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Abstrakt 
Bakalářská diplomová práce „Změna marketingové komunikace značky Gabriella Salvete“ 

analyzuje přeměnu marketingové komunikace a vnímání kosmetické značky Gabriella 

Salvete na českém trhu v letech 2011 - 2014. Mapuje situaci firmy před transformací 

komunikace a definuje hlavní konkurenty, cílové skupiny a potenciální nedostatky. Dále 

odkrývá strategii přeměny a nástroje použité v novém způsobu komunikace. Zabývá se 

skutečnými dopady transformace, jak v konkurenční rovině, tak u cílových skupin. Cílem 

práce je sledování nových komunikačních strategií Gabriella Salvete, způsoby jejich 

implementace a jejich dopady na vnímání značky. K naplnění tohoto cíle práce využívá 

také výsledků vlastního výzkumu studentky.  

 

 

Abstract 
Bachelor thesis "Transformation of marketing communication of Gabriella Salvete" 

analyzes the transformation of marketing communication and brand perception of beauty 

brand Gabriella Salvete on the Czech market from 2011 to 2014. Describes the status of 

the company before the transformation of communication and defines the main 

competitors, target groups and potential shortcomings. In addition reveals the strategy of 

transformation and tools used in the new way of communication. It deals with real impacts 

of the transformation on a competitive level through the target groups. The aim is to 

monitor the new communication strategy of Gabriella Salvete, form of their 

implementation and their impact on brand perception. To achieve this goal, the thesis also 

uses the results of student’s own research. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=b4fc98753c02d247aa85b024630568f3&tid=&redir=sezn_ucit&kod=41661


 

Klíčová slova 
Gabriella Salvete, značka, komunikace, povědomí o značce, komunikační strategie, 

marketingová komunikace 

 

 

Keywords 
Gabriella Salvete, brand, communication, brand awareness, communication strategy, 

marketing communication 

 

Rozsah práce: 70 130 znaků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 15. 5. 2014 Nikol Dorňáková 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Petře Koudelkové, Ph.D. za odborné rady, 

inspiraci, vstřícnost a trpělivost, se kterou mě doprovázela od vzniku tématu po dokončení 

této práce.  

Zároveň bych také ráda poděkovala rodině za podporu a cenné rady.  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=b4fc98753c02d247aa85b024630568f3&tid=&redir=sezn_ucit&kod=41661


Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 

Nikol Dorňáková 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 

2011 

E-mail diplomantky/diplomanta: 

nikoldornakova@gmail.com 

Studijní obor/forma studia: 

Marketingová komunikace a public relations 

Předpokládaný název práce v češtině: 

Změna marketingové komunikace značky Gabriella Salvette v roce 2013 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

Transformation in marketing communication of Gabriella Salvete in 2013 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013):  

(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

LS 2013/2014 

Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):  

Bakalářská diplomová práce analyzuje přeměnu marketingové komunikace kosmetické značky 

Gabriella Salvete na českém trhu v roce 2013. Mapuje situaci firmy před transformací komunikace, 

sleduje její počínání ve všech sférách reklamy a definuje hlavní konkurenty, cílové skupiny a 

potenciální nedostatky. Dále odkrývá strategii přeměny a nástroje použité v novém způsobu 

komunikace. Zabývá se skutečnými dopady transformace, jak v konkurenční rovině, tak u cílových 

skupin. Cílem práce je sledování nových komunikačních strategií Gabriella Salvete, způsoby jejich 

implementace a jejich dopady na vnímání značky. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu):  
 

1. Úvod – popis tématu, obsahu a postupu práce 
2. Teoretická část – vymezení základních teoretických poznatků spojených s obsahem práce 

a. Brand, branding a rebranding, image značky 

b. Strategický brand management, strategické plánování značky 

c. Marketing a komunikace v kosmetickém odvětví - specifika 



3. Značka Gabriella Salvete – stručný popis značky, její image a výchozího postavení před 

přeměnou komunikace. 

a. Český kosmetický trh a preference jeho zákazníků, pozice značky na trhu 

b. Vymezení konkurence a cílových skupin, vnímání značky z pozice cílových skupin 

c. SWOT analýza 

4. Komunikace značky před transformací – nastínění mediálních kanálů a forem reklam, jež 

značka využívala před transformací. 

a. Logo, slogan, tvář značky 

b. ATL, BTL, internet a sociální média 

5. Konkrétní změny komunikace a image značky – přehled nástrojů, jež značka využívá, 

strategie transformace a očekávaný vývoj.  

a. Strategie přeměny komunikace 

b. Konkrétní změny v oblasti brandu (logo, image, tvář značky) 

c. Konkrétní marketingové nástroje využité v nové podobě komunikace (in-store aplikace, 

webové stránky, facebook stránka, soutěže) 

d. Aplikace nástrojů a jejich plánovaný vývoj a dopad na zákazníky 

6. Výsledky přeměny komunikace Gabriella Salvete – vymezení, co změna komunikace 

přinesla. 

a. Pozice značky na trhu po změně komunikace 

b. Vnímání nové komunikace ze strany cílových skupin, jejich ovlivnění, preference 

7. Závěr – zhodnocení nové komunikační roviny značky a její přínos. 

Seznam zdrojů a literatury 

Přílohy 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):  

Webové stránky firmy Gabriella Salvete 

Facebook stránka Gabriella Salvete 

In-store aplikace značky 

Propagační materiály značky a drogistických řetězců, do kterých se distribuuje značka Gabriella Salvete 

Mediální propagace značky 

Dotazníkové šetření provedené na potencionální části cílové skupiny 

Nákupní statistiky a statistiky preferencí zákazníků 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Analýza mediálního obrazu značky (deskriptivní analýza) 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech 



titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

TUNGATE, Mark. Branded beauty: How marketing changed the way we look. 

London/Philadelphia: Kogan Page, 2011. 
Kniha se zabývá historií a vývojem globálního kosmetického průmyslu. Rozebírá marketingové strategie 

kosmetických firem, ukazuje příklady od nejluxusnějších značek po nejlevnější a predikuje vývoj kosmetického 

průmyslu.  

FRANZEN, Giep; MORIARTY, Sandra. The science and art of branding. New York: M. E. 

Sharpe, 2009. 
Autoři popisují aktuální vnímání vývoje brandingu a brand managementu. Výhodou knihy je, že se snaží 

k brandingu přistupovat ze dvou stran, z pohledu firem, i z pohledu zákazníků.  

