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Abstrakt 

 

Název:     Využití telefonického prodeje VIP hospitality u hokejových týmů 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zjištění současného stavu využití telefonického 

prodeje VIP u hokejových týmů a na jeho základě sestavení obecné prodejní 

koncepce VIP hospitality po telefonu. 

 

Metody:  V práci byly použity metody analýza, dotazování a pozorování. Metoda 

analýzy byla použita pro rozbor segmentace současných partnerů 

jednotlivých klubů, metoda dotazování pro zjištění využití telefonického 

prodeje v procesu prodeje jednotlivých klubů a konečně metoda pozorování 

byla využita pro zhodnocení realizace telefonického prodeje u klubu, který 

jej využívá k prodeji VIP hospitality.  

      

Výsledky:  Došlo k zjištění, že telefonický prodej není hojně využívanou technikou 

prodeje VIP hospitality. Kluby jej nevyužívají vůbec, nebo nesprávně, tedy 

následně i neefektivně. Ti, kteří telefonický prodej využívají, porušují 

základní zásady tohoto typu prodeje a nekladou dostatečný důraz na 

personální zabezpečení těchto pozic. 

 

Klíčová slova: telemarketing, VIP hospitality, sponzoring 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:            Analysis of the use of telephone selling VIP hospitality for hockey teams 

 

Objectives:  The main objective of this work is to determine the current status of the 

use of telesales VIP for hockey teams and on the basis of the general 

assembly retail concept VIP hospitality over the phone. 

 

Methods:  The paper used methods of analysis, inquiry and observation. The analysis 

method was used for the analysis of segmentation current partners of clubs, 

a method of questioning to determine the use of telephone sales in the sales 

of individual clubs and finally observation method was used to evaluate 

the implementation of telephone sales at the club, which it uses to sell VIP 

hospitality. 

 

Results:  There was a finding that telesales is not widely used sales technique VIP 

hospitality. Clubs do not use it at all or incorrectly consequently, the 

inefficiently. Those who use telephone sales violate the basic principles of 

this type of sale and does not put enough emphasis staffing these positions. 

 

Keywords: telemarketing, VIP hospitality, sponsorship 
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1. ÚVOD 

V dnešní době je sport, zejména jeho pasivní sledování, brán jako určitý 

substituent kultury. Velké hokejové a fotbalové kluby nabízejí svým návštěvníkům 

kulturně-sportovní zážitek. Vedle toho jsou příjmy ze vstupného na utkání sportovních 

klubů hrajících českou nejvyšší soutěž nezbytnou součástí rozpočtu těchto klubů. Snem 

každého klubového managementu je mít vyprodaný stadion či arénu na domácí zápasy. 

Kromě vstupenek na běžná místa na stadionu disponuje ticketing klubu tzv. VIP místy. 

Tato místa nabízejí bonus oběma stranám. Jak doplňkové služby, komfortní sedadla a 

jejich prestižní umístění na stadionu, občerstvení aj. na straně návštěvníka, tak větší 

příjem pro klub či provozovatele stadionu. Jejich zaplnění je tedy nezbytnou součástí 

uspokojivého zisku ze vstupného. 

I přes relativně malý počet těchto exkluzivních míst je jejich obsazení 

návštěvníky poměrně obtížné a tak zůstávají často nevyužita. Problémem je vyžadování 

individuálního přístupu ze strany potenciálních VIP diváků, který je očekáván hlavně na 

základě již zmíněné vyšší ceny. Ta, v kombinaci s často jen nárazovým využitím tohoto 

druhu vstupného, klade personální a časové nároky na zaměstnance, kteří by pečovali o 

tyto návštěvníky. Kluby tedy nemají dostatečný počet pracovníků ani finanční 

prostředky na jejich zaměstnávání. 

VIP místa jsou tedy zpravidla obsazována partnery klubu. Tato závislost funguje 

ale i v opačném směru, kdy se právě partnery stávají zájemci o VIP místa, kteří po 

jednání se zástupci klubu přistoupí na balíček partnerství spojeného s reklamou, jehož 

součástí je i exkluzivní vstup na utkání. 

Problémem je v čase přirozený úbytek partnerů a VIP klientů, ať už z finančních 

či jiných důvodů. Klub se v takové situaci začne potýkat s otázkami, kdo by mohl být 

dalším potenciálním partnerem, kde a jakou cestou jej osloví, případně kdo ze 

zaměstnanců bude mít tuto činnost v popisu práce. 

V praxi dochází k tomu, že si klub není schopen na tyto otázky efektivně a 

včasně odpovědět a tak se nový partneři ozývají sami s poptávkou na spolupráci či 

konkrétní místa, nebo se operativně během sezony, s ohledem na potřebné finance, 

oslovují velké známé firmy s dotazem na spolupráci. Ani jedna z těchto variant 

neprospívá dobré image klubu a z hlediska samotného prodeje není dostatečně efektivní. 

Kluby v současnosti hledají nové varianty a možnosti prodeje VIP míst a partnerských 
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balíčků. Viditelná je snaha o využití nových komunikačních kanálů a strategií prodeje 

VIP. O inovace se pokouší jednotlivé kluby v závislosti na technické, finanční a 

personální vyspělosti klubu. 

Práce je zaměřena na využití jedné konkrétní prodejní strategie - telefonního 

prodeje. Snahou je odpovědět na otázky typu: Je využití telefonického prodeje VIP 

hospitality reálně efektivní, nebo se jedná pouze o spojení neslučitelného? Jaké firmy, 

kdy a s jakou strategií je výhodné oslovit? Jaké pracovníky si vybrat, jak je školit a jaké 

nároky na ně klást? Jak by měla vypadat obecná koncepce telefonického prodeje jako 

lukrativního nástroje prodeje VIP hospitality? 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je analýza způsobů prodeje VIP hospitality jednotlivých hokejových 

klubů působících v Tipsport extralize v sezoně 2012/2013. Dále určení kladů a záporů 

používaných metod s ohledem na telefonický prodej. A konečně sestavení doporučení a 

obecné koncepce využití telefonického prodeje VIP hospitality klubů ledního hokeje 

v České republice. 

2.2 Úkoly práce 

Na základě vymezených cílů je třeba vymezit dílčí úkoly: 

1) Vymezení základních pojmů a vložení tématu do teoretického rámce 

vycházejícího ze studia odborné literatury zaměřené na telemarketing a VIP 

hospitality, jeho následné aplikace do sportovního prostředí. 

2) Analýza současného stavu spolupráce extraligových týmů s organizacemi. 

3) Sestavení otázek pro zástupce týmů. 

4) Pilotáž. 

5) Distribuce a sběr dat prostřednictvím dotazníků předložených zástupcům klubů. 

6) Praktické pozorování využití telefonického prodeje při prodeji VIP hospitality u 

klubu HC Sparta Praha. 

7) Zpracování a vyhodnocení získaných dat. 

8) Návrh doporučení pro jednotlivé kluby. 

9) Sestavení obecné koncepce využití telefonického prodeje při prodeji VIP 

hospitality u klubů ledního hokeje v České republice. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části budou definovány jednotlivé dílčí pojmy jako je telefonický prodej 

(telemarketing) a VIP hospitality, budou vymezeny vztahy mezi nimi a návaznost na 

obecné teorie sportovního marketingu. 

Vzhledem k povaze daného prostředí a nestandardnosti spojení těchto dvou 

pojmů v praxi i teoretické rovině, budou definovány odděleně se snahou o co největší 

propojenost jednotlivých vymezení. 

Důvodem pro nedostatečné propracování vymezení těchto pojmů na pozadí 

sportovního marketingu je nedlouhá historie tohoto samotného oboru. V českých 

podmínkách je marketing ve spojitosti se sportem datován od začátku 70. let, v tomto 

období nebyl nijak rozvíjen jako věda, pouze lze některé jeho prvky nalézt 

v ojedinělých akcích velkých fotbalových klubů působících kromě české ligy i na 

mezinárodních hřištích. A tak lze o sportovním marketingu jako takovém v praxi 

hovořit od roku 1990.
1
 Z tohoto důvodu bude nevyhnutelné některé pojmy definovat na 

obecné rovině. 

3.1 Telefonický prodej (telemarketing) 

Telemarketing – je forma přímého prodeje, kdy je výrobek nabízen formou 

telefonického hovoru, kdy prodejce vysvětluje přednosti výrobku.
2
 V této definici je 

nastíněna základní myšlenku telefonického prodeje. Postupem času se označení 

telemarketing v běžné řeči rozšířilo i na jiné aktivity zprostředkované telefonem, ale 

nemající prodej výrobku či služby jako svůj primární cíl. Ostatní funkce, které je možné 

přes telefon uspokojit, jsou:
 3
  

 Help desk – zajišťuje určitou formu servisu dodaného produktu či služby 

v aktuálním čase. Měl by operativně reagovat na nefunkčnost tohoto produktu a 

zajistit okamžité vyřešení problému, či v jinak neřešitelné situaci alespoň 

zahájení řešení tohoto problému. Dále by měl být schopen poskytnout informaci 

o možnosti a době trvání nefunkčnosti. 

                                                 
1
 KOSÍK, M. Marketing strategy in connection with sport. Innovative Marketing, 2011, roč. 7, č. 2, s. 92-

98. 
2
 DVOŘÁKOVÁ, Š. Sportovní marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31 ISBN 80-

210-3901-9. 
3
 SPÁČIL, A. Péče o zákazníky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. s. 107-108. ISBN 80-247-

0514-1. 
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 Zákaznické centrum – zodpovídá dotazy na funkce produktu, přijímá 

objednávky neplacených modifikací produktu a služeb. Dále může přijímat 

reklamace produktů a služeb, ale oproti helpdesk není v reálném čase. Jako 

řešení je očekávána kompenzace či náhrada produktu spíše než zprovoznění 

původního. 

 Telemarketing – je orientován na odchozí hovory. Úkolem je zjištění zájmu o 

daný produkt, nebo jeho případné vyvolání. Dále provádění průzkumu trhu, 

včetně zákaznické spokojenosti. 

 Telesales – uskutečňuje kompletní prodej, až po podpis smlouvy a předání na 

oddělení či úsek, který se postará o dodávku produktu. 

 Interně provozní – realizuje logistické funkce uvnitř firmy, např.: přejímají a 

zakládají do systému již učiněné dodávky. 

Další neprodejní aktivity, které je možné efektivně realizovat prostřednictvím telefonu, 

mohou být:
4
 

 oznámení nových výrobků nebo služeb 

 péče o stávající zákazníky 

 pozvánky na veletrhy, výstavy či eventy 

 dohodnutí termínů schůzek 

 zkoumání situace na trhu či v oboru 

 dohodnutí termínů pro zástupce 

3.1.1 Základní členění telemarketingu 

Kritériem členění je fakt, zda se jedná o příchozí či odchozí hovor. Toto 

kritérium však ztrácí postupem času své opodstatnění, jelikož dnes jsou v praxi 

využívány i příchozí hovory jako nástroj nabídky produktu či oslovení zákazníků. 

3.1.1.1 Pasivní telemarketing (inbound) 

Operátoři u tohoto typu rozhovoru čekají na příchozí hovor od zákazníků. I přes 

název tohoto typu telemarketingu se nejedná o pasivní jednání ze strany operátora. Dnes 

se proto již s oblibou používá označení reaktivní telemarketing, které lépe vystihuje 

činnost operátora, který reaguje na zákazníkovi dotazy, připomínky aj. Hovory jsou 

                                                 
4
 SCHWALBE, H. Praktická reklama. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 1994. s. 73. ISBN 80-7169-

112-7. 
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zpracovávány na určeném telefonním čísle, které bývá zpravidla zveřejňováno 

v médiích. 

Využití: 

 infolinky 

 objednávky propagačních materiálů 

 soutěže 

 reklamace a stížnosti 

 helpline 

 příjem faxů 

 objednávky zboží (teleshopping) 

 

Tabulka č.1: Výhody a nevýhody pasivního telemarketingu 

Pasivní telemarketing 

Výhody Nevýhody 

Jednodušší výběr operátorů. Oddělená skupina operátorů. 

Velmi dobře znají produkty, služby a procesy. Ne všichni mají schopnost prodávat. 

Operátoři se stávají specialisty na produkt Některé nelze univerzálně využít. 

 Ne vždy jsou plně vytíženi. 

Zdroj: Santlerová (2011) 

3.1.1.2 Aktivní telemarketing (outbound) 

Aktivní telemarketing se vyznačuje zejména aktivním oslovováním nových 

klientů a nabízením produktů a služeb. Je možné jej využít také pro sjednávání schůzek 

obchodním zástupcům či samotné uzavírání objednávek. Operátoři kontaktují předem 

vybranou skupinu zákazníků. 

Cíle hovoru: 

 průzkum trhu 

 aktualizace databáze 

 zodpovědění otázek, dotazníků 

 zjišťování potřeb zákazníka 

 domlouvání schůzek pro obchodní zástupce 

 zjišťování spokojenosti zákazníka 
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 poděkování klientům, následná péče o klienty 

 zaznamenávání reakcí na reklamu (zjišťování efektivity) 

 

Tabulka č.2: Výhody a nevýhody aktivního telemarketingu 

Aktivní telemarketing 

Výhody Nevýhody 

Cíleně vybraná skupina s požadovanými 

vlastnostmi a schopnostmi. 

Oddělená skupina operátorů. 

Menší počet operátorů. Úzké zaměření na prodej. 

Školení jsou kratší a jednodušší. Znají pouze svůj produkt. 

Odměňovací systém prémií lze jednoduše 

nastavit – cíle, počty. 

Mnohdy neznají navazující procesy 

zpracování. 

Prodej prováděný specialisty je kvalitnější. V době špiček, kdy volá nejvíce klientů, nelze 

využít. 

Zdroj: Santlerová (2011) 

3.1.2 Call centrum 

Telemarketing i jeho okrajové funkce jsou v praxi spravovány a zajišťovány tzv. 

call centry. Velmi zjednodušeně řečeno, jde o provozní jednotku, kde více osob vyřizuje 

telefonické dotazy klientů, realizuje požadavky, transakce nebo aktivně oslovuje klienty 

s nabídkou produktů a služeb.
5
 Call centrum je ze strany firmy budováno ve chvíli, kdy 

si firma s rozvojem orientace na zákazníka klade otázku, jak efektivně s narůstajícím 

počtem zákazníků komunikovat. Vedle zřízení call centra existují samozřejmě i jiné 

možnosti komunikace se zákazníky, která není přímo osobní a využívá nových 

technologií jako je internet, SMS, emaily, aj. Spojení klasického prodeje s novými 

technologiemi je přínosné z hlediska image firmy, v zákazníkovi vyvolá takové oslovení 

pocit, že daná firma je organizovaná, moderní a klade důraz na inovaci. Není ale ani 

nutné zcela nahradit staré technologie a strategie novými, naopak, je žádoucí využít 

kontrastu mezi nimi a využít pozitiv, které každý z nich přináší.
6
 Zákazník tedy může 

být osloven po telefonu, ale samotná objednávka je již realizována obchodním 

zástupcem osobně s klientem, kterého operátor seznámí s hlavními vlastnostmi a 

výhodami produktu a následně domluví schůzku zástupci firmy. Tato varianta 

                                                 
5
 SANTLEROVÁ, K, a kol. Telemarketing v praxi. 2.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. s. 15. 

ISBN 978-80-247-3928-1. 
6
 WESTERBEEK, H, SMITH, A.. Sport Business in the Global Marketplace. 1.vyd. Hampshire: Palgrave 

Macmillan, 2003. s. 147. ISBN 1-4039-0300-X. 
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kombinuje výhody telemarketingu jako je zacílení oslovení, rychlost, možnost analýzy 

rozhovorů a snížení cestovních nákladů zástupců. Na druhé straně osobní podpis 

objednávky či smlouvy vzbouzí v zákazníkovi důvěru a pocit péče od firmy. 

