 

splnění tohoto cíle navrhuji vytvoření kampaně se spokojenými zákazníky v prostorech 

pražského metra, kde umístěné vizuály mohou zasáhnout velký počet lidí.  

 

Nová média jako internet a FB umožní další reklamní alternativu k získání 

nových zákazníků. U této reklamy je předpokladem, že zajistí předem smluvený počet 

návštěvníků webových stránek. Online média jsou považována za hudbu budoucnosti, 

která umí zasáhnout tu správnou cílovou skupinu, proto na ni sází i fitness klub.  

 

Fitness klubu se líbí reklama formou soutěže v ranní show v úspěšném rádiu 

Evropa 2. Pure Jatomi Fitness v této týdenní soutěži rozdá pět ročních členství 

s možností vlastního výběru klubu. Moderátoři upozorní na možnost výhry výletu do 

tureckého města, při zakoupení členství v klubech. Tato reklama je zaměřená na mladší 

zákazníky, které může zaujmout. 

 

Netypickou aktivitou ke vzbuzení pozornosti a zájmu nových zákazníků budou 

pořádané ukázkové lekce cvičení za účasti členů v místech, kde jsou fitness kluby 

postavené. Tato akce může být adrenalinovým zážitkem i pro členy klubu.  

 

Fitness klubu doporučuji rozšíření komunikačního mixu o kanály, na které 

nevynaloží žádné speciální náklady. Těmito komunikačními kanály je facebookový 

profil a zasílání pravidelného newsletteru. Klub prostřednictvím těchto uvedených 

kanálů může komunikovat se stávajícími členy. FB zavede zpětnou vazbu, pouze za 

předpokladu, že se o tyto stránky a reakce svých členů bude odpovědný zaměstnanec 

pravidelně starat. Zpětná vazba se zákazníky může napomáhat odchodu vysokému 

počtu členů. V současné době v klubu totiž žádná zpětná vazba nefunguje.  

 

K utváření dlouhodobého vztahu se zákazníky mohou vést nové speciální akce 

pro věrné členy v podobě Member´s Days. Pořádané Open Days jsou spíše akcí pro 

nové členy, kteří klub neznají. Fitness klub je v těchto dnech obvykle přeplněn, a tak si 

jej členi moc neužijí. 

 



 

104 
 

Mobilní aplikace ukáže členům, že klub do komunikace s nimi investuje. Tato 

aplikace může být pro členy, kteří pravidelně sledují webové stránky a jsou uživateli 

chytrých telefonů, příjemnou novinkou v komunikaci s nimi. Klub přináší svým členům 

originální a pro fitness centra se vyznačující jako netypický způsob komunikace s nimi. 

Pure Jatomi Fitness tímto nápadem může být průkopníkem, neboť žádný z fitness klubu 

dosud s tímto nápadem nepřišel.  

 

Klub musí modifikovat své produkty k udržení přízně víceletých členů. Nové 

skupinové lekce mohou osvěžit existující rozvrh těchto lekcí. Pro klub nebudou 

nákladnou položkou, neboť pomůcky nezbytné pro tato cvičení v nabídce má.  

 

Pure Jatomi Fitness spolupracuje s významnými partnery jako je Česká Miss a 

mezinárodní sportovní značka Reebok. Obě společnosti jsou pro fitness klub velkým 

potenciálem a nabízejí možnosti dalšího rozvoje spolupráce. Pure Jatomi Fitness klub 

osloví prostřednictvím České Miss společnost Karlovarské minerální vody, s.r.o. Aqua 

Aqualinea, se kterou chce spolupracovat na své letní promoakci. Aquila Aqualinea se 

stane dodavatelem vod pro tuto letní promoakci za účasti vítězek České Miss. Letní 

promo akce bude pro obě firmy reklamou a aktivitou, která bude usilovat o zviditelnění 

obou firem na trhu. Společnost Reebok jako partner fitness klubu nabízí možnost 

realizace prodeje sportovního oblečení ve fitness klubu za zvýhodněné ceny pro klub. 

Tato spolupráce umožní produktovou modifikaci. Součinnost těchto firem může být 

realizována díky rozsáhlé základně členů. Klub může ve spolupráci se svými členy 

udělat výzkum zaměřený na značku Reebok. Reebok formou barterového obchodu dodá 

sportovní trička. Tato trička budou reklamou pro obě kooperující firmy a klub je použije 

pro eventy pořádané pro členy klubu.   

 

Při vytváření marketingových vizuálů fitness klub nepoužívá své firemní 

slogany Love Pure – Love Life. Marketingové slogany jsou v klubu pouze na stěnách. 

Klubu doporučuji tyto firemní slogany používat na marketingové materiály klubu, 

neboť mohou na zákazníky působit motivačně.  

 

Moderní technologie nabízí vytváření QR kódů, které se prostřednictvím 

speciální internetové stránky dají vytvořit zcela zdarma. Klub tyto QR kódy může 

umisťovat na své reklamní vizuály, které mohou zefektivnit vnímání zvolené reklamy. 
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Uživatelé chytrých telefonů při scanu těchto kódů mohou být ihned přesměrováni na 

webové stránky klubu.  