MARTINEZ, Pepe. The Consumer Mind. London/Philadelphia: Kogan Page, 2012. 
Kniha je založena na výzkumu Millward Brown. Zabývá se vztahem mezi zákazníkem a značkou, snaží se 

analyzovat komunikaci probíhající mezi nimi. Nabízí možnosti, jak propojit značku, produkt, službu, komunikaci 

se zákazníkovou myslí. Vysvětluje chování zákazníka a jeho popudy k nákupu a rozhodování.  

CLIFTON, Rita. Brands and branding: Second edition. US, Canada: Bloomberg Press/UK: Profile 

Books, 2009. 
Druhé vydání knihy, kde si Rita Clifton bere na pomoc při vysvětlení teorie odborníky z praxe celého světa. 

Společně pak aplikují praxi v oblasti, kterou znají nejlépe na teorii a vzniká tak kniha o značce a budování 

značky. Zaobírá se také brandingem v době globalizace, i specifiky některých regionů. 

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 
Kniha je kombinací praktických rad a teoretické podstaty. Jedná se o celkový obraz brandingu v jeho nejširší 

podstatě. Pracuje se značkou jako s nejcennějším majetkem firmy, ale přesto se jí snaží čtenáři přiblížit a 

zjednodušit.  

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

KOLOMAZNÍKOVÁ, Ivana. Dekorativní kosmetika. Zlín, 2012. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE 

ZLÍNĚ. 

DVOŘÁČKOVÁ, Barbora. Marketingové strategie kosmetických firem na trhu České republiky. 

Praha, 2007. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. 

SEIDELOVÁ, Lucie. Analýza positioningu značek na českém trhu dekorativní kosmetiky. Praha, 

2008. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. 

VYSKOČILOVÁ, Marie. Merchandising segmentu dekorativní kosmetiky u vybrané mezinárodní 

značky. Praha, 2010. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. 

 MARVANOVÁ, Květa. Marketingová komunikace firmy Cosmetics ATOK International s. r. o. 

Ústí nad Labem, 2013. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. 



MUSILOVÁ, Zuzana. Analýza marketingových komunikací francouzské kosmetické značky na 

českém trhu. Praha, 2010. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. 

ŠVÁBOVÁ, Karolína. Strategie vybrané značky kosmetiky se zaměřením na český trh. Praha, 

2010. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE.  

MACHEK, Ondřej. Internacionální marketing firmy l´OREAL. Praha, 2009. VYSOKÁ ŠKOLA 

EKONOMICKÁ V PRAZE.  

DUŠKOVÁ, Lenka. Strategie značky Helena Rubinstein na českém trhu. Praha, 2008. VYSOKÁ 

ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE.  

VEHOVSKÁ, Martina. Tvorba strategie společnosti Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. Praha, 2010. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE.  

PIEKARZOVÁ, Karolína. Budování značky Oriflame na českém trhu. Praha, 2010. VYSOKÁ 

ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE.  

Datum / Podpis studenta/ky 

 

      7. 6. 2013                                                                                               ……………………… 

 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

                                                                  

                                                                                                           ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

 

 

 

http://theses.cz/id/duyhww/ISIS_28722_xmusz04.pdf?info=1;isshlret=kosmetice%29,%3Bzna%C4%8Dka%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkosmetika%20zna%C4%8Dka%20marketing%26start%3D1
http://theses.cz/id/duyhww/ISIS_28722_xmusz04.pdf?info=1;isshlret=kosmetice%29,%3Bzna%C4%8Dka%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkosmetika%20zna%C4%8Dka%20marketing%26start%3D1
http://theses.cz/id/f55pfi/ISIS_29006_xsvak06.pdf?info=1;isshlret=kosmetika%22.%3BZna%C4%8Dka%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkosmetika%20zna%C4%8Dka%20marketing%26start%3D2
http://theses.cz/id/jsjg1e/ISIS_22664_maco01.pdf?info=1;isshlret=zna%C4%8Dky%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkosmetika%20zna%C4%8Dka%20marketing%26start%3D4
http://theses.cz/id/7ox1d0/ISIS_17773_xdusl03.pdf?info=1;isshlret=dekorativn%C3%AD%3Bkosmetiku%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Ddekorativn%C3%AD%20kosmetika%26start%3D3
http://theses.cz/id/kkt8lo/ISIS_24047_xvehm00.pdf?info=1;isshlret=dekorativn%C3%AD%3Bkosmetiky%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Ddekorativn%C3%AD%20kosmetika%26start%3D4
http://theses.cz/id/b5lk06/ISIS_28014_xpiek02.pdf?info=1;isshlret=dekorativn%C3%AD%3Bkosmetiku%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Ddekorativn%C3%AD%20kosmetika%26start%3D5


TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH 

DO TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO 

ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI 

VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO 

OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.  

 

 

 



1 
 
Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 2 

1. Teoretická část ............................................................................................................. 3 

1.1 Značka a brand management ............................................................................ 3 

1.2 Marketingový mix, situační analýza 5C, SWOT analýza ............................... 8 

1.3 Marketingová komunikace značek .................................................................. 10 

2. Analytická část ........................................................................................................... 11 

2.1 Značka Gabriella Salvete .................................................................................. 11 

2.2 Distribuce značky Gabriella Salvete ................................................................ 14 

2.3 Trh dekorativní kosmetiky, situační analýza 5C, SWOT analýza - 

postavení firmy před transformací komunikace ....................................................... 15 

2.4 Analýza konkurence, konkurenčních výhod a porovnání cen - vymezení 

firmy v roce 2014 ........................................................................................................... 18 

2.5 Ekonomické a právní mapování značky ......................................................... 21 

2.6 Shrnutí analytické části ...................................................................................... 21 

3. Komunikace značky a její přeměna ........................................................................ 22 

3.1 Strategie nové komunikace............................................................................... 23 

3.2 Komunikace značky v současné době ............................................................ 25 

4. Primární výzkum ........................................................................................................ 30 

4.1 Metodika výzkumu .............................................................................................. 31 

4.2 Výsledky výzkumu .............................................................................................. 31 

4.3 Doporučení .......................................................................................................... 33 

Závěr ................................................................................................................................... 35 

Summary ............................................................................................................................ 36 

Použité zdroje .................................................................................................................... 37 

Seznam příloh .................................................................................................................... 40 

Přílohy ................................................................................................................................. 42 

 



2 
 
Úvod 

Ve své práci se zaměřuji na komunikaci kosmetické značky Gabriella Salvete v letech 

2011 – 2014, kdy začala její spolupráce s reklamní agenturou Ogilvy PR a změnila tón a 

zaměření svých komunikačních aktivit. Jelikož před touto spoluprácí značka komunikovala 

minimálně, je zajímavé sledovat nejen její vývoj, ale i to, co jí nově nastolená integrovaná 

komunikace přinesla. Cílem mé práce bude definovat pomocí situační a SWOT analýzy 

stav značky na začátku této kooperace, zmapovat konkrétní změny v komunikaci a její 

strategii, zjistit pomocí primárního výzkumu, zda změna byla vnímána zákaznicemi a 

vyhodnotit, zda došlo k reálnému posunu vnímání značky, či nikoliv.  