Kvalita call centra není určena počtem komunikačních kanálů či zaměstnanců, 

určuje jí začlenění a vzájemné propojení do systému komunikace s klienty. Role call 

centra v rámci firmy je dána základními faktory jako je segment zákazníků, který bude 

call centrum obsluhovat, aktivity, které bude zabezpečovat, požadovaná úroveň služeb a 

v neposlední řadě, také vztah s ostatními zákaznickými kanály či organizační a procesní 

rozhraní mezi ním a zbytkem firmy. Na základě výše zmíněného je možné setkat se 

s dvěma druhy call center, interními a externími. Interní, jak už název naznačuje, je 

pevnou součástí firmy a většinou zajišťuje výhradně zpracování hovorů pro svou 

mateřskou společnost. Externí call cantrum je samostatnou složkou či organizací 

zabývající se poskytováním telemarketingových služeb třetím osobám. Je najímáno 

firmami, které šetří náklady za vlastní provoz call centra, nebo by jej nevyužili 

celoročně. Tyto agentury jsou také schopny poskytnout firmě prodej či průzkum na klíč, 

kdy firma pouze uvede parametry, které musí být splněny a agentura provede celou 

realizaci samostatně. Disponuje vlastními kontakty na spotřebitele, mají vlastní, školené 

operátory a následně poskytnout vyhodnocené, ucelené statistické údaje, ze kterých je 

možné vycházet, pro další prodej a strategie.  

3.1.2.1 Velikost call centra 

Odhad, nebo určení velikosti call centra vychází z několika základních faktorů. 

Prvním z nich je objem transakcí, které budou operátoři realizovat. Jedná se tedy o 

počet jednotlivých transakcí za určité období, zpravidla bývá udáván za běžný pracovní 

den a je jím tedy určena maximální kapacita call centra. Je ale nutné přihlédnout 

k určitým specifikům konkrétní telemarketingové aktivity, kterou chceme provádět. 

Jedná se o sezónnost nabídky a možnosti výskytu určitých kampaní, stejně jako o 

sezónnost pracovního nasazení některých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že velká část 

operátoru je z řad studentů či důchodců, je nutné při volbě velikosti call centra počítat 

s neobsazeností míst v určitých obdobích. 

Druhým faktorem je doba trvání transakce. K dosažení denních i 

dlouhodobějších cílů je nutná kalkulace s pravděpodobností dosažení daného cíle. 

S narůstající průměrnou dobou hovoru, zpracování informace, vyřízení požadavku a 



18 

 

zpětného kontaktu se zákazníkem se snižuje počet uskutečněných hovorů za časovou 

jednotku. Pokud tedy k tomuto dojde, je nutné zvýšit počet aktivních operátorů 

k udržení stejné hladiny efektivity hovoru za časovou jednotku. 

Posledním faktorem je provozní model call centra. Jedná se o model, ve kterém 

by mělo být určeno, jaká bude struktura call centra, zda bude disponovat 

specializovanými týmy operátorů pečlivě vyškolenými na jeden konkrétní produkt či 

jejich soubor a bude tedy dále nemožné s těmito operátory počítat pro další projekty. 

Nebo zda bude call centrum disponovat univerzálními týmy, které budou schopny 

realizace téměř jakéhokoliv hovoru, ale jejich školení bude časově i finančně náročnější. 

Všechny tyto aspekty je důležité si uvědomit a promyslet ještě před samotným 

založením call centra, při samotném chodu call centra je změna i jen jednoho z těchto 

faktorů velice náročná a nákladná. 

3.1.2.2 Zaměstnanci call centra 

Vzhledem k faktu, že zaměstnanci jsou hybnou silou celého call centra a jím 

prováděného telemarketingu, je žádoucí bližší vymezení organizační struktury call 

centra a nastínění vyžadovaných vlastností operátorů. 

Organizační struktura call center je rozličná v závislosti na jejich velikostech, 

činnostech a právní subjektivitě. Obecně lze vykonávané pozice vyčlenit následovně:
7
 

 Vedoucí pozice 

o manažer call centra 

o vedoucí týmu či projektu 

 Zaměstnanci či odborné pozice 

o operátoři 

o počítačoví odborníci 

o odborníci na telekomunikační techniku 

o supervizoři 

 Další funkce 

o školitelé, koučové 

o lidé na další zpracování objednávek 

                                                 
7
 SANTLEROVÁ, K, a kol. Telemarketing v praxi. 2.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. s. 33. 

ISBN 978-80-247-3928-1. 
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Důležitost role operátora není třeba více zdůrazňovat, je prostředníkem kontaktu 

call centra se zákazníkem a zároveň tvůrcem image firmy. Vedle dvou zmíněných 

technických pracovních pozic je zajímavá pozice supervizora, který je odpovědný za 

kvalitu hovorů, provádí zpětnou vazbu operátorům, v některých menších call centrech 

zastává funkci školitele a může řešit i provozní záležitosti projektu (docházka operátorů, 

obsazenost call centra, dílčí statistiky, aj.). 

Co se týče vedoucích pozic, je rozdíl zmíněných dvou pozic patrný na první 

pohled. Manažer call centra odpovídá za chod call centra jako celku, se všemi jeho 

projekty, provozními, organizačními, personálními i kontrolními záležitostmi. Oproti 

tomu vedoucí týmu či projektu (dle organizace samotného call centra) je odpovědný za 

jednotlivé záležitosti obdobně jako manažer call centra, ale pouze v jemu svěřeném 

týmu lidí, či projektu. 

Při výběru nových operátorů (jakožto nejdůležitějších článků každého call 

centra) by mělo být přihlédnuto ke klasickým požadavkům na pracovníka, jako jsou:
8
 

 vzdělání a kvalifikace 

 dovednosti a schopnosti 

 pracovní zkušenosti 

 charakteristiky osobnosti 

Výběr nových operátorů je zpravidla dvoukolový. V prvním kole je provedena prvotní 

analýza osobní písemné dokumentace uchazečů a vyřazení nevhodných uchazečů např.: 

s vadou řeči aj.. V kole druhém, se přistoupí k tzv. telefonickému screeningu. Jedná se o 

zkušební hovor, který uchazeč vede se školitelem či supervizorem call centra, tento 

hovor je jako všechny uskutečněné hovory nahráván a následně je proveden jeho 

rozbor. Důraz je kladen na celou řadu aspektů hovoru. Sledují se hlasové charakteristiky 

jako je hlasitost a tempo řeči, výslovnost, artikulace, intonace či případný akcent. 

Uspokojující hlasové charakteristiky jsou základní podmínkou další rozboru hovoru i 

samotného přijetí uchazeče. Dále je sledována slovní komunikace, která zahrnuje slovní 

zásobu, spisovnost užívaného jazyka, gramatiku a zdvořilostní formulace v hovoru. 

Tuto složku je později možné jemně korigovat a dolaďovat supervizorem či koučem. U 

operátora je hodnocena i schopnost strukturování tj. logická návaznost jednotlivých 

                                                 
8
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007. s. 135. ISBN 978-80-7261-

168-3. 
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prvků hovoru a propracování jednotlivých častí hovoru (úvod, závěr, aj.). Neméně 

důležitá jsou i další sledovaná kritéria, kterými jsou aktivita operátora, zejména jeho 

sebe prosazení, hledání řešení a zaujetí pro věc. Interpersonální schopnosti uchazeče – 

nekonfliktnost, osobností zvláštnosti či preference týmové nebo individuální práce. 

Důraz je kladen též na odolnost, zde se jedná spíš o aspekty vizuální než hlasové či 

rétorické. Jsou jimi znaky napětí (třes rukou, celková nejistota, nervová vyrážka) a míra 

sebevědomí. Při zkušebních hovoru si hodnotitelé všímají i práce na počítači, zejména 

orientaci v úkolu, zvládání více věcí najednou a tempo. Tento poslední bod je zvlášť 

důležitý pro dobu hovoru a s tím spojenou i efektivitu hovoru. 

3.1.3 Telemarketingový proces prodeje 

Prodejní proces po telefonu se obecně skládá ze sedmi, na sobě závislých a 

navazujících kroků.
9
 

Prvním je příprava před hovorem. V této fázi by si měl operátor ověřit dostupné 

informace o klientovi, kterého hodlá oslovit. Na základě tohoto ověření by si měl vybrat 

vhodného, potenciálního klienta pro plánovaný hovor a psychicky se naladit na 

klientovo myšlení, být tzv. na stejné vlně, plně chápat a uvědomovat si jeho potřeby a 

očekávaná přání. Pokud nemá operátor již ověřený seznam vybraných zákazníků, jak 

tomu bývá u větších call center, stává se tvůrcem cílové skupiny samotného prodeje. 

Operátor přistoupí k samotnému rozhovoru, který by měl začít úvodem, kde 

operátor přistoupí určitým způsobem ke klientovi a vytvoří si u něj určitou pozici a 

důležitý první dojem. Nezbytné je představení samotného operátora a zmínění 

společnosti, v zastoupení které volá. Úkolem operátora v této fázi je dostat se přes 

recepční a spojovatele, kteří jsou většinou neochotní přepojovat hovory za účelem 

prodeje či výzkumu, a hovořit tak s vybranou osobou. Dále by měl být objasněn účel 

hovoru a navázání vztahu mezi operátorem a klientem prostřednictvím volby slov a 

intonace.  Tento krok je velice důležitý z hlediska přístupu klienta k hovoru, formuje se 

zde pozitivní či negativní přístup k celému hovoru a tím se určuje i zájem klienta o 

produkt. Pokud je klient otráven během tohoto úvodu, k samotnému sdělení či prodeji 

bude přistupovat skepticky a bez zájmu. 

                                                 
9
 MULLIN, J., HARDY, S., SUTTON, W. Sport Marketing. 2.vyd. Mattoon: Human Kinestics, 2000. s. 

234-236. ISBN 0-88011-877-6. 
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Dále se přistupuje ke shromáždění specifických dat o klientovi, nebo také 

přípravy samotného prodeje. Operátor se snaží získat obecnou představu o klientově 

podnikání či soukromém životě (dle předmětu prodeje) a jeho potřebách, pro tento účel 

začne volit na místo obecných, otázky specifické. 

Přichází fáze aktivního naslouchání, kdy operátor na základě zjištěných potřeb 

klienta, vytváří prodejní strategii. Navrhuje možné využití jím předkládaného řešení, 

jeho klady a zápory pro klienta a jeho situaci. Reaguje na případné námitky a využívá 

empatie. Důležité je v tomto bodě položení kontrolních otázek o možnosti využití 

navrhovaného řešení, čím se operátor ujišťuje, že zvolené řešení klientovi vyhovuje. 

V opačném případě se snaží produkt modifikovat k jeho spokojenosti. 

Po tomto ověření přistupuje k samotné prezentaci zboží a prodeji. Na kvalitně 

připravené půdě na věcných argumentech dostává klienta do pozice, kdy si sám 

uvědomí potřebu produktu a výhodnost navrhovaného řešení. Při možných pochybách 

operátor vyzdvihne některé výhody nabízené produktu tak, aby byly zjevně vyvráceny 

obavy klienta. 

Pokud operátor zvládnul vyvrácení námitek klienta, přistupuje, na základě 

sledování nákupních signálů a dobrého načasování, k uzavření prodeje. Samotný prodej 

je uzavírán na základě provozních pravidel daného call centra či projektu. 

Poslední fáze, je fáze rozloučení, kde operátor zodpoví všechny dodatečné 

otázky o provedení samotného prodeje či doručení produktu. Následně je nutný zřetelný 

souhlas se vším vyřčeným a s nákupem daného produktu. Bez tohoto jasného souhlasu 

je smlouva neplatná a klient není povinen se touto smlouvou dále řídit. Následně 

přichází samotné rozloučení operátora, u kterého by měl být brán zřetel na možnost 

dalšího prodeje a image společnosti, kterou operátor zastupuje. 

V jiných zdrojích může být uváděn model s rozdílným počtem kroků, jedná se 

ale pouze jen o sjednocení více kroků pod jeden, či naopak o rozdělení jednoho kroku 

do více položek. Jedná se tedy pouze o rozdíl formální, který nemá vliv na samotný 

průběh hovoru. 
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3.1.3.1  Cílová skupina – nový zákazník 

Jedním z klíčových faktorů efektivity telemarketingu je výběr oslovovaných 

potencionálních klientů. Velké firmy v dnešní době usilují o to, oslovit méně zákazníků, 

ale zato perspektivních. Firmy se tedy snaží své zákazníky vyhledávat.
10

 

Takový výběr cílové skupiny zákazníků dopomůže firmě při prodeji, zejména ve 

volbě komunikačního kanálu, komunikačních prostředků. Vytvoří si tím sama soubor 

zákazníků s podobným uvažováním, přáními a potřebami. 

 

Obr. č.1: Charakteristika cílové skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vysekalová (2007, s. 42) 

Kromě v obrázku uvedených znaků, pomocí nichž je možné cílovou skupinu definovat, 

je v marketingu důležitou charakteristikou vztah ke značce.
11

 Vztah ke značce je možné 

                                                 
10

 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 6.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. s. 58. ISBN 

80-247-0513-3. 
11

 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. 2.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. s. 42. ISBN 978-

80-247-2001-2. 
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zjistit průzkumem trhu či jiným průzkumem a u propracovanějších databází kontaktů, 

které agentury nabízejí call centrům jako zdroj kontaktů na klienty, může být uváděn. 

Důvodem příchodu nového zákazníka ke společnosti je mnoho. Může se jednat o 

nižší cenu výrobků než konkurence, lepší nabízené služby, image firmy či jméno 

značky, geografická dostupnost aj. Vedle těchto obecně známých argumentů jsou 

poslední dobou využívány i argumenty, které byly dříve používány spíše jako podpora 

prodeje či ocenění věrných zákazníků. Velké množství zákazníků vidí jako impuls pro 

výběr té dané společnosti, k uskutečnění svého nákupu, poskytnutý dárek.
12

 Jedná se 

samozřejmě o zákazníky, kteří jsou pro nabízený produkt či službu téměř rozhodnuti a 

dárek představuje pouze impuls k samotnému nákupu v nebližší době. Jako dárek je 

také možné definovat službu zdarma k jiné poskytnuté službě, či jiné balíčky a výhodné 

nabídky. 

3.1.4 Přínos telefonického prodeje 

V dnešní době, kdy nikdo nemá času na rozdávání, je důležitá každá minuta, 

kterou zákazník musí obětovat v průběhu procesu ke koupi produktu. Časová náročnost 

nákupu produktu může být negativním faktorem při rozhodování o koupi. 