 

V souvislosti s rozšířením marketingových aktivit, by bylo vhodné rozšířit 

marketingové oddělení o marketingového specialistu. Tento zaměstnanec by se mohl 

starat o FB stránky klubu, mobilní aplikaci a mohl by připravovat pravidelné vizuály 

newsletterů.  

 

K vytvoření úspěšné komunikační strategie by klub měl vytvořit dlouhodobý 

komunikační plán, který se bude na základě analýzy let minulých přizpůsobovat 

současné situaci a trendům. Každá realizovaná kampaň musí být zhodnocena podle 

předem stanovených cílů, které měla splnit. Jen tak fitness klub může posoudit, zda 

realizované akce splnily svůj daný účel.   

 

Pure Jatomi Fitness při sestavování komunikačního mixu může zařadit i 

nákladově náročnější komunikační kanály, které mohou sloužit k naplnění stanovených 

komunikačních cílů. Pure Jatomi Fitness PLATINUM je řídícím klubem pro ostatní 

otevřené pobočky, a tak by veškeré novinky a inovace měly vycházet z tohoto klubu a 

další kluby je měly následovat, aby se v závislosti na svém typu stávaly totožnými. Při 

sestavování navrhovaného komunikačního mixu jsem využila i své zkušenosti jako 

členka fitness klubu a zamýšlela se nad aktivitami, které ve fitness klubu chybí. 

Doporučení a zmíněné návrhy pro klub mohou být novým pohledem na dosud 

aplikovaný komunikační mix a mohou tak jejich komunikaci přinést zcela nový rozměr. 
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Příloha 1 Rozvrh lekcí Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 Big Hall Small Hall      

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

07:00 
YOGA 

Veronika 
  

YOGA 

Veronika 
   

07:45 
Břišní 

buchty 
 Břišní buchty 

Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 
  

08:00 
Bosu 

Helča 

Břišní 

buchty 

Zdravá záda 

Pure Team 

Zdravá záda 

Pure Team 

Problem 

Zones 

Helča 

 

 

 
 

     
Yoga 

Veronika 
  

08:30    
Cycling 

Zuzka 
   

09:00 Úklid 
Pilates 

Simona 

Power Yoga 

Ondra 
 

Bosu 

Helča 

Problem 

Zones Pure 

Team 

 

10:00 

Step 

aerobic 

Zuzana 

Problem 

Zones Alice 
 

Gap+ Strech 

Alice 

Jukari Fit 

to Fly 

Helča 

Circuit 

Training 

Pure Team 

Břišní 

buchty 

 
Cycling 

Alena 
      

11:00 

Problem 

Zones 

Helča 

Circuit 

Training 

Alice 

Problem 

Zones Alice 

Latino Mix 

Dance  

Martia A. 

   

 

Latino 

Mix 

Natália 

Úklid Úklid Úklid Úklid 
Břišní 

buchty 
Úklid 

12:00 
Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 
Břišní buchty 

Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 
  

13:00 Úklid Úklid Úklid Úklid Úklid Úklid Úklid 

14:00   
TBC Pure 

Team 
    

15:30 

Ropes 

Jumping 

Rolo 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

16:00 
Box 

Roland 

Pilates 

Markéta 

Zumba 

Viktor 

Problem 

Zones 

Lucka 

Bosu 

Lucka 

Bosu 

Lucka 
 

16:30 

Ropes 

Jumping 

Rolo 

      

16:45 
Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 
Břišní buchty 

Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 

17:00 

Pure 

Pump 

Ondra 

Bosu Ondra 
Pure Pump 

Helča 

Bodystyling 

Lucka 

Bodystyl

ing 

Lucka 

Bodystylin

g Lucka 

Pilates 

Markéta 

 
Jukari 

Ondra 

Power Yoga 

Lenka 

Bosu Pure 

Team 

Circuit 

Training 

Pure Team 

 
Cycling 

Ivona 

Jukari 

Fit To 

Fly 

Helča 

18:00 
Cycling 

Šárka 
Box Rolo Seminář 

Cycling 90 

Alena 

 

 
  

18:30     

CrossFit 

30 Pure 

Team 

  

19:00 

Problem 

Zones 

Helča 

Jukari Fit To 

Flex Helča 

TBC Pure 

Team 

Cardio 

Dance 
  

Fit Ball 

Helča 

   Cycling Aleš    
Cycling 

Aleš 

19:30    
Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 
  

20:00 
Fit Ball 

Helča 

Dance Fever 

Ondra 

Bosu Yoga 

Ondra 

Bodystyling 

Viktor 
  

Zumba 

Viktor 

20:30 
Břišní 

buchty 

Břišní 

buchty 
Břišní buchty    

Břišní 

buchty 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 2 Interní komunikační kanály Pure Jatomi Fitness PLATINUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 3 Návrh mobilní aplikace Pure Jatomi Fitness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 4 Online reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 5 Návrh etikety promo vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 6 Návrh vizuálu reklamy v metru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 7 Vizuál newsletteru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