Jelikož společnost Gabriella Salvete, a tím i Ogilvy PR, opakovaně odmítla jakoukoliv 

spolupráci na této práci, či poskytnutí jakýchkoliv materiálů, a to i přesto, že je původně 

slíbila poskytnout, veškerá data mnou zpracovávaná pochází buď z vlastních zdrojů 

(výzkum, rozhovory), nebo z prostředí prodejen, médií, internetu či sociálních sítí. 

V průběhu zpracování práce jsem se lehce odchýlila od teze. A to zejména z důvodu 

nedostatku dat pro zamýšlený směr práce a také doby, po kterou jsem se rozhodla 

komunikaci a vnímání značky zkoumat a pozorovat. 
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1. Teoretická část 

1.1 Značka a brand management 

Americká marketingová asociace (American Marketing Asociation, AMA) definuje 

značku jako „název, termín, design, symbol, nebo jinou charakteristiku, která odlišuje 

zboží nebo službu jednoho prodejce od těch ostatních.“1 „Podle názoru mnoha manažerů 

z praxe obsahuje pojem značka mnohem více – definují ji jako něco, co již proniklo lidem 

do podvědomí, má své jméno, své důležité postavení v komerční sféře.“2 Tedy značka 

podle definice AMA je něco jako nálepka daného produktu či služby, ale značka, o kterou 

usilují manažeři v praxi, je něco jako vizitka. Je zde velký rozdíl mezi běžnou značkou a 

značkou, která sama o sobě nese určitou přidanou hodnotu. Značka je tedy to, co odlišuje 

jeden výrobek od druhého stejného, „to, co odlišuje značkový výrobek od neznačkového a 

co mu dává hodnotu, je celkový úhrn vjemů a dojmů zákazníka…“3 „Značka je zákazníkův 

zážitek zastoupený sbírkou obrazů a myšlenek…Rozpoznání značky a jiné reakce jsou 

tvořeny hromaděním zkušeností se specifickým produktem nebo službou, a to jak přímo 

souvisejícími s jeho užitím, tak vlivem reklamy, designu a médií.“4 Prvky značky, jako 

jsou název, design, symbol, slogan, aj. jsou tedy hlavně nástrojem k vytvoření podvědomé 

konotace u zákazníka, která vede k jeho vazbě na značku. „Význam, který značka 

naplňuje, může být poměrně hluboký. Na vztah mezi značkou a spotřebitelem lze nahlížet 

jako na určitý druh svazku či paktu.“5 Značka ale plní i jiné hodnoty než pouze 

emocionální spojení a její upřednostnění. Důležitá je také její faktická funkce. „Značka je 

označení (tedy vnější), jejíž funkce je odhalit skryté kvality produktu, které jsou 

nezjistitelné při kontaktu (pohled, dotek, poslech, čich), a možná ty, které jsou dostupné 

skrz zkušenost, ale kde spotřebitel nechce nést riziko vyzkoušení produktu.“6 

Značka může zastupovat různé role, a to jak pro spotřebitele, tak pro výrobce či firmu.  

1 American Marketing Association: Dictionary [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z www: < 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx>. 
2 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-
1481-3. 
3 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-
1481-3. 
4 American Marketing Association: Dictionary [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z www: < 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx>. 
5 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-
1481-3. 
6 KAPFERER, Jean-Noël. Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 
London: Kogan Page, 2003. 443 s. ISBN 0-7494-2069-3. 
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Obrázek 1 Role značek, zdroj obrázku: Strategické řízení značky, K. L. Keller 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 1, role značky pro spotřebitele a pro výrobce se poměrně 

liší. Značka pro spotřebitele má jako hlavní cíl zvýšení informovanosti a snížení rizika a 

odpovědnosti, to je její hodnota pro něj, co se týče faktického rámce. „Ze své podstaty, 

značky existují tak dlouho, dokud je předpokládáno riziko. Jakmile riziko vnímané 

spotřebitelem zmizí, značka nadále nenese žádný benefit. Stává se z ní pouze jméno na 

produktu, přestává být referenčním označením, vodítkem nebo zdrojem přidané hodnoty.“7 

Vedle toho má značka také informativní roli, informuje nás o kvalitě produktu, složení, 

použití, atd. „Informační role značky pokrývá velmi specifickou oblast, která se mění 

s produktem či službou, spotřební situací a jednotlivcem.“8 Tak značka nemusí být vždy 

užitečná a naplňovat svoje funkce, protože existují produkty, služby a situace, kdy značku 

k rozhodujícímu procesu nepotřebujeme. Dle výzkumu citlivosti značky, jež uvádí 

Kapferer ve své knize, spotřebitelé v některých kategoriích na značku zkrátka nehledí. 

Například při nákupu gumy, obyčejné tužky či zvýrazňovačů dle tohoto výzkumu lidé 

nenakupují podle značky, jednoduše si vyberou podle jiných ukazatelů, např. ceny, barvy, 

tvaru, atd. Pro výrobce, či firmu, je pak značka hlavně zárukou rozpoznatelnosti, přidané 

hodnoty a silného postavení na trhu. V jednom bodě se však shoduje se spotřebitelem. 

Pokud je značka silná, společnost se stává méně rizikovou, což znamená její větší stabilitu, 

finanční zhodnocení a menší strach pro investory. Tak značka odstraňuje riziko, stejně jako 

v případě spotřebitelova vnímání. „Jestliže je značka silná, má výhodu ve vysokém stupni 

7 KAPFERER, Jean-Noël. Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 
London: Kogan Page, 2003. 443 s. ISBN 0-7494-2069-3. 
8 KAPFERER, Jean-Noël. Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 
London: Kogan Page, 2003. 443 s. ISBN 0-7494-2069-3. 
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loajality, a tudíž i zaručuje stabilitu budoucích prodejů.“9 Nesmím zde opomenout finanční 

hodnotu značky pro výrobce. Lidé jsou ochotni za silnou značku zaručující kvalitu zaplatit, 

tak je pro výrobce dobré si vybudovat kvalitní jméno a značku také z čistě finančního 

hlediska. 