Kontaktování zákazníka telefonem spojuje výhody osobního kontaktu 

(důvěryhodnost, individuální přístup, aj.), s možností oslovení většího počtu lidí, během 

relativně krátké doby, navíc s možností výběru oslovovaných zákazníků podle 

vymezených kritérií.
13

 Dále je možné jako výhodu oproti osobnímu prodeji spatřovat 

fakt, že někteří lidé, a bude jich většina, svolí raději k 15 minutám hovoru po telefonu 

než k osobní schůzce. Klient má totiž pocit, že délka hovoru je v jeho rukách. Telefon 

může kdykoliv položit, ale ze schůzky odejít v půlce rozhovoru je pro některé 

nepřijatelné. Bojí se tedy nekonečnosti osobní schůzky a také konfrontace tváří v tvář 

s prodejcem. Telefon klientovi poskytuje jakousi anonymitu, která mu dovoluje být 

otevřenější a přirozenější. 

Na druhou stranu má telefonický prodej i výhody pro prodejce. Může během 

rozhovoru nahlížet do manuálu či si dělat poznámky bez toho, aby to zákazníka rušilo či 

vypovídalo něco o prodejcově nepřipravenosti. A je také snadnější vybídnout zákazníka 

                                                 
12

 BRABEC, J. 33 rad jak pečovat o zákazníka. 1.vyd. Brno: Computer press., 2004. s. 47-49. ISBN 80-

251-0325-0. 
13

 REZEK, J., FILIPOVÁ, A. Umění prodávat. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2000. s. 65. ISBN 80-

7169-905-5. 
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k nějaké akci po telefonu, bez toho aniž by měl pocit, že je do něčeho tlačen než při 

osobním kontaktu.
14

    

S přibývající oblíbeností a využitím telefonického prodeje ze strany prodejců, 

roste nedůvěra v něj ze strany zákazníků. 

3.2 VIP hospitality 

Vymezení pojmu VIP hospitality je třeba začít více ze široka u definování pojmu 

sponzoring. Sponzorstvím ve sportu chápeme partnerský vztah mezi hospodářstvím na 

jedné straně a sportem na druhé straně, kdy dochází k vzájemnému respektování zájmů 

obou stran.
15

 Jiná, více marketingově pojatá definice vymezuje sponzoring jako formu 

komunikace založenou na principu služby a protislužby. Sponzor dává k dispozici 

finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která mu pomůže 

k dosažení marketingových cílů.
16

 Tyto finanční prostředky jsou nedílnou součástí 

rozpočtu sportovní subjektů a klubů. Šťastné sponzorství je založeno na vzájemné 

kooperaci a závislosti obou stran.
17

 Sponzoring jako takový, má následující základní 

formy: sponzorování jednotlivých sportovců, sportovních týmů, sportovních akcí a 

klubů. Každá z těchto forem má svá specifika, ty je nutné znát a orientovat se v nich při 

vyhledávání a získávání sponzorů. Pro tuto činnost je možné zvolit různé strategie, 

komunikační kanály i cílové skupiny podle druhu a významu subjektu či akce. 

Sponzory lze vyhledávat prostřednictvím reklamní agentury, zástupce sportovního 

klubu, ale i dalšími méně tradičními způsoby jako je výše zmiňovaný telemarketing. 

Pro vyhledávání sponzorů neexistuje žádný, obecně platný řád nebo návod, 

přesto byly vytýčeny rámcové náměty vyhledávání sponzorů:
18

  

 trvalé sledování inzertní nabídky v periodikách, kde by mohly být údaje o 

firmách provádějící takovou reklamu, která by mohla být pro sponzorskou 

nabídku zajímavá, např. z hlediska návaznosti sportovního odvětví a předmětu 

podnikání 

                                                 
14

 ANDERSON, K. Dokonalá služba zákazníkovi po telefonu. 1.vyd. Praha: PRAGMA, 1992. s. 69-71. 
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 využít seznamu podnikatelských aktivit v daném regionu 

 zhodnotit stávající sponzorská spojení především z hlediska hlavních partnerů 

 hledat sponzory v rodinných příslušnících zaměstnanců klubu 

 orientovat se na sponzory i při společenských událostech  

Důležité pro přesvědčení potenciálního sponzora a argumentaci pro sponzoring je 

důkladná znalost firmy, ale i jejich cílů, které hodlají plnit. V dnešní době již nestačí 

nabídnout reklamu na dresu nebo na stadionu, prodejce musí vědět, zda jde budoucímu 

sponzorovi o následující:
19

 

 zvýšení stupně známosti a popularity jeho firmy 

 propagaci určitého image výrobku 

 získání nových zákazníků 

 neutralizaci konkurenční reklamy 

 kontakty s VIP, či jinými partnery 

Všechny zmíněné cíle, je schopen klub určitým způsobem sponzorovi poskytnout. Při 

jednání s budoucím sponzorem je kladen důraz na individuální přístup a formování 

sponzorského balíčku dle jeho potřeb.  

Vedle nabídky reklamy, public relations, titul různých stupňů partnerství aj., je 

sponzorům prezentována nabídka hospitality programů, v praxi označované jako VIP 

hospitality. Pod tento pojem se řadí vstupenky na akci (zejména VIP vstupenky či lože), 

možnost setkání se sportovci, individuální sestavení partnerského balíčku, slevy do fan 

shopu aj.
20

 V současnosti je tento VIP hospitality program nabízen u klubů i samostatně 

jako takový menší stupeň sponzorství, určitý druh partnerství. Je zajímavý zejména pro 

menší firmy či pro organizace, které nemají reklamní ambice ve spojitosti se 

sponzorovaným klubem, ale využijí jej jako nástroj komunikace. 

Tyto firmy jsou většinou oslovovány ze strany klubu na základě kritérií, jako 

jsou místní dostupnost, pohlaví zaměstnanců, obor, ve kterém firma působí aj. V 

případě domluvy je nejběžnějším typem spolupráce určitý počet VIP karet či lože, 

permanentní vstupenky či jednotlivé vstupenky, často doplněné o poptávku na menší 

počet dresů či šál. Produkty firma využívá pro komunikaci se stávajícími partnery, jako 
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nástroj získání nových partnerů, nebo jako péči o zaměstnance. Všechny zmíněné typy 

komunikace jsou nedílnou součástí marketingové komunikace firmy, podle moderního 

přístupu k marketingu, kdy je kladen důraz na orientaci a individuální přístup 

k zákazníkovi, spojený s výběrem cílového segmentu zákazníků na místo plošného 

oslovování klientů. Také je kladen důraz na dlouhodobý vztah a péče o něj, stejně jako 

vztah firmy s ostatními partnery a jejich spolupráce k užitku obou, za přispění výhod 

elektronického obchodování a nových technologií.
21

 

3.2.1 Event marketing 

Je jedním z nástrojů moderní marketingové komunikace, hojně je využíván ve 

spojení se sportem či kulturou. Obsah pojmu event marketing je definován jako 

komunikované sdělení spojené s formou zvláštního představení, prožitkem, který je 

vnímám více smysly najednou.
22

 Nabízí dosažení marketingových cílů a cílů 

marketingové komunikace prostřednictvím určité události.  

Cíle event marketingu jsou směřovány do různých oblastí:
23

 

 identifikace s určitým cílovým segmentem nebo jeho životním stylem 

 zvýšení povědomí o firmě nebo produktu, posílení či zlepšení image 

 vytvoření a posílení vnímání klíčových asociací spojených se značkou 

 poskytnutí zážitku a evokace pozitivních pocitů 

 posílení vztahu ke společnosti a sociální problematice 

 pobavení klíčových klientů, nebo odměnění důležitých zaměstnanců 

S oblastí VIP hospitality jsou spojovány zejména cíle - pobavení klientů a zaměstnanců, 

poskytnutí zážitku a zvýšení povědomí o firmě.  

Zvýšení povědomí o firmě je více v působnosti sponzoringu jako takového, kde 

je povědomí o firmě šířeno a posilováno prostřednictvím reklamy na dresech, stadionu 

či nářadí a výstroji hráčů. Dále je logo firmy, podle důležitosti partnera, prezentováno 

na webových stránkách klubu, v tiskovinách vydávaných klubem, na propagačních 

materiálech a dalších. 
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Poskytnutí zážitku je důležité v péči o nové klienty a partnery. Firma 

poskytnutím vstupu na sportovní či kulturní akci budoucím či novým partnerům docílí 

pocitu péče a důležitosti v partnerech
24

, pokud je zástupce partnerské firmy doprovázen 

zaměstnancem firmy, může dojít k nové dohodě spolupráce či utužení vztahů. Při 

samotném zážitku odpadají některé formality, které jsou při jednáních v kancelářích či 

na oficiálních schůzkách podmínkou. Prostředí zážitku je pro zástupce partnera 

neformálním prostředím, kde je schopen se více uvolnit, přistoupit na určité dohody 

spolupráce či poskytnout informace, které by ve formálním prostředí dost možná 

vyřčeny nebyly. 

Uvolnění jednotlivých návštěvníků a neformálnost jednání je argumentem i pro 

získání nových partnerů přímo na akci, bez předchozího kontaktu. Pokud jsou zástupci 

firem na akci sami, otevírá se prostor nenásilnému navázání kontaktu např. při 

přestávkách, kdy se z volně navázaného rozhovoru u občerstvení může stát dlouhodobá 

spolupráce k užitku obou stran.  

Pobavení klientů je důležité z hlediska image firmy. Partner je poctěn, pokud 

obdrží vstupenky na akci, která jej zajímá. Tato skutečnost má dva pozitivní dopady. 

V první řadě vyvolá v klientovi či partnerovi pocit péče a zájmu o něj, který firma 

prokázala výběrem akce z oblasti zájmu partnera. V řadě druhé je poctěn samotnou 

povahou eventu (většinou se jedná o luxusní akce). Firma touto investicí rozvíjí své 

vztahy s klienty na neformální úrovni, což je důležité z hlediska neměřitelných 

preferencí partnerů.
25

 

Event marketing, ve svém původním slova smyslu, je myšlen v souvislosti 

s ojedinělou akcí. Ve smyslu VIP hospitality je možné brát tento event, nikoliv jako 

jednotlivý zápas či akci, ale třeba i celou sezonu, na kterou firma svému partnerovi 

poskytne možnost vstupu. 

3.2.2 Odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanecké výhody jsou v našich podmínkách velice důležité pro pověst 

organizace. Měly by být objektivním vyjádřením zásluhy daného zaměstnance, bez 

přihlížení k dobrým či špatným vztahům mezi pracovníkem a jeho nadřízeným, který 
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zpravidla o udělení odměny rozhoduje. V neposlední řadě by výhody, které jsou 

zaměstnancům poskytovány, neměly být pouze obrazem aktuálních možností 

organizace, ale jejich nabídka a rozmanitost by měla být vytvářena s přihlédnutím 

k potřebám pracovníků a ti by si měli mít možnost vybrat výhodu, kterou využijí, podle 

svých potřeb. Za zaměstnanecké výhody jsou považovány tzv., sociální služby, které 

vedle služeb poskytovaných na pracovišti tvoří systém péče o pracovníky. Příklady 

sociálních služeb jsou:
26

 

 Služby spojené s využíváním volného času – jedná se o služby s oblasti 

rekreace, kultury, sportu, cestování apod., které jsou poskytovány jak 

zaměstnancům, tak jejich rodinným příslušníkům. V některých podnicích je 

možné se setkat s variantou, kdy jsou zaměstnancům na tyto aktivity uvolněny 

finanční prostředky, které pak mohou využít podle svého výběru. U větších 

firem je využívána masová varianta, kdy firma poskytuje nabídku vyžití z těchto 

oblastí, která je tvořena partnery firmy či firma na této spolupráci určitým 

způsobem profituje. Neobvyklé nejsou ani benefitní programy agentur. 

 Služby sledující zlepšování životních podmínek pracovníků - do této kategorie 

spadají služby či příspěvky na ně z oblasti bydlení, jeslí a školek, půjček, 

pojištění a pomoc v určitých životních situacích. Též by se do této kategorie dal 

zařadit příspěvek na soukromou péči o dítě, pokud má zaměstnavatel zájem, aby 

se matka podílela na práci v organizaci, a péče o dítě jí to neumožňuje. Některé 

organizace sami provozují mateřské školky pro děti předškolního věku tak, aby 

vyhověly požadavkům svých zaměstnanců a ti nebyli rušeni od práce. Zejména 

se jedná o specifika pracovní doby. 

 Poradenské služby pracovníkovi – jedná se poradenství netýkající se pracovních 

záležitostí a bývá poskytováno i jeho rodinným příslušníkům. Nejčastěji jsou 

poskytovány právní a lékařské služby. 

 Udržování kontaktů se ženami na mateřské dovolené – tento bod je více známý 

v zahraničí než v našich podmínkách. Jedná se o udržování kontaktů se ženami 

na mateřské dovolené. Programy jsou zaměřeny na společenské akce pro tyto 

ženy, na různé kurzy usnadňující jim práci v domácnosti, ale i na poskytování 

informací z jejich oboru a udržování kvalifikace. 
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3.2.2.1 Sport jako odměna pro zaměstnance 

Sport je vedle kultury velmi oblíbenou formou odměny zaměstnanců. Jedná se 

různé typy sportovního vyžití na všech úrovním participace zaměstnance. 

První variantou je aktivní sportování. Firmy poskytují vstupy či příspěvky na ně, 

do bazénů, wellness a fitness. Jsou známy i firmy, které provozují svá vlastní sportovní 

zařízení. Pokud podnik pouze zprostředkovává zaměstnancům vstup do takového 

zařízení, je výběr těchto podniků značně nerovnoměrný vzhledem k procesu získání 

spolupráce firmy se sportovním zařízením. V praxi, kromě velkých nadnárodních firem, 

má na starosti tyto spolupráce personální oddělení, které kromě toho zaštiťuje chod 

firmy z personálního hlediska. Pro ně je, i z důvodu nedostatečného personálního 

zabezpečení, tato činnost pouze okrajová. Zpravidla se tedy nejedná o promyšlený 

strategický výběr těchto sportovišť, ale o nárazová jednání s jejich zástupci, kteří sami 

nabídnou firmě své služby či jsou osloveny firmou z důvodu dostupnosti, nebo 

referencí. 

Postup výběru platí i u pasivního sportování. V tomto případě je oslovení 

většinou ze strany poskytovatele kulturně-sportovní akce. Zástupci klubů či pořadatelů 

akcí aktivně oslovují firmy s nabídkou možného využití vstupů na událost jako benefitů 

pro zaměstnance. 

Problémem je mále množství financí uvolňované na odměňování zaměstnanců či 

neochota příslušných oddělení zabývat se těmito nabídkami. Stává se tak, že i přes 

zájem zaměstnanců je nabídka odmítnuta z důvodu neoslovení osoby, která nabídku 

zpracovává. Což poukazuje na další problém a to je nejasnost, do čí kompetence 

rozhodování  o těchto záležitostech spadá. 

3.2.2.2 Benefitní programy  

V poslední době se velké množství firem, hlavně těch větších (jak počtem 

zaměstnanců, tak oblastí působnosti či složitosti organizace jednotlivých složek), 

přiklání k využívání služeb agentur nabízející benefitní programy.  