Co dává značce její sílu, vysvětluje také model CBBE (customer-based brand equity neboli 

hodnota značky z pohledu zákazníka). „Základní premisou modelu CBBE je, že síla 

značky spočívá v tom, co spotřebitelé o značce vědí, co k ní cítí, co o ní slyšeli nebo viděli 

v rámci svých dlouhodobých zkušeností. Jinými slovy síla značky spočívá v myslích 

spotřebitelů.“10  

 

Obrázek 2 Grafické zobrazení hodnoty značky (Brand Equity), zdroj obrázku: 

https://punkmarketing.wordpress.com/tag/brand-equity/ 

„Hodnota značky vycházející z pohledu zákazníka vzniká tehdy, když má spotřebitel 

vysoké povědomí o značce, dobře ji zná a v paměti má silné, příznivé a jedinečné asociace 

se značkou.“11 Správně řízená značka by tedy měla být usazena v podvědomí zákazníka a 

měla by mít silné asociace, které k ní zákazníka dovedou. „Hodnota značky je sada aktiv (a 

pasiv) spojených se jménem značky a symbolem, který přidává (nebo odstraňuje) hodnotu 

poskytovanou produktem, či službou firmě, a/nebo firmou zákazníkovi. Hlavní kategorie 

pasiv jsou: 1. Znalost jména značky, 2. Loajalita ke značce, 3. Předpokládaná kvalita  

9 KAPFERER, Jean-Noël. Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 
London: Kogan Page, 2003. 443 s. ISBN 0-7494-2069-3. 
10 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-
1481-3.  
11 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-
1481-3. 
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a 4. Asociace se značkou.“12 Brand awareness, neboli povědomí o značce, je jedním 

z pilířů hodnoty značky. „Povědomí o značce je marketingový koncept, který umožňuje 

marketérům kvantifikovat jak úrovně a trendy v zákazníkově znalosti, tak i povědomí o 

existenci značky. Na základní úrovni odkazuje na podíl spotřebitelů, kteří o značce vědí.“13 

„Povědomí odkazuje na sílu usazení značky ve spotřebitelově mysli.“14 Povědomí o značce 

se může vztahovat na různé cesty, jakými si spotřebitel značku vybavuje, od rozpoznání po 

vybavení si jí, až po tzv. top of mind, či dominant brand, což je buď značka, kterou si 

zákazník vybaví jako první, nebo jako jedinou při dotazu na značky daného segmentu. 

Psychologové a ekonomové však ukazují na to, že vybavení si značky a její rozpoznání 

sahá dále než pouze po zapamatování brandu.  

„Rozpoznání značky označuje znalost získanou dřívějším vystavením značce.“15 

Neodpovídá na otázky, jako např. kde, kdy a jak byl zákazník značce vystaven. Jde pouze 

a jenom o zapamatování, že k tomuto střetu se značkou došlo. Psychologie tvrdí, že 

rozeznání samotné vede k pozitivním myšlenkám téměř u čekoholiv, ať už se jedná o 

hudbu, značku, či film. Z ekonomického hlediska zákazníci vědí, že na masivní reklamu 

jsou potřeba masivní obnosy peněz a předpokládají, že takové peníze by firma jednoduše 

neinvestovala, a ani nemohla investovat do špatného produktu.  

Vybavení si značky je vlastně rozpoznání s nápovědou. „O značce můžeme říci, že se 

vybavila spotřebiteli, když se například zmíní určitý segment produktů. Jestli si zákazník 

vybaví, nebo nevybaví naši značku, může být zásadní faktor k tomu, jestli si jí zákazník 

přidá na nákupní seznam, či firma dostane šanci ucházet se o kontrakt.“16  

V teorii o rozpoznání a vybavení značky existují dvě výjimky, které ukazuje obrázek č. 3. 

První mohou být zdravé výklenkové značky, které mohou spadnout pod křivku proto, že 

nejsou obecně známy, ale jsou dobře usazeny v myslích spotřebitelů daného segmentu, na 

který se značka zaměřuje. Značky nacházející se na křivce jsou určené široké mase lidí a 

protínají hned několik segmentů, či alespoň několik skupin v rámci segmentu. Výklenkové 

značky a jejich nepříliš vysoké rozeznání tak nemusí být ukázkou špatného postavení 

12 AAKER, David Allen. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996. 380 s. ISBN 978-0-02-
900151-6. 
13 American Marketing Association: Dictionary [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z www: < 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx>. 
14 AAKER, David Allen. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996. 380 s. ISBN 978-0-02-
900151-6. 
15 AAKER, David Allen. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996. 380 s. ISBN 978-0-02-
900151-6. 
16 AAKER, David Allen. Building strong brands. New York: The Free Press, 1996. 380 s. ISBN 978-0-02-
900151-6. 
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obecně, pouze jsou zaměřeny na určité sílové skupiny. Druhou výjimkou jsou značky 

nacházející se v sekci tzv. hřbitova, tedy nad křivkou. Zde najdeme značky s vysokou 

mírou rozpoznání, ale ne vybavením si. Znamená to, že zákazníci o značce vědí, ale neumí 

jí zařadit pro určitý segment, pak nedojde ke konečné interakci a značku v daný moment 

nepořídí. Obecně platí, že být „hřbitovní“, tedy mrtvá značka, je horší, než být 

výklenkovitá. Zákazníci nechtějí poslouchat příběh známé značky, i kdyby byl nový. Tady 

se ukazuje, že vysoká míra rozpoznání nemusí znamenat silný brand. Nicméně 

jednoznačné je, že pokud značka není ani rozpoznána, ani vybavena, je to velký problém a 

se značkou by se mělo dále pracovat.  

 

Obrázek 3 Graf rozpoznání a vybavení si značky a výjimky – výklenkovité značky a značky 

hřbitovní/mrtvé, zdroj obrázku: Building strong brands, D.A.Aaker 

Povědomí o značce měří výzkumné agentury, nejvíce známou firmou zabývající se 

holistickými výzkumy zdravosti značky je Millward Brown (www.millwardbrown.com). 

Ve své výzkumné práci se dále budu zaměřovat na výzkum znalosti značky (brand 

awareness) a častost jejího používání (brand usage); měření brand image nebo sledování 

efektivity brand advertising není předmětem této práce. Použiji metodiku brand adoption 

modelu, díky němuž budu schopna změřit a definovat povědomí o značce (awareness), 

zkušenosti se značkou (trial), uvažování o budoucím nákupu značky (consideration), 

používání značky (usage) a upřednostňování značky (preference).  Brand adoption model 

vychází z výzkumu zdravosti, který uvedla agentura Millward Brown, s rozvinutím o 

metodu brand activation. V podobě, kterou budu používat ve své práci v sekci výzkumu, 

ho publikuje inženýrka Jana Budíková, která při budování zdravých a rostoucích značek 

dlouhodobě využívá metodou brand health a brand adoption v praxi v ČR i v zahraničí. 



8 
 

 

Obrázek 4 Brand adoption model, zdroj obrázku: prezentace na FSV UK 2014, Jana Budíková    

1.2 Marketingový mix, situační analýza 5C, SWOT analýza  

„Marketingový mix (4P) chápeme jako souhrn vnitřních činitelů podniku (soubor násrojů), 

které umožňují ovlivňovat chování spotřebitele. Tyto nástroje marketingu – product 

(produkt), price (cena), place (distribuce) a promotion (komunikace) – musejí být 

vzájemně kombinovány a harmonizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly vnějším 

podmínkám, tj. trhu. Teprve pak mohou efektivně plnit svoji funkci.“17 Majoritní část mojí 

práce se bude věnovat čtvrtému P, tedy promotion, neboli komunikaci. Pro značku 

dekorativní kosmetiky je důležitý také produkt, se kterým firma stojí a padá. Detailnímu 

portfoliu produktů značky se však ve své práci věnovat nebudu. Okrajově se pak zmiňuji o 

distribuci, která je pro obchodní firmu velmi důležitá, a úzce souvisí i s její komunikací, 

zejména v místě prodeje, neboli s in-store komunikací. 

 

Obrázek 5 Grafické znázornění marketingového mixu, zdroj obrázku: http://credema-

icc.com/cz/infusionsoft/prvky-marketingu/ 

Situační analýza je komplexní analýza zachycující všechny podstatné informace a faktory 

z vnějšího prostředí, které ovlivňují jak současnou, tak i budoucí situaci společnosti. 

„Situační analýza (situation analyse) je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a 

17 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-
80-247-2049-4. 
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vlastností vnějšího prostředí, ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým 

způsobem působí“18. Situační analýza ve své nejširší podobě definuje tzv. 7C, tedy country 

(národní specifika), climate/context (makroekonomické prostředí), company (podnik), 

customers (zákazníci), competitors (konkurenti), cost (náklady) a change (změna). Užívá 

se také jejích kratších verzí 4C nebo 5C. V mojí práci budu používat situační analýzu 5C - 

company, collaborators, customers, competitors a climate/kontext pro zhodnocení situace 

značky před transformací komunikace na počátku roku 2011. 

SWOT analýza je jednou z nejznámějších analýz prostředí. Jedná se o analýzu silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. „SWOT analýza tvoří logický rámec vedoucí 

k systematickému zkoumání vnitřních předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i 

k vyslovení základních strategických alternativ, o kterých může podnik uvažovat“19. Je 

tedy zřejmé, že analýza SWOT se týká jak vnitřního prostředí podniku, tak i vnějšího. 

„Analýza sestává původně ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Doporučuje se 

začínat analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí“20. 

Analýza SW, neboli strenghts a weeknesses (silné a slabé stránky), se týká vnitřního 

prostředí firmy, zpracovávají se zde např. cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, 

materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, aj. 

 

Obrázek 6 SWOT analýza, zdroj obrázku: http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 

18 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. 
ISBN 978-80-247-2690-8. 
19 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-
80-247-2049-4. 
20 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. 
ISBN 978-80-247-2690-8. 
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1.3 Marketingová komunikace značek 

Pro svou práci budu vnímat komunikaci značek jako nástroj k jejich zviditelnění a 

propagaci, proto se zaměřím zejména na marketingovou komunikaci. „Vývojové tendence 

současného marketingu naznačují, že mnohé marketingové aktivity vyžadují daleko 

intenzivnější komunikaci se subjekty vnějšího i vnitřního prostředí podniku. Klasický 

marketing nestačí k zajištění prosperity firem v podmínkách 21. století. Produkt, cena, 

distribuce – to vše je snad napodobitelné. Zdroj jedinečné konkurenční výhody je stále 

častěji hledán v oblasti komunikace, ve vztazích s důležitými cílovými skupinami.“21 

Moderní marketingová komunikace už není pouze reklama, ale jde o integrovanou složku 

marketingového mixu, která je silně decentralizovaná. Dochází k vytvoření komunikačních 

strategií pro jednotlivé cílové skupiny tak, aby byla celá komunikace co nejefektivnější. 

Rozeznáváme dvě základní komunikační strategie: push a pull. Zatímco strategie pull je 

založena na stimulování poptávky, strategie push se spoléhá na podporu prodeje a nabídky. 

Lze říci, že marketingová komunikace má sdělovat podstatu osobnosti značky a udržovat 

kvalitní vztah se zákazníkem. „Důležitým znakem marketingové komunikace pro budování 

značky je dlouhodobá konzistence. Jak již bylo zmíněno, manažeři značek jsou mnohdy 

ovlivňování krátkodobými aspekty zisku a využívají nástroje, jako je podpora prodeje, 

k okamžitému zvýšení prodejů. Tím nejen snižují, ale dokonce poškozují dlouhodobý 

ziskový potenciál značky.“22 K posílení hodnoty značky lze využít celou řadu nástrojů, 

avšak jak je uvedeno v citaci, není ideální tomuto účelu využívat nástroje podpory prodeje. 

Těmi se myslí krátkodobé zlevňovací akce a další okamžitě působící hmotné výhody, ty 

totiž „snižují vnímanou hodnotu značky a její potenciál dosahovat prémiové hodnoty.“23. 

Podpora prodeje tak sice může podporovat prodej samotný, ale ne dobré jméno firmy, a 

tím ani image a hodnotu značky. Jestliže značka může zlevňovat a dělat speciální nabídky, 

proč by pak za ni zákazníci měli platit víc? To platí i pro nabídky rozesílané poštou, různé 

letáky a slevové kupony. „Vynikající kampaň zaměřená na image může být kompletně 

zničená, probíhá-li současně s rozesílkou reklamy poštou. Zato dobře prováděná public 

relations a budování image firmy mohou být pro značku užitečnými nástroji.“24 Je jasné, 

že reklama je důležitým nástrojem marketingové komunikace, co se týče dlouhodobého 

21 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 
2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 
22 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. 
Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1. 
23 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. 
Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1. 
24 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. 
Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1. 
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udržení a budování značky. Firma by ale měla nástroje komunikace pečlivě vybírat a 

kombinovat, aby nedošlo k eliminaci jejich účinků. Pomocí marketingové komunikace a 

jejích vhodných strategií lze ovlivňovat postoje ke značce, její vnímání, ale i asociace se 

značkou a její usazení v myslích spotřebitelů.  