Tyto agentury jsou zprostředkovatelem služeb provozovatelů sportovišť, 

restaurací, wellness, ale i kulturních zařízení zaměstnancům firem, které se do tohoto 

programu přihlásí. 
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Celý proces funguje následovně. Na jedné straně stojí poskytovatelé služeb, ti 

vytvoří nabídku služeb a cen, za které jsou služby ochotni poskytovat. Osloví, nebo jsou 

osloveni, agenturou realizující benefitní program a domluví si podmínky spolupráce. 

Většinou se jedná o provizi z realizovaného prodeje v rozmezí 10-20%. V případě 

oboustranného souhlasu je poskytovatel zařazen do nabídky daného programu (na 

internetu či tištěném katalogu), a čeká na poptávku ze strany zaměstnanců firem. 

Na straně druhé stojí firmy a jejich zaměstnanci. Firma osloví agenturu v případě 

nemožnosti starání se o odměňování zaměstnanců vlastními prostředky. Jednotlivý 

zaměstnanci potom disponují virtuálním kreditem na svém účtu, který jim přiřazuje 

zaměstnavatel podle zásluh a oni jej mohou měnit za nabízené služby v benefitním 

programu. 
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4. METODOLOGIE PRÁCE 

Pro dosažení hlavního cíle celé práce, kterým je navrhnutí obecné prodejní 

koncepce VIP hospitality přes telefon, bylo nejprve nutné zjistit současnou situaci 

v prodeji VIP hospitality u českých klubů ledního hokeje hrajících extraligu. Pro 

vytvoření koncepce byla shledána následující fakta jako nezbytná: analýza současných 

partnerů extraligových klubů, používané prodejní metody VIP, případné využití 

telemarketingu v jeho prodeji apod. 

Vzhledem ke kombinaci výzkumných metod užitých pro zjištění dílčích 

informací se jedná o modifikaci smíšeného výzkumu. V některých typech smíšeného 

výzkumu se používají na úvod kvalitativní metody sběru dat, po jejich shromáždění a 

analýze následuje dotazování pomocí strukturovaného dotazníku v rámci statistického 

šetření a potom provede dodatečné hloubkové dotazování vybraných účastníků šetření. 

Tomuto postupu se říká výzkum pomocí míchání metod.
27

 

4.1 Analýza partnerů extraligových klubů 

V první části výzkumu bylo nezbytně nutné provést analýzu současných 

partnerů extraligových klubů pro sezonu 2012/2013. Byla tedy zjišťována primární data 

technikou rozboru informací o partnerech dostupných z webových stránek každého ze 

14 klubů extraligy. Vzhledem k veřejné dostupnosti těchto dat, bylo vyloučeno 

jakékoliv zkreslení výčtu partnerů klubů, kterého by se mohli dopustit zástupci týmů 

v případě poskytnutí těchto seznamů pro konkrétní využití pro tento výzkum. Tato 

kvantitativní metoda přinesla informace o segmentaci partnerů dle oborů podnikání u 

jednotlivých klubů. 

Při samotné analýze současných partnerů byly vyřazeny firmy uváděné jako 

partneři celého ročníku Tipsport extraligy 2012/2013, jelikož tyto firmy podporují celou 

ligu jako soutěž, nikoliv, jak některé kluby uvádějí, přímo klub. Z důvodu prevence 

zkreslení výsledků, byly tyto subjekty vyjmuty z analýzy u všech klubů bez výjimky. 

Zjištěná data byla zpracována a dále analyzována v programu Microsoft Office 

Excel 2007. 
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4.2 Dotazování zástupců klubů 

Dotazování neboli dotazníkové šetření, je metodou kvantitativní. Umožňuje 

výzkumníkovi oslovit velké množství osob, zacílit na určitý segment dotazovaných, 

získat velký objem dat, který je možné využít po jeho zobecnění jako reprezentativní 

vzorek pro nadřazenou skupinu.
28

  

Pro případ tohoto výzkumu byla použita modifikace klasického dotazníku. 

Jednalo se o elektronickou poštou šířenou verzi dotazníku, připomínající spíše přepis 

strukturovaného rozhovoru. Byly vynechány škály a uzavřené otázky. Dotazník byl 

rozeslán ve dvou vlnách, pro co největší návratnost, a to v průběhu listopadu 2012 a 

ledna 2013. Adresáty byli zástupci všech klubů hrajících Tipsport extraligu 2012/2013. 

Konkrétně se jednalo o 14 pracovníků pověřených přímo prodejem VIP hospitality, 

nebo marketingovou činností klubu, kontakty byly zjištěny z webových stránek 

jednotlivých klubů v ojedinělých případech byly poskytnuty telefonicky na sekretariátu 

klubu. 

Konkrétní otázky byly upraveny na základě výsledků analýzy současných 

partnerů a dále konzultovány s vedoucím práce. Posléze některé byly poupraveny, 

pouze však z hlediska jasného vyjádření a jednoznačnosti formulací. Následně byly 

dotazníky rozeslány vybraným adresátům. Pro účely tohoto výzkumu nebyla vytvořena 

zvláštní samostatná emailová adresa, byl použit soukromý emailový účet. Po dlouhém 

uvažování nebyly otázky umístěny v samostatném dokumentu přiloženém k emailu, ale 

byly přímo součástí textu emailu. Toto rozhodnutí bylo vybráno z důvodu časové 

úspory adresáta a vyvarování se programové nekompatibility. Takto adresáti vepisovali 

své odpovědi přímo do přijatého emailu a tak samotné zodpovězení otázek zabralo 

pouze pár minut. 

Návratnost dotazníků je uvedena a dále zpracována ve výsledcích této práce. 

V průběhu výzkumu byla podpořena příslibem poskytnutí výsledků i celé navrhované 

koncepce. Přijaté emaily s odpověďmi byly následně zpracovány a analyzovány.  
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 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3.vyd. Praha: Karolinum, 2006. s.140-141. ISBN 80-

246-0139-7. 
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4.3 Pozorování využití telefonického prodeje v praxi 

Metoda pozorování je nejúčinnější pokud pozorovaný objekt neví, že je 

pozorován. Jeho chování je pak nepozměněné a nepřizpůsobené výsledkům pozorování, 

jaké by chtěl, aby byly. Mají tedy maximální vypovídající hodnotu. 

V rámci povinné výzkumné praxe bylo prováděno pozorování v prodejním týmu 

HC Sparta Praha v období prosinec 2012 – březen 2013 (celkem 240 hodin). Výběr 

klubu byl ovlivněn geografickou dostupností a nabídkou možnosti, zde praxi realizovat.   

Pozorování bylo osobně prováděno přímo při procesu oslovování partnerů a 

prodeji VIP hospitality v týmu celkem čtyř osob včetně vedoucích pracovníků projektu. 

Pozornost byla upírána k organizaci celého procesu prodeje, výběru potenciálních 

klientů, strategie výběru segmentu oslovovaných klientů, průběhu samotného 

telefonického prodeje i dalšího jednání s klienty a uzavírání smluv. 

Nejednalo se o pozorování, jehož výstupy by byly porovnávány s výsledky 

pozorování jiného objektu, ale spíš o pozorování za účelem pochopení zákonitostí a 

vztahů využití telefonického prodeje v praxi, bez nadbytečného přikrášlování teorií či 

směrnicemi klubu. Nebyla tedy pozorována přesně definovaná kritéria, ale proces 

samotného prodeje a organizace prodejního týmu. 

Součástí výzkumu byl i rozhovor se zástupci klubu, na základě nejasností, které 

vyvstaly v průběhu pozorování. V neformálním nestandardizovaném rozhovoru se 

současným marketingovým ředitelem a produkční HC Sparta Praha byly objasněny 

nejasnosti a méně zřejmé zákonitosti chodu prodejního týmu na pozadí organizace 

celého klubu. 

Zjištěná data, jak z pozorování, tak objasňujících rozhovorů byla následně 

využita pro spolupráci na tvorbě prodejní koncepce VIP hospitality HC Sparta Praha pro 

novou sezonu. Stejně tak výsledky a informace byly zanalyzovány pro potřeby tohoto 

výzkumu. 
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5. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI TÝMY 

Vzhledem ke smíšené povaze výzkumu se jedná o výsledky plynoucí z různých 

typů šetření. Výsledky jsou ve vzájemném vztahu, dotvářejí ucelený obraz a pokoušejí 

se zodpovědět otázky vyvstalé předchozím šetřením. Jsou nezbytnými dílčími indiciemi 

k sestavení věrohodného a přínosného řešení v podobě prodejní koncepce. 

5.1 Partneři extraligových klubů v sezoně 2012/2013 

Analýza partnerů jednotlivých klubů byla provedena dle informací dostupných 

z oficiálních webových stránek příslušných klubů. Jednotlivé kategorie byly zvoleny co 

nejefektivněji z hlediska jasné segmentace oborů působnosti dosavadních partnerů. 

Do kategorie AUTO jsou zahrnuty prodejci osobních i nákladních automobilů, 

motocyklů stejně, jako prodejci náhradních dílů a doplňků. Kategorie CESTOVÁNÍ 

zahrnuje čistě cestovní kanceláře a agentury. Jako FINANCE byly označeny organizace 

s oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, ale i firmy poskytující leasingové služby. Jako 

GASTROMIE byly označeny restaurace, prodejci a výrobci potravin i nápojů, včetně 

doplňků výživy. Dodavatelé tepla, elektřiny, vody i zpracovatelé odpadu a 

zprostředkovatelé telekomunikačních služeb jsou zařazeny do kategorie 

INFRASTRUKTURA. Kromě všeobecně chápaných medií je do této kategorie zařazena 

i oblast reklamy a marketingu. Kromě jasných kategorií byly vymezeny ještě dvě méně 

zřejmé. Kategorie SLUŽBY zahrnuje realitní služby, ubytování, doprava, přeprava, 

úklid/deratizace, dodavatele kancelářských potřeb, prodej a servis elektroniky, 

poradenství, IT a prodej jako takový. Druhou kategorií je OSTATNÍ, spadá sem výroba 

obalů, zemědělství, zdravotnictví a podpora územních celků (jako jsou města a 

kraje,…). 

Z analýzy byli vyjmuti a nezohledňováni partneři celé Tipsport extraligy 

2012/2013, i pokud byli uvedeni na oficiálních seznamech partnerů jednotlivých klubů 

(oficiální seznam partnerů extraligy viz Příloha 1). 
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5.1.1 HC Škoda Plzeň 

Graf č.1: Partneři HC Škoda Plzeň 

 

Z grafu vyplývá, že největší podíl z celkového počtu partnerů zaujímají firmy 

působící v oblasti služeb a stavebnictví. Zajímavostí plzeňského klubu je využití všech 

dostupných odvětví, která byla zařazena do kategorie infrastruktura, ke spolupráci 

s těmito firmami jako partnery. 

Celkově HC Škoda Plzeň spolupracuje s 92 uvedenými partnery. I přes větší 

podíly služeb a stavebnictví, spolupracují s firmami z ostatních kategorií téměř 

rovnoměrně, i menší či méně obvyklá odvětví využívají ke spolupráci (i když ne 

v takovém rozměru jako jiné). Mezi partnery se zvučnými jmény patří např. cestovní 

kancelář Čedok a.s., Gambrinus, Bohemia Sekt, již zmínění dodavatelé tepla, elektřiny a 

vody. Dále spolupracují s neméně zajímavou firmou Herbalife produkující doplňky 

výživy. V oblasti stavebnictví se může hokejový tým Plzně pyšnit spoluprácí 

s významnými i nadnárodními firmami, jako jsou Strabag a.s., Metrostav a.s. a TWIN 

s.r.o.. 

Ve službách je dále patrný trend spolupráce s firmami z různých oblastí a 

odvětví působení. Jako raritu je možné u plzeňského mužstva nalézt partnerskou 

spolupráci s floristickou a kadeřnickou firmou. Je k zamyšlení, jaký impuls měly tyto 

firmy ke spolupráci s hokejovým klubem, kromě geografické dostupnosti, která je 

společná pro většinu partnerů. Dominujícím oborem mezi službami je doprava 

  Zdroj: vlastní  zpracování 
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zastoupená regionálními poskytovateli přepravních služeb osob. Při sloučení kategorií 

dopravy a nákladní přepravy disponuje nově vzniklá kategorie již 37%. 

 

Graf č.2: Segmentace partnerů HC Škoda Plzeň působící v oblasti služeb 

 

HC Škoda Plzeň spolupracuje se svědomitě rozvrstvenými partnery mezi většinu 

dostupných odvětví působnosti firem. Jediným slabým místem jejich spolupráce 

s firmami je nevyužití potenciálu ubytovacích zařízení v regionu, která by se mohla 

zviditelnit na stadionu prostřednictvím reklamy oslovující turisty. A hospitality 

programu by mohli využít poskytnutím volných vstupů svým ubytovaným hostům. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.2  HC Oceláři Třinec 

Graf č.3: Partneři HC Oceláři Třinec 

 

 

Pomocí grafu znázorněné výsledky analýzy partnerů ukazují převyšující počet 

partnerů působících v oblasti služeb a médii. Je nutné k této skutečnosti připojit 

interpretaci výsledků. V tomto případě dochází k formálnímu zkreslení výsledků, 

jelikož do kategorie služby byly zahrnuty i firmy zabývající se prodejem hutního 

materiálu. A právě firmy z této oblasti působnosti tvoří všechny zástupce partnerů 

z oboru služeb. 31 % připadajících médiím reprezentuje několik novinových titulů, 

jedna regionální televize a rádia. U HC Oceláři Třinec byla v sezoně 2012/2013 absence 

partnera z oblasti reklamy a marketingu, což je velkou nevyužitou příležitostí už jen 

z hlediska možnosti barterové spolupráce. 

Celkem spolupracovali s 23 firmami. Relativně malý počet partnerů lze vysvětlit 

velikostí míry spolupráce s generálním a některými hlavními partnery, kterými jsou 

Ocelárny Třinec.  

Potenciál třineckého obchodního či marketingového oddělení je možné vidět 

v oslovení budoucích partnerů z oblasti zábavy (hry, sport, kasina,…), stavebnictví 

(zejména stavební firmy), všech druhů služeb (doprava, prodej, poradenství, realitní 

služby,…), oblečení a sportovní vybavení, gastronomie, finančnictví, cestovního ruchu 

v neposlední řadě reklamní a marketingové agetury. Rozměr výčtu oblastí působeni 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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potencionálních partnerů je tak velký z důvodu jednostranného zaměření spolupráce HC 

Oceláři Třinec s partnery a nevyužití dalších efektivních oblastí. 

 

5.1.3 PSG Zlín 

Dalším klubem s malým počtem partnerů je PSG Zlín, disponující v této sezoně 

pouhými 11 partnery. Již z názvu je ale patrné, že i přes tento malý počet partnerů 

nebude zlínský klub strádat na financích poskytnutých partnery. Generální partner 

skupina PSG je jednou z největších organizací zabývající se pozemním stavitelstvím. 

Graf č.4: Partneři PSG Zlín 

 

 

Samotný graf dokazuje podobný trend jako u třineckého klubu pouze s malou 

obměnou. Nadvládu prodeje hutního materiálu zde vystřídala silná pozice stavebních 

firem či dodavatelů stavebnin a doplňků (RI okna, PSG, ZAREMBA stav s.r.o. a OBI). 

Většina ostatních kategorií je zcela pomíjena. Jediným zástupcem služeb je dodavatel 

kancelářské techniky IMPROMAT, opomíjena je i kategorie medií, finančnictví, 

cestovního ruchu a automobilového průmyslu. 

Souhrnně řečeno Zlín využívá malého množství partnerů zvučných jmen, kteří 

jsou většinou z oblasti stavebnictví. V ostatních oblastech není do současnosti vyvíjena 

žádná aktivita za cílem oslovení nových partnerů. Otázkou zůstává, co je důvodem 

Zdroj: vlastní zpracování 
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tohoto stavu, jestli je to zapříčiněno dostatkem financí od velkých partnerů a tím nulové 

aktivity či nedostatkem schopných prodejců, nebo úplně jiným faktorem. 

 

5.1.4 HC Slavia Praha 

Graf č.5: Partneři HC Slavia Praha 

 

HC Slavia Praha spolupracuje s partnery ze všech možných segmentů trhu, jak je 

patrné z grafu. Všechny kategorie jsou využity spoluprácí alespoň s jednou firmou. 

Celkový počet partnerů pražské Slavie je 58, ten ji řadí do středu tabulky dle počtu 

partnerů. Spolupracuje jak s firmami zvučných jmen (STRABAG, ČD Cargo), ale 

s menšími firmami. Zajímavostí je spolupráce s firmou RPM service CZ s.r.o., která 

současně spolupracuje s klubem HC Sparta Praha, který je odvěkým rivalem Slavie. To 

pouze dokazuje skutečnost, že některé firmy spolupracují s více kluby a jejich 

argumentem pro partnerství není spojení s klubem, ale ledním hokejem jako sportem.  

 O prvenství segmentů se dělí služby a stavebnictví. Stavebnictví ovládají s 87 % 

pozemní stavby před prodejem stavebnin a doplňků, které zaujímají 13 % celkového 

podílu stavebnictví. 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.6: Segmentace partnerů HC Slavia Praha působících v oblasti služeb 

 

HC Slavia Praha spolupracuje s relativně velkým počtem firem, které poskytují 

kancelářské vybavení a techniku, jak ukazuje předešlý graf. Pomyslné druhé místo 

zastává prodej a servis elektroniky. 

Nevyužívanými oblastmi spolupráce je nákladní přeprava, bezpečnostní 

agentury, ale hlavně tisk a zábava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.5 Rytíři Kladno 

Partneři Rytířů Kladno jsou z převážné většiny vetší firmy působící či mající 

alespoň zastoupení či pobočku v okolí Kladna. Dále spolupracují i se samotným městem 

Kladnem. 

 

Graf č.7: Partneři klubu Rytíři Kladno 

 

 

25 partnerů je rozmístěno do většiny stanovených kategorií s výjimkou financí a 

cestování. Vzhledem k velikosti stadionu, na kterém Rytíři Kladno hrají, je jeho 

efektivita pro velké firmy z těchto oblastí snížena. Firmy z oboru finančnictví využívají 

partnerství k masové tvorbě image a reklamy a podobně je na tom i oblast cestovního 

ruchu, proti které je zároveň fakt, že ani využití vstupů jako eventů pro zákazníky, není 

ničím lákavým. 

Nejsilnějším odvětvím v zastoupení partnerů Rytířů Kladno, je stavebnictví, kde 

spolupracují s firmami jako BAU-STAV s.r.o. nebo ZAPPA beton a.s. Další tři obory 

jsou zastoupením partnerů téměř vyrovnané. Obuv a oděvy a media představují velmi 

vyvážené oblasti, co se týče využití jednotlivých druhů aktivit spadajících do této 

kategorie. Stejně tak, o něco více zastoupená, kategorie služeb má využité své dílčí 

nabízené činnosti téměř rovnoměrně. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.8: Segmentace partnerů Rytíři Kladno v oblasti služeb 

 

5.1.6 HC VERVA Litvínov 

Litvínovský klub využívá všech dostupných oblastí působení partnerů, žádná 

z kategorií nezůstává vynechána. 

 

Graf č.9: Partneři HC VERVA Litvínov 

 

Mezi kategoriemi dominují služby, další podstatnější umístění připadá 

stavebnictví, automobilovému prodeji a servisu a strojírenství. Ostatní kategorie jsou 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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využity spíše sporadicky, ale jsou. Této strategii není mnoho co vytknout. 59 partnerů 

z rozmanitých odvětví vypovídá o mírně nadprůměrném počtu partnerů a rozmanitost 

jejich působení slibuje zajištění barterového obchodu či spolupráce za výhodných 

podmínek se zachováním exklusivity každého jednoho partnera v jeho oboru. Jediné 

slabší místo je u HC VERVA Litvínov fakt, že nespolupracují s žádnou reklamní či 

marketingovou agenturou. Vysvětlením může být propracovaná činnost vlastních 

zaměstnanců, nebo v opačném méně pozitivním případě nedostatečné kladení důrazu na 

tyto aktivity. 

 

Graf č.10: Segmentace partnerů HC VERVA Litvínov v oblasti služeb 

  

Ve výčtu využití partnerů z oborů spadajících pod služby výrazně zaostává 

jediná oblast a tou jsou realitní služby. Toto zjištění není nikterak překvapující. Realitní 

služby jako takové, jsou oborem málo příbuzným se sportem a jen minimálně by mohly 

těžit ze spojování jejich jména s klubem ledního hokeje. Jediný přínos je možný u 

určitého druhu fanatismu, kdy by fanoušek klubu připouštěl možnost koupě bytu pouze 

od partnera oblíbeného klubu. Ovšem tento postup je značně nepravděpodobný 

vzhledem k tomu, že rozhodujícím faktorem pro koupi bytu je vedle jeho kvality a 

dispozic přednostně cena. Navíc poskytovatelé realitních služeb nedisponují zpravidla 

takovými obnosy na reklamu, aby přinesla tento efekt a logo menších rozměrů 

v prostorách stadionu či arény není pro návštěvníka přednostně zapamatovatelné. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.7 HC Vítkovice STEEL 

Graf č.11: Partneři HC Vítkovice STEEL 

 

Na první pohled by se zdálo, že prvenství služeb zapříčinil prodej hutního 

materiálu, tak jak tomu bylo u HC Oceláři Třinec, už kvůli začlenění názvu generálního 

partnera, působícího v tomto oboru, Evraz Vítkovice Steel a.s. do názvu klubu. Analýza 

partnerů však poodkryla zajímavé skutečnosti. Prvenství služeb je zásluhou většího 

počtu oblastí působení. HC Vítkovice STEEL spolupracují s několika hotely (většinou 

regionálními menšími hotely), obchodními centry, dopravci a dokonce i distributory 

kosmetiky. Celkově lze vytknout snad pouze malou spolupráci s médii a prodejci obuvi 

a oblečení. 

V segmentaci poskytovatelů služeb je prodejem myšlen obecný prodej většího 

počtu druhů či blíže neurčených produktů. Zajímavé je poměrně vyšší zastoupení 

poskytovatelů realitních služeb než u ostatních klubů. 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.12: Segmentace partnerů HC Vítkovice STEEL z řad poskytovatelů služeb 

 

5.1.8 HC Kometa Brno 

HC Kometa Brno v této sezoně využila velkého počtu partnerů a to celých 124. 

Otázkou je, zda je tato informace výsledkem poctivého zveřejňování všech partnerů i 

těch s nejmenší mírou spolupráce na webové stránky klubu, či je opravdu strategií 

pouze brněnského klubu využít co největší množství partnerů i s minimálním plněním, 

nebo je velký počet partnerů důsledkem nedostatečných financí v rozpočtu klubu. 

Graf č.13: Partneři klubu HC Kometa Brno 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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O největší počet partnerů soupeří kategorie stavebnictví a služby. Ostatní 

kategorie disponují mizivou mírou potenciálu. Zajímavý je větší počet firem v kategorii 

gastronomie a naopak menší počet ve strojírenství, již z hlediska tradice města.  

 

Graf č.14: Segmentace partnerů HC Kometa Brno působících v oblasti poskytování 

služeb 

 

Rozdělení většiny mezi poradenství a dopravu (sloučení dopravy a nákladní 

přepravy s celkovým podílem 30%) je velmi překvapující. Zatímco u jiných klubů se 

vyskytují partneři z oblasti poradenství výjimečně či vůbec HC Kometa Brno tento obor 

využila bez zbytku. Souvislost může mít obvykle velké zastoupení mužského pohlaví 

mezi zaměstnanci takovýchto firem a agentur, u kterého se předpokládá zvýšený zájem 

o sport. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.9 Piráti Chomutov 

Graf č.15: Partneři klubu Piráti Chomutov 

 

Piráti Chomutov jsou prvním klubem, který i přes spolupráci s 50 partnery, což 

není nejmenší počet, nedisponuje partnery z šesti kategorií. Vedle všeobecně méně 

využívaných kategorií jako je zábava, finančnictví a cestování, nejsou využity i u jiných 

klubů hojně využívané kategorie prodej automobilů a servis, gastronomie a obuv a 

oděvy. Další rozdělení partnerů do kategorií je zcela diferenciované. Nejvíce firem 

podniká ve stavebnictví, zde je možné odhadovat spojitost s velkým počtem stavebních 

firem v této lokalitě a tím způsobené zvýšené procento partnerů z tohoto oboru. Přičemž 

80 % z těchto firem provádí pozemní stavby či stavební práce a zbylých 20 % patří 

prodejcům a distributorům stavebnin a jiných doplňků. 

Služby jsou neobvykle až na místě třetím. Druhé místo zaujímá strojírenství. 

Chomutovští prodejci VIP hospitality plně využili potenciálu regionu, v dalších 

jednáních by bylo prospěšné zaměřit se více na restaurace, prodejce a výrobce potravin 

či reklamní a marketingové agentury. 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.10 HC MOUNTFIELD 

Graf č.16: Partneři klubu HC MOUNTFIELD 

 

 

Partneři HC MOUNTFIELD by se dali rozdělit do dvou úrovní. V první úrovni 

se nacházejí kategorie tradičně silné, co se týče jejich příslušnosti k partnerům klubu a 

v druhé ty trochu slabší. První úroveň zakončuje s 11 % kategorie gastronomie a druhá 

úroveň začíná kategorií média. Tato realita je mírně překvapující, jelikož většina klubů 

má opačné pořadí těchto dvou kategorií. Celkově budějovický klub spolupracuje se 120 

partnery a to jej řadí mezi kluby s velkým počtem partnerů.  

Vzhledem k vyspělosti marketingové komunikace i doprovodné komunikace 

s diváky tohoto klubu, není překvapením velký počet partnerů z kategorie služby. 

Rozdělení mezi jednotlivé obory v této kategorii je nepřekvapivé a víceméně 

rovnoměrné s malými odchylkami. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 17: Rozdělení partnerů HC MOUNTFIELD v rámci kategorie služby 

 

 

HC MOUNTFIELD je jedním z mála klubů, který podporují jiné organizace ze 

sportovního prostředí. Dokonce má největší počet takto zaměřených partnerů, patří mezi 

ně GOLF CLUB Český Krumlov a fitness Stargym s.r.o. Tato spolupráce je velice 

neobvyklá v českých podmínkách, oproti tomu v zahraničí je zcela běžná spolupráce 

klubů či družstev různých sportovních disciplín a her z jednoho města, nebo lokality. 

V tomto konkrétním případě se nabízí možnost participace na podpoře klubu ledního 

hokeje z důvodu osobních zájmů představitelů organizací, mezi které bude patřit právě 

lední hokej. Ve věci fitness Stargym s.r.o. se jeví spojení s hokejem jako více 

marketingové a může vyvolat uvažování o tom, že po návštěvě tohoto fitness bude 

jedinec vypadat jako trénovaný hokejista. 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.11 Bílý Tygři Liberec 

Liberecký hokejový klub spolupracoval v sezoně 2012/2013 celkem s 75 

partnery. Jejich rozdělení do jednotlivých kategorií působnosti blíže ilustruje následující 

graf. 

 

Graf č.18: Partneři klubu Bílý Tygři Liberec 

 

 

Je důležité zmínit spolupráci s místním fotbalovým klubem FK Baumit Jablonec. 

Toto spojení je v českých poměrech nejen neobvyklé, ale i ojedinělé. Žádný další 

z hokejových klubů tohoto ročníku nespolupracoval s jiným sportovním klubem či 

oddílem, kde by se lidé mohli účastnit sportovního zážitku pouze pasivně. 

Nejvíce firem, se kterými Tygři spolupracovali, bylo z kategorií stavebnictví a 

služby. Tento trend je patrný již u jiných týmů. Zajímavá tedy bude spíš segmentace 

oborů partnerů v rámci kategorii stavebnictví. Všeobecným trendem je rozdělení, kdy 

většinu představují firmy realizující pozemní stavby a jen nepatrný zlomek procent 

zbývá na prodejce stavebnin a doplňků. U libereckého klubu dochází k téměř 

rovnoměrnému dělení mezi tyto dva obory, kdy mírnou převahu 5 % překvapivě získal 

prodej stavebnin a doplňků. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.19: Rozdělení partnerů Bílých Tygrů Liberec v rámci kategorie služby 

 

 

Mezi partnery z kategorie služeb chybí podle analýzy zástupci bezpečnostních 

agentur. Spolupráce s nimi by mohla být přínosná z hlediska exklusivity obsazení firmy 

obstarávající bezpečnost na samotných zápasech tygrů či na akcích určitým způsobem 

spojených s tímto klubem. Ostatní kategorie jsou vyrovnané, co do počtu 

spolupracujících partnerů, s výjimkou kadeřnických služeb, jejichž využití je u všech 

klubů díky své povaze spíš raritou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.12 HC Energie Karlovy Vary 

85 spolupracujících firem s klubem HC Energie Karlovy Vary se postaralo o 

ukázku nového trendu ve výběru partnerů. Zatímco u většiny klubů je nejvíce partnerů 

z kategorií služeb a stavebnictví, u tohoto klubu je stavebnictví až na třetím místě a na 

druhém místě jej vystřídala kategorie média. 

Graf č.20: Partneři HC Energie Karlovy Vary 

 

Silná pozice medií je z hlediska vývoje VIP hospitality a práce s partnery 

přelomová. Odpoutává se od tradičního trendu výběru partnerů a využívá potenciálu 

nových moderních kategorií. Přesnou polovinu tohoto podílu zastávají reklamní a 

marketingové agentury. Tento trend tedy není ve spolupráci s médii, jako je televize a 

tisk, ale s odborníky na image a tvorbu publicity. 

Graf č.21: Segmentace partnerů HC Energie Karlovy Vary v kategorii služby 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Karlovarský klub využil potenciálu ubytovacích zařízení města. Vzhledem 

k turistické atraktivitě Karlových Varů, je toto město bohaté na hotely a penziony 

různých kvalit. Místní hokejový klub spolupracuje s těmi nejprestižnějšími a 

nejváženějšími z nich, např. Imperial Karlovy Vary a.s., GRANDHOTEL PUPP 

Karlovy Vary, a.s.,  Thermal - F, a.s. a dalšími. V kategorii prodeje klade důraz na 

regionální zboží a zařízení. 

Překvapivé je celkem velké využití potenciálu spolupráce s bezpečnostními 

agenturami a poskytovateli realitních služeb. 