2. Analytická část 

2.1 Značka Gabriella Salvete 

Gabriella Salvete je značkou dekorativní kosmetiky, která se vyskytuje na českém trhu 

nejspíše od roku 1996. Ačkoliv Gabriella Salvete, Ogilvy PR a několik dalších zdrojů 

uvádí, že značka působí na trhu od roku 1990, což je uváděno i v některých dokumentech, 

je velmi těžké určit správný rok. Ve svojí práci však budu operovat s rokem 1996. Značka 

se zaměřuje na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nevytváří žádné vedlejší kosmetické 

produkty, jako kosmetické taštičky, balíčky, či doplňkové produkty jako pilníky na nehty, 

štětečky a podobné. Značka o sobě nechává kolovat tvrzení, že je značkou italskou, což 

také evokuje její název. Žádné dostupné informace o tomto faktu však nejsou k dispozici a 

firma se k tomuto tvrzení nevyjádřila. Navíc na svých obalech uvádí „Made in France“, 

neboli vyrobeno ve Francii, což už vůbec není vysvětlitelné. Její sídlo bývalo ve městě 

Katovice u Strakonic, zhruba od roku 2012 má stálé sídlo v Českých Budějovicích. Na 

svých webových stránkách v sekci „O nás“ uvádí město Monza v Itálii, ale není zde žádné 

doplnění, k čemu je toto město uváděno, či zda má se značkou něco společného. Firma do 

roku 2012 fungovala jako akciová společnost, dnes je zřízením společností s ručením 

omezeným. Vždy byl jediným vlastníkem, akcionářem, jednatelem a zároveň ředitelem 

značky i celé firmy pan Aleš Monteleone. Ten je nejen jejím generálním, ale také 

kreativním ředitelem. 

Historie loga značky 

Pokud se podívám na ochranné známky Gabriella Salvete, dostávám se zde k problému, že 

musela současně existovat firma SALVETE 1990 a.s. a Gabriella Salvete a.s. (více v sekci 

Ekonomické mapování značky). Nejdříve se podívejme na historii loga z pohledu první 

firmy. První logo značky Gabriella Salvete bylo zaregistrováno v roce 1995, přihlášena 

byla dvě loga, z toho jedno má ukončenou platnost k roku 2005.  
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Obrázek 7 Logo 1995-2005, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/salvete-1990-as/gabriella-

p97671z196374u.htm 

 

Obrázek 8 Logo 1995-2015, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/salvete-1990-as/gabriella-

p97672z196375u.htm 

V roce 1996 byla opět přihlášena dvě loga, tentokrát s koncem platnosti 1997 a 2006. 

 

Obrázek 9 Logo 1996-1997, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/salvete-1990-as/salvete-gabriella-

pz111481u.htm 

 

Obrázek 10 Logo 1996-2006, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/salvete-1990-as/gabriella-salvete-

p108539z202150u.htm 

V roce 1998 byla přihlášena známka GABRIELLA CRAZY s koncem platnosti 2008, 

nejspíše šlo o limitovanou edici, pro kterou bylo registrováno zvláštní logo.  

 

Obrázek 11 Logo 1998-2008, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/salvete-1990-as/gabriella-crazy-

p129176z217921u.htm 
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Následující logo bylo registrováno v roce 2000, s koncem platnosti roku 2010.  

 

Obrázek 12 Logo 2000-2010, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/salvete-1990-as/gabriella-salvete-

p153001z226462u.htm 

S tímto logem se přesouváme k firmě Gabriella Salvete a.s., která má od roku 2009 

zaregistrované jediné logo GS, na některých výrobcích ho můžeme vidět do dnes.  

 

Obrázek 13 Logo 2007-2017, zdroj obrázku: http://oz.kurzy.cz/gabriella-salvete-as/gs-

p451316z302890u.htm 

 

Obrázek 14 Aktuální použití loga na výrobku, zdroj obrázku: http://tvar.heureka.cz/gabriella-salvete-

tvarenka-fiorello-ruz-na-tvar-04-c-4_5-g/galerie/ 

V současné době má Gabriella Salvete a.s. zaregistrovanou slovní podobu svého názvu a tu 

užívá se speciální grafickou úpravou jako své logo.  
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Obrázek 15 Aktuální logo značky, zdroj obrázku: http://zena-in.cz/kategorie/souteze-styl-a-

krasa/soutez/3285?detail 

2.2 Distribuce značky Gabriella Salvete 

Distribuce je jedním z nástrojů marketingového mixu (place). Pod tuto složku tzv. 4P patří 

mimo jiné logistika, lokalizace obchodu a situační analýza. „Zatímco u výrobce je tím 

nejzákladnějším prvkem marketingového mixu, jakýmsi „srdcem“ marketingu, výrobek, u 

obchodníka je jím distribuce (lokalizace) a cena.“25  Jelikož se produkty značky řadí 

k levnější sféře dekorativní kosmetiky, její distribuce probíhá ve velkém do menších 

lokálních drogerií a parfumérií. Z drogistických řetězců se distribuuje do drogerií 

Rossmann a Teta. Dle informací na webu společnosti je možno kosmetiku Gabriella 

Salvete zakoupit také v síti prodejen Tesco, Globus a na webových portálech 

101drogerie.sk, eurokos.lt, roma.at  a pksolvent.cz. Pksolvent.cz je portál pro 

maloobchodní partnery, provozuje síť drogerií TETA. Na 101drogerie.sk jsem přípravky 

Gabriella Salvete nedohledala, ani přes vyhledávací řádek. Přípravky Gabriella Salvete se 

samozřejmě dají koupit v mnoha dalších e-shopech prodávajících přípravky dekorativní 

kosmetiky. Z těch největších v ČR na parfums.cz nebo eshop.marionnaud.cz. Firma nemá 

vlastní e-shop. Přestože v populaci ČR nad 44 let nakupují on-line spíše muži, mezi mladší 

generací se podíl těchto nákupů mezi muži a ženami vyrovnává. Tento fakt trhu 

dekorativní kosmetiky velmi přeje, protože se dá předpokládat zvyšující se podíl 

nakupování žen na internetu. Kosmetika a zdravotnické potřeby tvořily v roce 2009 17 % 

všech nákupů na internetu26.  

Gabriella Salvete je distribuována zejména v České republice, ale její obchodní aktivity 

zasahují i na Slovensko, zejména skrz e-shopy, které často propojují český a slovenský trh, 

ale také ve slovenské síti drogerií TETA. Gabriella Salvete často uvádí, že je její kosmetika 

oblíbená i v zemích západní Evropy. Nicméně žádný důkaz o tomto tvrzení, jako zmínky 

25 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-
80-247-2049-4. 
26 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-
80-247-2049-4. 
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na webech či blozích, jsem nebyla schopná dohledat. Po důkladném prohledání webu jsem 

ale zjistila, že značka se určitým způsobem dostává na Litevský trh. Často zde o ní referují 

různé kosmetické weby a blogy, ale prodej jako takový jsem nezaznamenala.   