 

5.1.13 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 

Graf č.22: Partneři HC ČSOB Pojišťovny Pardubice 

 

 

Na grafu je patrné rozvrstvení všech 157 partnerů pardubického hokejového 

klubu. Nejvíce jich působí v kategorii stavebnictví a služeb. Ze stavebnictví jsou 

partnery Pardubic malé, velké i nadnárodní firmy. Firmy s regionální, republikovou i 

celoevropskou působností. Mírně převyšuje zastoupení prodejců stavebnin a doplňků 

nad klasickými stavebními firmami.  

Relativně vysoký (s přihlédnutím na charakter kategorie) procentuální podíl 

zaujímá gastronomie. Vedle klasických dodavatelů nápojů a potravin, spolupracovali i 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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s provozovateli restaurací např. Pizza Coloseum, McDonald’s Pardubice, Patapuf music 

bar a Bonté class. Tento jev není příliš obvyklý u VIP hospitality a sponzoringu, ostatní 

kluby jej zpravidla nevyužívají. Argumentů pro i proti této spolupráci je možné nalézt 

velké množství, ať již byl v této konkrétní situaci využit jakýkoliv, je i tento segment 

trhu zajímaví a z hlediska navázání nových partnerských vztahů efektivní. 

 

 Graf č.23: Rozložení partnerů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice v oblasti služeb 

 

Další segmentaci partnerů v rámci kategorie služby je možné znázornit výše 

uvedeným grafem. Dochází zde k dosažení stejného počtu procent více oborů. Výsledky 

jsou tedy nejednoznačné, ale tím více, při výše zmíněném celkovém počtu partnerů, 

využili pardubičtí efektivně potenciálu většiny dostupných oborů působnosti partnerů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.14 HC Sparta Praha 

Graf č.24: Partneři HC Sparta Praha 

 

Pražská Sparta patří se svými 101 partnery mezi kluby s větším počtem partnerů. 

Jako nejoblíbenější se v analýze ukázala kategorie stavebnictví. Na rozdíl od jiných 

klubů jednoznačně (89%) převažují partneři dodávající stavebniny a doplňky nad 

stavebními firmami. Důvodem pro tuto skutečnost může být jak větší regionální 

dostupnost těchto firem, tak naopak absence ryze pražských stavebních firem. 

Sparta se zařadila k jiným klubům, které se přiklonily k moderní strategii výběru 

partnerů, a tak druhé místo zastává kategorie médií. Na jedné straně spolupracují 

s velkým počtem reklamních a marketingových agentur na druhé s tiskárnami a jinými 

zařízeními, které se mohou na provozu klubu podílet službami poskytujícími na 

základně barterové dohody. Druhé hojně zastoupené médium jsou noviny. Spolupracují 

zejména s místním tiskem z okolí sídla klubu, ale i celopražským Metrem. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.25: Segmentace partnerů HC Sparta Praha v rámci kategorie služby 

 

Mezi službami dominuje poradenství. Jedná se o poradenské firmy z oblastí 

práva, financí a vzdělání. Dalším oblíbeným oborem je kancelářské vybavení, kde HC 

Sparta Praha spolupracuje výhradně s dodavateli kancelářské techniky a elektroniky. 

Nutností je vymezení zde nově se vyskytujícího oboru a tím jsou služby. Tato 

kategorie vznikla z důvodu nezařaditelnosti firem provozující fotolaby, agentury 

zabezpečující hlídání dětí či personální agentury. 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2 Využívané strategie v prodeji VIP hospitality 

 K dokreslení kompletního uceleného pohledu na prodej VIP hospitality 

jednotlivými kluby Tipsport extraligy ročníku 2012/2013 bylo nezbytné zjistit 

využívané strategie a postupy jednotlivých klubů. Tyto informace byly zjišťovány 

prostřednictvím vybraných doplňujících otázek, které byly rozeslány emailem na adresy 

marketingových či obchodních oddělení příslušných klubů. V případě, že byla známá 

konkrétní osoba odpovídající za prodej VIP hospitality byla oslovena ona. 

Kompletní verzi emailu je možné nalézt v přílohách této práce (viz Příloha č. 2). 

Jednotlivé otázky a získané odpovědi na ně budou vyloženy a okomentovány v tomto 

oddílu práce. 

I přes dva termíny rozesílání emailů a motivací poskytnutí a možností využití 

výsledků pro klubovou prodejní koncepci, byla návratnost velmi mizivá. Z oslovených 

14 extraligových klubů odpověděly pouhé 3, což představuje přibližně 21,5 %.  

Jedním z klubů, které odpověděly, byl klub HC Sparta Praha. Odpovědi tohoto 

klubu jsou zahrnuty do komentáře odpovědí uvedeného níže, ale jejich podrobný rozbor 

bude uveden v následující kapitole společně s popisem celého procesu prodeje VIP 

hospitality u tohoto klubu. 

Celkem bylo šest otevřených otázek, dotazujících se na kapacitní využití VIP 

prostor a na výběr i oslovení budoucích partnerů. 

Kolik procent míst Vámi využívaného zimního stadionu spadá do VIP prostor? 

Průměrně spadá do VIP prostor u dotázaných klubů 9 % celkových prostor 

využívaného stadionu. Tyto prostory jsou zpravidla odděleny od ostatních míst na 

stadionu i se svým zázemím pro catering. Do VIP prostor jsou započítány jak prostory 

klasických VIP míst k sezení, tak prostory Sky boxů (tj. oddělených uzavřených míst 

pro menší počet osob s velmi dobrou viditelností na kluziště s možností cateringu a 

vlastním televizním okruhem stadionu) či loží. Tento údaj je důležitý z hlediska 

argumentace pro větší zaměření se na prodej těchto prostor. Management klubu se 

zpravidla zaobírá skutečnostmi, které jsou pro něj výhodné, a plyne z nich zisk. 

Obvykle neuvolní pracovníka a nevytváří strategie pro kampaň oslovující jen malé 

množství lidí z důvodu velkých nákladů a malých příjmů takové kampaně. 
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Jaké je průměrné procentuální využití VIP prostor na Vašem stadionu na zápas? 

U této otázky se shodly kluby, jak ty co tento faktor sledující tak i ty co jej 

nesledují, na odpovědi, že využití prostor je závislé na atraktivitě soupeře. Tento trend 

není ničím překvapivým, můžeme jej sledovat i u návštěvníků vstupujících na základní 

vstupenky je tedy logické, že se bude promítat i do návštěvníků VIP prostor. U klubů, 

které své VIP prostory poskytují pouze svým sponzorům či reklamním partnerům 

s reklamním plněním nad určitou peněžní částku je výkyv obsazenosti VIP prostor u 

atraktivních a méně atraktivních soupeřů větší.  

Jaká je nabídka pro potencionální VIP partnery? (balíčky, typy VIP hospitality – sky 

boxy, lože, atd.) 

Jednotlivé možnosti spolupráce má většina klubů na svých webových stránkách, 

bohužel zde nejsou uvedeny bližší informace a podmínky pro jednotlivé druhy 

spolupráce. Uveden je zde většinou kontakt na odpovědnou osobu, která by měla 

poskytnout individuální přístup budoucímu partnerovi a nalézt optimální variantu. 

U této otázky došlo k diferenciaci klubů na ty, kteří své VIP prostory poskytují 

pouze partnerům využívající reklamní plnění nad určitou finanční sumu (např. HC 

Energie Karlovy Vary poskytují své VIP prostory či sky boxy – dle výše plnění, 

partnerům s reklamním plněním min. 50 000 Kč bez DPH na sezonu), a na ty kteří svá 

nejlepší místa poskytují váženým partnerům a sponzorům (dle velikosti plnění) a zbylé 

VIP prostory pronajímají obyčejným divákům či firmám, kteří si chtějí užít luxus těchto 

míst, ale nemají zájem o další reklamní spolupráci. U druhého typu klubů je 

samozřejmě cena pronájmu VIP prostor pro ostatní diváky upravena podle 

poskytovaných doprovodných služeb a exklusivity prostoru. U klubů prvního typu nelze 

mluvit o prodeji VIP hospitality jako takovém. U těchto klubů je VIP hospitality 

určitým typem služby pro péči o partnery klubu. V druhém případě, kluby které jej 

využívají (např. HC Sparta Praha), hledají strategii jak oslovit jednotlivé diváky či firmy 

tak, aby byli ochotni si zakoupit tato luxusní místa za jejich adekvátní cenu. 

Jaký komunikační kanál volíte při výběru oslovovaných firem pro VIP spolupráci?   

První oslovení potenciálních partnerů či diváků nakupujících VIP vstupů je u 

většiny klubů telefonickou cestou. Některé kluby zůstávají u tohoto komunikačního 

kanálu i v dalších fázích prodeje, pro jiné je to pouze nástroj prvního oslovení a dále 

s těmito klienty jednají osobně či emailovou poštou. 
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Telefonické oslovení je finančně méně náročné než např. osobní oslovování, ale 

zároveň poskytuje prodejci některé výhody osobního oslovování, které emailová 

komunikace nepřináší. Těmito výhodami jsou myšleny intonace, navození důvěry, 

možnost ihned reagovat na dotazy či připomínky a číst mezi řádky výpovědi budoucího 

klienta. Nevyužití telefonického prodeje v dalších krocích prodejního procesu je 

spojeno s nutností zaměstnání vyškolených operátorů a organizace samostatného 

telemarketingového týmu, což je pro kluby časově náročné a navíc není potvrzena 

účinnost této strategie prodeje ve sportu.  

 Jakou volíte strategii při výběru oslovovaných firem pro VIP spolupráci? (jaký segment 

trhu, firmy z jakého oboru) 

Z odpovědí vyplývá, že oslovování budoucích partnerů využívá zejména dvě 

strategie. Jedná se o strategii pražských a mimopražských klubů. U mimopražských 

klubů logicky převládá orientace na partnery působící v daném regionu, nebo mající 

vazbu na tento region. Dále uvádějí větší míru oslovování stavebních firem a jejich 

subdodavatelů, prodejců automobilů a v turisticky oblíbených městech i hotelů. Výběr 

těchto segmentu vyplývá z představy o větším zastoupení mužů mezi zaměstnanci 

těchto firem a u hotelů z představy o poskytnutí vstupenek na hokej jako doprovodné 

službě, která bude poskytnuta zákazníkům, zároveň bude představovat určitou 

konkurenční výhodu pro toto zařízení. 

U pražských klubů dochází k boji o partnery mezi sportovními kluby působícími 

v Praze. Firmy vzhledem ke své aktuální finanční situaci jsou schopny spolupracovat 

pouze s jedním z těchto klubů. Navíc spolupráce s více kluby najednou není žádoucí ze 

strany klubu, který by měl představovat určitou míru exklusivity a naopak by neměl být 

podporován spolupracovníkem rivala. Z toho vychází komplikovaná situace výběru 

budoucích partnerů. Pražské kluby většinou přistupují k výběru podle segmentu 

působení firmy či geografické dostupnosti. Oproti mimopražským klubům jsou 

upřednostňovány obory jako reklamní agentury, dopravci, IT firmy. Jistou podobnost 

mezi oběma typy představuje oslovování stavebních firem a jejich subdodavatelů. Po 

výběru segmentu zpravidla klub ještě vyřadí z těchto kontaktů partnery ostatních klubů 

a následně osloví zbylé kontakty. 
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Jak probíhá samotné uzavření smlouvy s VIP partnerem? (osobní sepsání, komunikace 

emailem, atd.) 

 Tato otázka je důležitá pro rozhodnutí se mezi jednotlivými typy prodejní 

koncepce. Dělí kluby a jejich strategie na kluby, které se přiklánějí k osobnímu sepsání 

smlouvy a na kluby, které se snaží nastolit moderní koncepci prodeje a i samotné 

podepsání smlouvy provést „virtuálně“ např. prostřednictvím emailu. 

Dotázané kluby se spíše přikláněli k variantě, kdy klub osloví telefonicky 

budoucího partnera, ten je v případě projevení zájmu pozván na osobní schůzku přímo 

na stadion či je mu nabídnuta schůzka v jeho prostorách. Následně je v případě schůzky 

na stadionu proveden po prostorách využívaného stadionu a jsou mu nabídnuty 

možnosti spolupráce a reklamního plnění společně s jejich podmínkami. Dále je 

smlouva uzavřena přímo na místě či v případě nutnosti projednání variant jsou 

konkrétní detaily komunikovány emailem či telefonem. Samotné uzavření a podpis 

smlouvy, po nalezení oboustranně výhodného řešení, je realizován na osobní schůzce 

k tomuto účelu sjednané. 

V opačném případě bývá využíván telefonický kontakt k veškerému jednání 

s budoucím partnerem, který pro doplnění dokumentů může být doplněn emailovou 

komunikací. Samotný podpis smlouvy je potom realizován přes email kdy je podepsaná 

a potvrzená smlouva naskenovaná a odeslána klientovi, který ji následně podepsanou 

zašle zpět klubu. U této varianty je hlavním lákadlem časová nenáročnost, i přesto je 

nabízena budoucím partnerům možnost osobní prohlídky stadionu pro účel vytvoření si 

konkrétní představy o realizaci nabídky přímo v prostorách stadionu. 
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5.3 Realizace telefonické prodeje VIP hospitality u klubu HC Sparta 

Praha 

 HC Sparta Praha je jedním z průkopníků telefonického prodeje VIP hospitality 

v ledním hokeji. Tato sezona byla třetí sezonou, kdy byl telefonický prodej využíván. 

Důvodem pro jeho využití jsou podle jeho zástupců nízké náklady, oslovení širokého 

spektra budoucích partnerů v krátkém čase, možnost zacílení na vybraný segment, 

nedostatek zaměstnanců, kteří by mohli být uvolněni pro prodej VIP hospitality 

prostřednictvím osobního prodeje a v neposlední řadě vysoká úspěšnost telefonického 

prodeje v první sezoně, kdy byl využíván. Nadcházející sezony přinesly pokles 

úspěšnosti telemarketingu, ale vedení Sparty s ním dále počítá ve svých prodejních 

koncepcích a strategiích. 

V praxi je telefonický prodej realizován dvěma brigádnicemi, které byly vybrány 

na základě předešlých zkušeností s telemarketingem. Vstupní školení bylo založeno na 

objasnění povahy produktů a obrazu, kterého chce HC Sparta Praha jako klub u 

oslovovaných vyvolat. Jiné komunikační školení či školení o vedení hovoru provedeno 

nebylo, nejspíš z toho důvodu, že nikdo ze zaměstnanců na to nemá potřebné znalosti a 

schopnosti. Do procesu prodeje byly brigádnice vpuštěny bez jakéhokoliv předpisu 

rozhovoru a zkušebního hovoru. Tato důvěra je projevem loajálnosti klubu, ale také 

velké neprofesionality v této oblasti, zároveň je nutno podotknout, že ztracené náklady, 

které by mohly Spartě vznikat neschopností telefonistek, jsou vyloučené tím, že práce je 

placena prostřednictvím provizí. 

   Operátorky volají v časovém rozmezí, které si samy stanoví dle svých 

možností (jedná se o studentky) v prostorách zákaznického centra, kam mají přístup 

běžní diváci kupující si vstupenky a kromě nich je zde přítomna obsluha zákaznického 

centra. Podmínky, zejména z hlediska slyšitelnosti, jsou vzhledem k okolnímu dění 

často nedostačující. Technické vybavení není nijak upravené pro potřeby 

telemarketingu, k dispozici je standardní počítač bez jakékoliv telemarketingového 

softwaru a obyčejný telefonní aparát. Vstřícným krokem klubu bylo zajištění databáze 

kontaktů, která je tříditelná a srovnatelná podle různých kritérií, jako je oblast působení 

firmy, obrat, počet zaměstnanců a další. 

Při samotném volání budoucím partnerům dochází k nejasnostem při výběru 

potencionálních klientů, není jasná organizace, kdo bude volat jaká čísla, a tak dochází 
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k duplicitnímu oslovování firem, což vrhá špatné světlo na celý klub. Problémové je i 

sestavení nabídky, která je zasílána na základě hovorů klientům. Ve všech těchto 

otázkách se střetává větší počet názorů a do současnosti nebylo v silách klubu sestavit 

jednotnou koncepci telefonického prodeje, tak aby se stal organizovaným procesem 

s konečným efektem zisku. 

Jak již bylo zmíněno, klienti jsou oslovováni telefonicky, následně jim je zaslaná 

prezentace nabídky VIP hospitality emailem a v případě zájmu je jim, po zodpovězení 

všech otázek zaslaná smlouva, která je potvrzena z obou stran přes emailovou poštu. 

V případě dotazu je možná osobní prohlídka stadionu. Dochází zde tedy k zasílání 

obecné nabídky klientům. Jedná se o nabídku, která je pro všechny budoucí partnery 

stejná a tím je i relativně obsáhlá. Ztrácí se zde pocit jedinečnosti a péče, který by měl 

klub v klientovi vyvolávat. V nadcházející sezoně by již měla být vytvořena různá 

nabídka pro různé segmenty. 

V zásadě byly, v sezoně 2012/2013, oslovovány firmy, u kterých se dalo 

předpokládat vysoké zastoupení mužů mezi zaměstnanci, dále s vyšším ročním obratem 

a obecně větším počtem zaměstnanců. Samozřejmě byly vybírány i firmy, které mají 

zvučné jméno a předpokládají se u nich větší finanční prostředky na takovéto aktivity. 

Vedle klasického telemarketingu tak jak je výše popsaný, oslovuje HC Sparta 

Praha potencionální klienty a partnery prostřednictvím benefitních agentur, se kterými 

spolupracuje. Konkrétně se jedná o agentury Cafeteria a Benefity Plus, které se pyšní 

odběrateli jako je Seznam.cz a.s., Danone a.s., aj. 
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6. NÁVRH PRODEJNÍ KONCEPCE VIP HOSPITALITY 

PO TELEFONU 

V této kapitole bude sestavena obecná koncepce telefonického prodeje VIP 

hospitality pro kluby ledního hokeje české nejvyšší soutěže. Vzhledem k obecnosti 

navrhnuté koncepce, je nutné ji v praxi doplnit o údaje, které přísluší jednotlivým 

klubům. Jedná se zejména o údaje o segmentu budoucích partnerů, které jsou pro každý 

klub rozdílné a byly blíže rozebrány v předešlé části práce. 

Prodejní koncepce je souborem skutečností a vztahů mezi nimi, které je nutné 

zabezpečit a které popisují celý proces prodeje. 

6.1 Zaměstnanci 

  Vzhledem k faktu, že nejdůležitější osobou v telefonickém prodeji je operátor, 

by měla být osoba na tuto pozici vybírána s dostatečně velkým rozmyslem. Tato osoba 

by měla mít zkušenosti s telemarketingem z velkého call centra. Podmínka velkého call 

centra zabezpečuje, že operátor bude proškolen na všechny základní dovednosti, které 

by měl mít. Tím klubu odpadne starost se zaškolením operátora pro vedení hovoru či 

sháněním samotného školitele. Operátorovi schopnosti by měly být při nástupu na 

pozici prověřeny zkušebním hovorem s někým ze zaměstnanců klubu. Tento hovor by 

měl být nahráván (plně dostačuje pro tyto účely obyčejný diktafon či mobilní telefon 

s funkcí nahrávání), jednak pro účely následného rozboru chyb a pozitiv a jednak pro 

případ, že by uchazeč z nějakého důvodu nevyhovoval jako argument pro klub. Není 

jednodušší způsob jak někomu dokázat, že se opravdu dopustil zmiňované chyby. 

Pro účely prodejního týmu hokejového klubu plně vystačí dva brigádníci na 

úvazek do 20 hodin týdně, nebo jeden zaměstnanec, který je schopen docházet denně. 

Důvodem je nutnost aktuálnosti komunikace s novými partnery. Nikomu není příjemné 

čekat na odpověď tři dny, obzvlášť v případě kdy jsou od partnerů požadovány nemalé 

částky. V případě využití dvou brigádních operátorů je dobré stanovit striktně pole 

působnosti každého z nich a jasně vymezit jejich povinnosti a kompetence. Důležité pro 

image klubu i samotného navázání dobrých vztahů s firmami aby nedocházelo 

k duplicitám v oslovení a jednání. 

Zaměstnance i brigádníky je třeba motivovat finanční stránkou věci. 

Nedoporučuji odměnu čistě na bázi provize z prodeje, jelikož pracovníci, při 
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dlouhodobějším nezdaru, ztratí motivaci pracovat a tím se zhorší i kvalita odváděné 

práce. V oblasti telemarketingu je tento jev považován za velice nežádoucí, protože 

rozpoložení operátora se promítne velice patrně do jeho hlasu a intonace, tím pak působí 

na klienty. Ti zpravidla s pokleslým operátorem žádný nákup neuskuteční a celý 

prodejní tým se tak dostává do začarovaného kruhu. Ideální se zdá nastavení systému 

provize z prodeje jako bonusu k minimální hodinové mzdě. Tím klub docílí motivace 

operátorů k uzavírání smluv s partnery a zároveň předejde jejich nespokojenosti 

v případě neúspěchu. 

6.2 Technické vybavení 

  Hlavním požadavkem i argumentem pro využití telemarketingu hokejovými 

kluby jsou nízké náklady této varianty prodeje. Proto je tedy snaha klubů poskytnout 

operátorům pouze nezbytné technické vybavení, často se ale kluby dopustí toho, že 

operátorům není poskytnuto ani to nejnezbytnější.  

Nezbytností pro fungování prodejního týmu je ideálně oddělené místo s klidným 

prostředím. Klidné a tiché prostředí je nutné jednak z hlediska koncentrace a vnímání 

klienta operátorem, ale také z důvodu soukromí hovoru. Klient by měl mít z hovoru 

pocit, že on je někým výjimečným, koho si klub vybral pro spolupráci, logicky je tedy 

nežádoucí aby slyšel nějaké hlasy z povzdálí či aby operátor koktal, jelikož jeho 

koncentraci vyrušil hovor někoho jiného v místnosti, nebo se opakovaně ptal na 

klientovu reakci díky špatné slyšitelnosti. 

Co se techniky jako takové týče, plně dostačuje standardní počítač s připojením 

na internet a vlastní emailovou adresou pro každého operátora. Větší prestiž a důvěru 

budí emaily, které mají jako součást emailové adresy jméno konkrétního pracovníka než 

společné emaily pro celé oddělení. Internetové připojení je přínosné pro vyhledání 

doplňujících informací o oslovované firmě. Není nutné pro tyto účely pořizovat 

telemarketingový či telefonní software pro hovory. Plně dostačující je obyčejný 

telefonní aparát doplnění o operátorská sluchátka. Ta mají tu výhodu, že operátor je 

schopen odpovědět a rychleji reagovat na otázky, na které nebyl připraven či je 

nepředpokládal, díky volným rukám a tedy možnosti vyhledání dané informace 

v materiálech či na internetu. Dále by linka využívaná operátory měla být přesměrována 

v případě nedostupnosti či obsazenosti na jinou linku. Celý den obsazené číslo, které 

bylo klientovi poskytnuto jako kontaktní, v něm nevzbuzuje důvěru.  
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6.3  Cílová skupina a kontakty 

Cílová skupina je pro každý jeden konkrétní klub jiná. Lze vycházet z provedené 

analýzy dosavadních partnerů a důležité je mít na paměti fakt, že pro každý typ 

spolupráce je využitelná jiná cílová skupina. Obecně lze říci, že by kluby měly 

oslovovat firmy ze segmentů, ze kterých již mají větší počet partnerů, pokud jsou 

dostupní další možní partneři. Velké využití segmentu vypovídá o jeho regionálním 

rozšíření a potenciálu. V případě, že je již tento segment vyčerpán, měl by se klub 

zaměřit naopak na segmenty, ve kterých nemá doposavad velký počet partnerů. U těchto 

segmentů lze nabídnout jako přínos exklusivitu spolupráce s klubem v daném odvětví. 

Další možností cílové skupiny jsou geograficky dostupné firmy působící v daném 

regionu. Nebo firmy, se kterými lze navázat tzv. barterový obchod v oblasti přínosné 

pro klub. 

Kontakty, ve smyslu telefonních čísel, lze získat prostřednictvím databází, které 

jsou poskytovány za úplatu některými agenturami. Nebo je možné nechat jejich výběr 

na operátorech či zaměstnancích jiných oddělení.  

6.4 Charakteristika prodejního hovoru 

Všeobecně je doporučováno volat do firem od osmé hodiny ranní do čtvrté 

odpoledne.
29

 Z praxe je patrný fakt pozdějšího začátku fungování firem s nutností 

zohlednění obědových pauz, během kterých je většina zaměstnanců firem nedostupná. 

Hlavní zásadou je vcítění se operátora do zákazníka, do jeho přání a potřeb.
30

 

Toho je člověk schopen pouze v případě maximální možné informovanosti o dané firmě 

nebo klientovi. Operátor by si tedy měl, před samotným hovorem, zjistit veškeré 

dostupné informace a připravit si hovor na základě očekávaných potřeb a přání té 

konkrétní organizace. Měl by zvolit vhodné informace, které v hovoru zdůrazní jako 

argumenty pro prodej a zároveň se připravit na možné otázky, negativní argumenty a 

odmítání komunikace. 

Při prodeji po telefonu stejného produktu se volající střetává se stále stejnými 

argumenty proti ze strany osloveného. Tyto argumenty lze časem vypozorovat, připravit 

                                                 
29

 MOI, A. Efektivní marketing. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Slovart s.r.o., 2003. s.34 ISBN 80-7209-

384-3. 
30

 TAYLOR, D. Hospitality Sales and Promotion. 1.vyd. Norfolk: Routledge, 2001. s.114-127. ISBN 0-

7506-4986-0. 
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se na ně a naučit se umět na ně reagovat.
31

 V průběhu hovoru se může, i při sebevětší 

připravenosti stát, že bude položena otázka či argument, na niž nebude schopen operátor 

odpovědět. Zásadou v takovýchto situacích je umět se omluvit klientovi a slušně 

požádat o strpení během ověřování dané informace, nikdy nesmí operátor sdělit 

klientovi informaci, kterou si není maximálně jist, že je pravdivá. 

6.5 Nabídka spolupráce 

Nabídka spolupráce rozesílaná klientům by měla obsahovat všechny nezbytné 

informace o možnosti spolupráce, ale zároveň by měla působit jako ušitá na míru právě 

oslovené firmě. Klub by pro tyto účely měl mít větší množství typů nabídek, např. podle 

oboru působení budoucího partnera, či podle finanční dostupnosti produktu. Vždy by 

nabídka měla obsahovat základní informace o klubu, důvody a výhody spolupráce a dvě 

až tři varianty spolupráce vybrané podle informací získaných z hovoru, závěrem kontakt 

na pověřenou a s celou věcí obeznámenou osobou. 

6.6 Proces telefonického prodeje VIP hospitality 

Pro tyto účely je nutné rozdělit typy hovorů podle oslovované osoby či 

organizace, respektive podle zamýšleného typu spolupráce. 

Pro všechny níže zmíněné formy spolupráce platí nezbytná nutnost znalosti 

všech dosažitelných informací o kontaktované firmě. Dle zkušeností z prodeje je 

neoptimálnější doba telefonického kontaktování pražských firem 9 – 11:30 hod. a 14 – 

16 hod. 

Dále bych doporučila první oslovení samozřejmě telefonicky, povahu dalšího 

vyjednávání by měla rozhodnout oslovená firma, mohlo by se dále pokračovat 

v telefonické komunikaci doplněné emailovou, nebo by mohlo dojít k osobní schůzce. 

V případě pokračování telefonické komunikace by pro věrohodnost celého aktu byla 

přínosná osobní schůzka za účelem podpisu projednávané smlouvy. Naopak v případě 

osobní schůzky, která by nebyla zakončena podpisem smlouvy, není nutná další 

schůzka, ale v případě souhlasu oslovené firmy postačí výměna a podpis smlouvy 

emailovou poštou. Obecně je pro důvěryhodnost a tvorbu dobrého jména klubu přínosná 

alespoň jedna osobní schůzka zástupce klubu se zástupcem oslovené firmy. 

 

                                                 
31

 McCORMACK, M. H. Jak úspěšně vyjednávat. 1.vyd. Praha: PRAGMA, 1995. s. 59. ISBN 80-7205-

597-6. 



67 

 

6.6.1 Spolupráce s klubem jako nástroj odměňování zaměstnanců 

 pro firmy, které využívají obchodních zástupců jako nástroje prodeje 

svých služeb či produktů – odměna za dosažený výsledek 

 pro firmy s malým počtem zaměstnanců, kde lze nalézt jednotlivce se 

zájmem o sport 

 pro firmy s velkým počtem zaměstnanců, kde převládají pracovníci 

mužského pohlaví 

Proces : 

 telefonické kontaktování personálního oddělení – odměňování 

zaměstnanců 

 nabídka příslušných produktů 

 uzavření smlouvy přes telefon či email 

                                                     X 

 oslovení firem i jednotlivců přes prezentaci na internetových stránkách 

agentur poskytujících benefitní programy pro zaměstnance 

Cílové skupiny: 

 realitní kanceláře, pojišťovny a banky, nápoje 

 cestovní kanceláře 

 doprava 

Hovor: 

 v začátku rozhovoru se snažit zjistit systém odměňování a chodu dané 

organizace tak, aby bylo možné vhodně vybrat produkt  

 nutnost vymýšlení dalších možností využití produkt, a tak rozmluvení 

klienta o podrobnostech chodu firmy 

 snaha o porozumění jejich potřebám, ale tak aby si i oni toho byli vědomi 
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Obr. č.2: Skript prodejního hovoru - odměňování zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 

….(jméno), název klubu. Mohl (a) bych prosím mluvit s někým z personálního oddělení? 

Dobrý den, 

….(jméno), název klubu. 

Jste kompetentní osoba ve věci 

zaměstnaneckých benefitů a 

odměňování pracovníků? 

Přepojení 
Ne 

A mohl (a) byste mi poskytnout na 

někoho takového kontakt nebo email? 

Ne Můžete mi poradit, 

kdo se u Vás o tyto 

věci stará? 

Ano 

Ne Konec 

hovoru 

Nikdo 

U Vás ve firmě 

neodměňujete 

zaměstnance? 

Ne Pořádá Vaše firma 

akce pro partnery? 