2.3 Trh dekorativní kosmetiky, situační analýza 5C, SWOT 
analýza - postavení firmy před transformací komunikace 

„Kosmetické přípravky jsou látky nebo směsi látek určené pro styk s vnějšími částmi 

lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty atd.) nebo se zuby a sliznicemi ústní 

dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, 

jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.“27 Co 

přesně je dekorativní kosmetika toto nařízení Evropského parlamentu a rady nedefinuje, 

ani žádné jiné nařízení, či zákon dostupný on-line.  

Dekorativní kosmetika představuje část kosmetického trhu. Pro účely této práce se budu 

zabývat pouze trhem dekorativní kosmetiky, jelikož v tomto segmentu se pohybuje 

zkoumaná značka. Tento segment se skládá z obličejového make-upu, očního make-upu, 

přípravků na rty a na nehty.  

Situační analýza 5C 

Jak uvádí literatura a mnoho odborníků, kritickým bodem situační analýzy je rozhodnutí o 

problému šířky a hloubky analýzy. Ve své práci použiji situační analýzu k ukotvení firmy 

na trhu a jejímu vymezení vůči konkurenci, kde ji následně doplním analýzou SWOT. Jak 

už jsem psala v teoretické části, pro svoji práci a rozsah mnou zamýšlené analýzy použiji 

verzi 5C. Situační analýzou zde budu mapovat stav značky v roce 2011, zhruba v počátcích 

spolupráce značky s Ogilvy PR. 

Company 

Gabriella Salvete se zabývá výrobou a distribucí přípravků dekorativní kosmetiky. Značka 

působí na kosmetickém trhu v ČR 15 let. Její výrobky jsou považovány za průměrné, levné 

a nemají přílišnou důvěru zákaznic. Produkty značky se nějak nevymezují a prodávají se 

jako masový produkt bez větší komunikační podpory. Klíčovým prvkem zlepšení vnímání 

značky bude nastolení nového směru komunikace, který by měl značce přinést vylepšení 

27 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A  RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o 
kosmetických přípravcích [ online ]. 22. 12. 2009, [cit 2014-04-28]. Dostupné z www: < 
http://www.khshk.cz/khsdata/hv/pbu/narizeni_es_1223_2009.pdf>. 

                                                 

http://www.khshk.cz/khsdata/hv/pbu/narizeni_es_1223_2009.pdf
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její image a pozice na trhu, a zajistit růst zákaznické základny zejména mezi mladšími 

zákaznicemi.  

Collaborators 

Společnost by ráda navázala spolupráci s reklamní agenturou, která jí pomůže s výše 

zmíněnou změnou komunikace směrem k zákazníkům. K tomuto účelu si společnost 

vybrala agenturu Ogilvy PR, s níž v tomto roce započne spolupráci. Dále společnost rozvíjí 

své vztahy v oblasti distribuce, kde se zaměřuje na velké řetězce, jako jsou Tesco, Teta 

drogerie nebo Globus. V této oblasti se zatím nehodlá dále rozvíjet.  

Customers 

Zákaznicemi, již z podstaty značky, jsou hlavně ženy, zejména ve věku 40 let a více, které 

své zkušenosti nesdílejí a nepodporují tak šíření jména a znalosti značky. Ženy pod 40 let 

jsou ke kosmetice značky Gabriella Salvete skeptické a považují ji za zastaralou.  

Competitors 

V rámci prostředí českých značek dekorativní kosmetiky je dlouhodobě největším 

konkurentem značka Dermacol. Dále značka Regina, která je viditelná zejména 

v kosmetických salonech a výrobou nejznámější české pomády na rty Jeleního loje.  Co se 

týče zahraniční konkurence, je jí zejména značka Miss Sporty a Essence. Vzdálenější 

konkurencí je pak značce Astor a Rimmel.  

Climate 

V roce 2011 zaznamenal růst zejména zahraniční obchod, úspory domácností se 

navyšovaly, tedy docházelo ke kumulaci peněžních prostředků v bankách, bankovní trh byl 

tak stabilní a ziskový. Avšak pro trh to znamenalo snížení výdajů domácností. Vývoj 

v průběhu roku by se dal rozdělit na dvě poloviny: v první části roku ještě docházelo 

k oživení ekonomiky, ve druhé však ekonomika následkem eskalace dluhové krize 

v eurozóně stagnovala. Toto prostředí tak není nejvhodnější pro rozvoj značky, protože se 

dá předpokládat, že potencionální zákaznice budou nuceny více přemýšlet o reálném 

nákupu. Na druhou stranu lehce klesla nezaměstnanost, což může pomoci finanční stabilitě 

mnoha domácností. Vládní situace na jaře roku 2011 začala být vrtkavá po kauze Věcí 

veřejných a jejich financování, po které následovalo odkrývání dalších politických a 

korupčních skandálů. V dobách nestabilní situace republiky lidé mají často tendenci šetřit  
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a přemýšlet velmi strategicky. Obecně situace byla poměrně nestabilní a rozšiřování 

značky v tuto dobu je poměrně složité.  

SWOT analýza 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, SWOT analýza původně sestává za dvou 

analýz, a to SW a OT, neboli strenghts a weeknesses, zaměřené na vnitřní prostředí firmy, 

opportunities a threats, analýzy vnějšího prostředí. Analýza SW se týká vnitřního prostředí 

firmy, zpracovávají se zde např. cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální 

prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, aj.  Jelikož mi nebylo umožněno ani 

diskutovat se zástupci firmy nad jejím posláním, cíli, nebo fungováním, analýza vnitřního 

prostředí by byla značně subjektivní a ne příliš věrohodná. Proto pro svou práci použiji 

pouze analýzu OT. Jelikož k porovnání nebudeme mít aktuální interní prostředí firmy, 

analýzu WS bych nevyužila. 