Ne 

Konec 

hovoru 

 Ano Nabídka pro péči 

o stávající 

partnery 
Jakým způsobem 

odměňujete své 

zaměstnance? 

Ano 

Benefitní  

programy 

Nabídka klubu na 

portálech 

benefitních agentur 

Naslouchat a argumentovat 

Jiným způsobem 

ARGUMENTY 

 kulturní zážitek 

 možnost 

prezentace firmy 

 exkluzivita 

ocenění 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.6.2 Spolupráce s klubem jako cesta k získání nových obchodních kontaktů 

 pro malé firmy, které jsou potenciálními dodavateli velkých současných 

partnerů 

 pro obchodní zástupce velkých firem, zajímající se o spolupráci se 

současnými partnery 

Proces:  

 telefonické oslovení obchodního oddělení firmy 

 nabídnutí možnosti osobní konzultace a schůzky 

 

Doporučené cílové skupiny: 

 bezpečnostní agentury 

 nápoje 

Hovor: 

 snaha nenásilně vyzdvihnout zvučná jména dosavadních partnerů 

 prezentace produktu jako dvou výhod v jednom – nové kontakty, 

sportovně-kulturní vyžití 

 výhoda v neformálním navázání nových kontaktů 
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Obr. č.3: Skript prodejního hovoru - získávání nových partnerů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 

….(jméno), název klubu. Mohl (a) bych prosím mluvit s někým z obchodního oddělení? 

Dobrý den, 

….(jméno), název klubu. 

Jste kompetentní osoba ve 

věci získávání nových 

partnerů? 

Přepojení Ne 

A mohl (a) byste mi poskytnout na 

někoho takového kontakt nebo 

email? 

Ne Můžete mi poradit, 

kdo se u Vás o tyto 

věci stará? 

Ano 

Ne Konec 

hovoru 

Nikdo 

 

Konec 

hovoru 

Uvažovali jste 

někdy o sportu 

jako prostředku 

k získání nových 

partnerů? 

Ano 

Nabídka klubu 

(nutnost znalosti firmy) 

Konec 

hovoru 

Ne 

ARGUMENTY 

 vybraní partneři 

klubu 

 lze využít i pro 

stávající partnery 

Ano 

Kde získáváte nové kontakty 

na partnery? 

Naslouchat 
Jiným způsobem 

Konec 

hovoru 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.6.3 Spolupráce s klubem jako nástroj komunikace se stávajícími obchodními 

partnery 

 pro velké firmy, které jsou ochotné pro své klienty a partnery uvolňovat 

nemalou částku z rozpočtu 

 firmy, pořádající akce pro své partnery a zaměstnance 

 firmy, které vstupu můžou využít jako bonusu ke svým službám 

Proces: 

 telefonické oslovení marketingového oddělení firmy 

 individuální přístup k dané firmě a nabídka individualizace vstupů či 

pronájmu 

 

Doporučené cílové skupiny: 

 ubytování 

 sázkové kanceláře 

Hovor: 

 nutnost vštípení klientovi exklusivitu a prestiž místa pro konání jeho akce 

 u ubytovacích zařízení zaměření spíš na jejich klienty než na personál 
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Obr. č. 4: Skript hovoru – komunikace se stávajícími partnery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den,  

….(jméno), název klubu. Mohl (a) bych prosím mluvit s někým z marketingového 

oddělení? 

Dobrý den, 

….(jméno), název klubu. 

Jste kompetentní osoba ve 

věci péče o stávající 

partnery? 

Přepojení 

Ne 

A mohl (a) byste mi poskytnout na 

někoho takového kontakt nebo 

email? 

Ne Můžete mi poradit, 

kdo se u Vás o tyto 

věci stará? 

Ano 

Ne Konec 

hovoru  

Nikdo 

Odměňujete u Vás 

ve firmě 

zaměstnance? 

Ne 
Konec 

hovoru 

 Ano 
Nabídka 

zaměstnaneckých 

benefitů 

Jakým způsobem 

pečujete o 

partnery? 

Nabídka služeb 

klubu 

ARGUMENTY 

 exklusivita akce díky tradici klubu 

 možnost prezentace firmy spojená se sportovním 

zážitkem  

 

Naslouchat 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7. ZÁVĚR 

Dosažení z úvodu vytýčených cílů, kterými bylo zhodnocení a zjištění současné 

situace využití telefonického prodeje VIP hospitality u klubů ledního hokeje bylo 

podmíněno získáním výsledků ze všech výzkumných metod. I přes nízkou návratnost 

dotazníků, bylo možno vyvodit závěry a navrhnout obecnou koncepci prodeje VIP 

hospitality po telefonu. 

Prodej VIP hospitality po telefonu je velmi moderním způsobem prodeje 

hospitality. Má tedy jak své odpůrce, tak i zastánce. Důležité je nastavení zásad, procesu 

a organizace prodeji, ale i týmu prodejců. Je nutné identifikovat příležitosti a možnosti 

jednotlivých klubů a využít telemarketing pro svůj prospěch. Dobře využitý může 

přinést klubu zisk a ušetřené náklady. 

V současnosti není pro tyto účely téměř vůbec využíván. Ty kluby, které se pro 

jeho užití rozhodly, však využívají pouze jakýsi jeho náznak. Tyto koncepce jsou 

nepropracované a nedotažené, nepřinášejí tak žádný závratný zisk. 

Pro úspěšné využití telefonického prodeje je třeba klást důraz na schopnosti a 

organizaci operátorů, na přesné vytýčení zásad a postupu prodeje a v neposlední řadě na 

uvážený výběr cílové skupiny oslovovaných firem. Po zvládnutí a ovládání všech těchto 

dílčích skutečností může být telemarketing pro kluby velice přínosný jak z hlediska 

finanční tak časové úspory. I přesto, že telefonovat umí každý pro efektivní 

telemarketing je třeba specialistů. 



74 

 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Tištěné zdroje 

1. ANDERSON, K. Dokonalá služba zákazníkovi po telefonu. 1.vyd. Praha: 

PRAGMA, 1992. s.105. ISBN 80-7205-914-9. 

2. BARTÁKOVÁ, G., a kol. Základy marketingu. 1.vyd. Bratislava: 228 s.r.o., 

2007. s.224. ISBN 978-80-969588-3-2. 

3. BRABEC, J. 33 rad jak pečovat o zákazníka. 1.vyd. Brno: Computer press., 

2004. s.106. ISBN 80-251-0325-0. 

4. ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu. 1.vyd. Praha: 

Karolinum, 2007. s.51. ISBN 978-80-246-0050-5. 

5. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1.vyd. Praha:Olympia, 

2009. s.226. ISBN 978-80-7376-150-9. 

6. DVOŘÁKOVÁ, Š. Sportovní marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005. s.74. ISBN 80-210-3901-9. 

7. HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. 

Praha: Portál, 2008. s.408. ISBN 978-7367-485-4. 

8. HESKOVÁ, M. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 

1.vyd. Praha: Oeconomica, 2009. s.106. ISBN 978-80-245-1520-5. 

9. KOSÍK, M. Marketing strategy in connection with sport. Innovative Marketing, 

2011, roč. 7, č. 2, s. 92-98. 

10. KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 6.vyd. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2004. s. 855. ISBN 80-247-0513-3. 

11. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007. s. 

399. ISBN 978-80-7261-168-3. 

12. LEVINSON, J. 50 zlatých pravidel ofenzivního marketingu. 1.vyd. Praha: 

Management Press, 1996. s.249. ISBN 80-85603-96-9. 

13. McCORMACK, M. H. Jak úspěšně vyjednávat. 1.vyd. Praha: PRAGMA, 1995. 

s. 183. ISBN 80-7205-597-6. 



75 

 

14. MOI, A. Efektivní marketing. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Slovart s.r.o., 2003. 

s.72 ISBN 80-7209-384-3. 

15. MULLIN, J., HARDY, S., SUTTON, W. Sport Marketing. 2.vyd. Mattoon: 

Human Kinestics, 2000. s.539. ISBN 0-88011-877-6. 

16. NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. 1.vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000 s.263. 

ISBN 80-8586-668-4. 

17. REZEK, J., FILIPOVÁ, A. Umění prodávat. 1.vyd. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2000. s.163. ISBN 80-7169-905-5. 

18. SANTLEROVÁ, K, a kol. Telemarketing v praxi. 2.vyd. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2011. s.222. ISBN 978-80-247-3928-1. 

19. SCHWALBE, H. Praktická reklama. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 1994. 

s.153. ISBN 80-7169-112-7. 

20. SPÁČIL, A. Péče o zákazníky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. s. 107-

115. ISBN 80-247-0514-1. 

21. STOTLAR, D. Developing Successful Sport Sponzorship Plans. 2.vyd. 

Morgantown: Fitness Information Technology ,2005. s.128. ISBN 1885693567. 

22. TAYLOR, D. Hospitality Sales and Promotion. 1.vyd. Norfolk: Routledge, 

2001. s.336. ISBN 0-7506-4986-0. 

23. VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. 2.vyd. Praha: Garaga publishing, 

2002. s.264 ISBN 80-247-0402-1. 

24. VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. 2.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 

2007. s. 185. ISBN 978-80-247-2001-2. 

25. WATT, D. Sports management and Administration. 2.vyd. Norfolk: Routledge, 

2004. s. 280. ISBN 0-415-27456-7. 

26. WESTERBEEK, H, SMITH, A. Sport Business in the Global Marketplace. 

1.vyd. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2003. s. 256. ISBN 1-4039-0300-X. 

Elektronické zdroje: 

27. Bílý Tygři Liberec [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://www.hcbilitygri.cz/. 



76 

 

28. Český svaz ledního hokeje [online]. c2013, [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:         

http://www.cslh.cz/extraliga/2013/1-tipsport-extraliga/7-partneri-souteze.html. 

29. HC Energie Karlovy Vary [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:   

http://www.hokejkv.cz/. 

30. HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. 

Dostupné z: http://www.hcpce.cz/. 

31. HC Kometa Brno [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://www.hc-kometa.cz/. 

32. HC Mountfield [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://www.hokejcb.cz/. 

33. HC Oceláři Třinec [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://www.hcocelari.cz/. 

34. HC PSG Zlín [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://hokej.zlin.cz/. 

35. Rytíři Kladno [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://www.hc-kladno.cz/cz. 

36. HC Slavia Praha [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:   

http://www.hc-slavia.cz/. 

37. HC Sparta Praha [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: 

http://www.hcsparta.cz/index.asp. 

38. HC ŠKODA PLZEŇ [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:   

http://www.hcskoda.cz/. 

39. HC VERVA Litvínov [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:   

http://www.hokej-litvinov.cz/. 

40. Hokejový klub HC VÍTKOVICE STEEL [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. 

Dostupné z: http://www.hc-vitkovice.cz/. 

41. Piráti Chomutov [online]. c2013, [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:         

http://www.piratichomutov.cz/. 

 



77 

 

9. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 

Seznam obrázků: 

Obr. č.1: Charakteristika cílové skupiny 

Obr. č.2: Skript prodejního hovoru - odměňování zaměstnanců 

Obr. č.3: Skript prodejního hovoru - získávání nových partnerů 

Obr. č.4: Skript hovoru – komunikace se stávajícími partnery 

 

Seznam tabulek:  

Tabulka č.1: Výhody a nevýhody pasivního telemarketingu  santlerová 

Tabulka č.2: Výhody a nevýhody aktivního telemarketingu 

 

Seznam grafů: 

Graf č.1: Partneři HC Škoda Plzeň 

Graf č.2: Segmentace partnerů HC Škoda Plzeň působící v oblasti služeb 

Graf č.3: Partneři HC Oceláři Třinec 

Graf č.4: Partneři PSG Zlín 

Graf č.5: Partneři HC Slavia Praha 

Graf č.6: Segmentace partnerů HC Slavia Praha působících v oblasti služeb 

Graf č.7: Partneři klubu Rytíři Kladno 

Graf č.8: Segmentace partnerů Rytíři Kladno v oblasti služeb 

Graf č.9: Partneři HC VERVA Litvínov 

Graf č.10: Segmentace partnerů HC VERVA Litvínov v oblasti služeb 

Graf č.11: Partneři HC Vítkovice STEEL Graf č.12: Segmentace partnerů HC Vítkovice 

STEEL z řad poskytovatelů služeb 

Graf č.13: Partneři klubu HC Kometa Brno 



78 

 

Graf č.14: Segmentace partnerů HC Kometa Brno působících v oblasti poskytování 

služeb 

Graf č.15: Partneři klubu Piráti Chomutov 

Graf č.16: Partneři klubu HC MOUNTFIELD 

Graf č. 17: Rozdělení partnerů HC MOUNTFIELD v rámci kategorie služby  

Graf č.18: Partneři klubu Bílý Tygři Liberec 

Graf č.19: Rozdělení partnerů Bílých Tygrů Liberec v rámci kategorie služby 

Graf č.20: Partneři HC Energie Karlovy Vary 

Graf č.22: Partneři HC ČSOB Pojišťovny Pardubice 

Graf č.23: Rozložení partnerů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice v oblasti služeb 

Graf č.24: Partneři HC Sparta Praha 

Graf č.25: Segmentace partnerů HC Sparta Praha v rámci kategorie služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

10.  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Tabule partnerů Tipsport extraligy 2012/2013 

Příloha č. 2: Rozesílaný dotazník 



 

Příloha č. 1: Tabule partnerů Tipsport extraligy 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.cslh.cz/extraliga/2013/1-tipsport-extraliga/7-partneri-souteze.html 



 

Příloha č. 2: Rozesílaný dotazník 

Dobrý den, 
ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc při vypracování mé diplomové práce na téma: 
Využití telefonického prodeje v prodeji VIP hospitality v ledním hokeji. Jedná se o odpověď na 
pár následujících otázek. Tyto informace budou použity pouze v mé diplomové práci, kterou 
Vám v případě Vašeho zájmu ráda poskytnu i pro další využití tohoto výzkumu. 
 
Otázky: 

Kolik procent míst Vámi využívaného zimního stadionu spadá do VIP prostor? 

.......................................................................................................... 

Jaké je průměrné procentuální využití VIP prostor na Vašem stadionu na zápas? (pokud tuto 
informaci nemáte a máte informaci za jiné období uveďte prosím tu) 

........................................................................................................ 

Jaká je nabídka pro potencionální VIP partnery? (balíčky, typy VIP hospitality - sky boxy, lože, 
atd.) 

.................................................................................................................................. 

Jaký komunikační kanál volíte pro první oslovení potencionální klientů pro VIP hospitality? 

.................................................................................................................................. 

Jakou volíte strategii při výběru oslovovaných firem pro VIP spolupráci? (jaký segment trhu, 
firmy z jakého oboru) 

................................................................................................................................................... 

Jak probíhá samotné uzavření smlouvy s VIP partnerem? (osobní sepsání, komunikace 
emailem, atd.) 

................................................................................................................................................. 

 

Pokud je to možné sdělte mi prosím orientační výši rozpočtu klubu na sezonu 2012/2013. 

Jestli Vás napadla ještě nějaká informace, která by výzkumu mohla pomoct prosím o její 
sdělení. 

 

 

Předem děkuji za ochotu, Vaše odpovědi a obětovaný čas 

 

Bc. Veronika Bursíková 

   Zdroj: vlastní zpracování 