Opportunities (příležitosti) 

• Zlepšení postavení značky vůči nejbližší konkurenci 

• Vytvoření silnější image značky, aby byla rozpoznatelná 

• Budování silné zákaznické základny 

• Posílit „českost“ značky, aby se někam zařadila – česká značka s italským šarmem 

• Rozšíření sortimentu o doplňkové kosmetické zboží 

• Vytvoření nové in-store komunikace – vymezení vůči konkurenci přímo v obchodě 

• Nový design obalů a logo, které viditelně odliší výrobky Gabriella Salvete 

• Propojení značky se známou tváří jako ambasadorem/kou značky 

• Vytvoření vlastního e-shopu 

• Lepší distribuční síť do zahraničí, zejména na Slovensko a do Polska 

• Rozšíření distribuce na síť DM Drogerie a e-shop Mall.cz 

Threats (hrozby) 

• Zapadnutí značky, masový produkt bez možnosti rozpoznání 

• Nová ryze česká konkurence s lepší komunikací  

• Další konkurence z pohledu ceny ze zahraničí 

• Zákaznicemi vyžadovaný produkt, který nemůže značka poskytnout, ale ostatní ano 

• Odmítnutí distributora či obchodu v rámci prodeje produktů Gabriella Salvete 

• Ukončení spolupráce s určitými distributory či obchody 
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• Distributoři a obchody budou chtít značku příliš zlevňovat v rámci promo akcí a 

slev 

• Náhlý odliv zákaznic ke konkurenci 

• Vznik silné nedůvěry zákaznic ke značce 

2.4 Analýza konkurence, konkurenčních výhod a porovnání cen 
- vymezení firmy v roce 2014 

„Žijeme v éře silné konkurence na lokálních i globálních trzích…Evropská unie odstraňuje 

bariéry mezi jednotlivými evropskými zeměmi a dereguluje řadu dříve chráněných trhů. 

Nadnárodní společnosti se vrhají na trhy v jihovýchodní Asii a vytvářejí globální 

konkurenci. Výsledkem je, že firmy nemají jinou možnost než být 

„konkurenceschopné“.“28 Silná konkurence panuje i na českém trhu. Připojení České 

republiky do Shenghenského prostoru umožnilo volnější přístup konkurentů na náš trh. 

V rámci dekorativní kosmetiky není příliš mnoho českých konkurentů, ale roste zahraniční 

konkurence. Díky jednoduššímu exportu do zahraničí v rámci EU se mohla rozrůst i 

levnější konkurence, což donutilo některé velké globální firmy zlevňovat. Prvním krokem 

v rámci mapování konkurence je její analýza, neboli „proces identifikace klíčových 

konkurentu – hodnocení jejich cílů, strategií, silných a slabých stránek a typických reakcí; 

volba konkurentů, které lze ohrozit a kterým je třeba se vyhnout.“29 Aby firma mohla 

dobře plánovat a rozvíjet svou strategii, potřebuje znát svou konkurenci. Ta ovlivňuje 

nejen vývoj nových produktů, ale také ceny, reklamu, náklady a další. Konkurenci můžeme 

posuzovat a definovat podle různých kritérií. „Na té nejzřejmější úrovni může firma 

definovat svou konkurenci podle produktové kategorie, jako ostatní firmy nabízející 

podobné produkty a služby stejným zákazníkům za podobné ceny.“30 Konkurenci tak 

můžeme definovat podle produktové nabídky, ceny, ale také demografických údajů, cílové 

skupiny či distribuční sítě apod. Pro svoji práci zde definuji konkurenci podle produktové 

nabídky a cen, z této pak vyberu relevantní konkurenci, kterou použiji i pro porovnávání 

v rámci výzkumu. Do konkurence značky nepočítám bio kosmetiku, protože Gabriella 

Salvete bio kosmetiku nevyrábí. Dále zde nezahrnuji značky prodávající se podomně, např. 

Oriflame, Avon, Mary Kay. Je to z toho důvodu, že tyto značky používají jiný způsob 

28 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 
Praha: Grada, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 
29 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 
Praha: Grada, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 
30 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 
Praha: Grada, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 
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distribuce a musí komunikovat jiným způsobem než značky, o kterých se zákaznice 

rozhodují přímo v místě prodeje. Dále jsem nezahrnula značku Sephora, což je specifický 

druh vlastní značky obchodu, která dle mého názoru není přímým konkurentem vzhledem 

ke způsobu distribuce, cenám a také portfoliu značky.  

Dle produktové nabídky jsou přímými konkurenty značky všechny firmy vyrábějící 

dekorativní kosmetiku. Avšak s opravdu stejným vymezením produktů, jako má Gabriella 

Salvete, je to zejména Miss Sporty, Basic, Dermacol, Rimmel, Astor, Maybelline, L’Oreál, 

Max Factor, Bourjois.  

Dle ceny bych jako konkurenty vymezila značky dekorativní kosmetiky Essence, S-he 

stylezone, Miss Sporty, Rimmel, Astor. Vzdálenější pak Dermacol a Maybelline. Tyto 

vyplývají z porovnání cen níže a z porovnání značek v drogeriích.  

Pro porovnání cen s konkurencí jsem použila prodejní servery parfums.cz31, essence.eu32 a 

drogeriemartina.cz33, abych mohla využít aktuální ceny, produkty o stejném objemu i užití 

a barevné nabídce. Porovnání budu provádět na jednom výrobku z každé kategorie, kterou 

firma nabízí, tedy obličejového make-upu, očního make-upu, přípravků na rty a na nehty. 

Porovnávat ceny budu s nejbližšími cenovými konkurenty, a to se značkami Essence, Miss 

Sporty, Dermacol a Rimmel. Do tabulky budu zanášet cenu za kus stejného výrobku 

jednotlivých značek v českých korunách. Půjde o cenu, od které se dá výrobek koupit a je 

za ni běžně dostupný. Výrobky jsem vybírala jednobarevné bez třpytek a speciálních 

efektů ze základních edic značek.  

 

 

 

 

 

 

31 Dostupné z www: < http://www.parfums.cz/> 
32 Dostupné z www: < http://www.essence.eu/cz/domu/> 
33 Dostupné z www: < http://www.drogeriemartina.cz/> 

                                                 

http://www.parfums.cz/
http://www.essence.eu/cz/domu/
http://www.drogeriemartina.cz/
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Značka/Produkt Lak na nehty Rtěnka Tvářenka 
Tekuté oční 

linky 

Gabriella 

Salvete 
72,- 99,- 99,- 99,- 

Essence 39,90,- 54,90,- 64,90,- 59,90,- 

Miss Sporty 39,90,- 55,90,- 65,90,- 59,90,- 

Dermacol 77,- 141,- 129,- 149,- 

Rimmel 74,- 101,- 88,- 129,- 

Nejdražší Dermacol Dermacol Dermacol Dermacol 

Nejlevnější 
Essence/Miss 

Sporty 
Essence Essence 

Essence/Miss 

Sporty 

 
Tabulka 1 Porovnání cen Gabriella Salvete s konkurencí, zdroj: vlastní průzkum 

Z tabulky nám vyplývá, že Gabriella Salvete má ceny nastaveny velmi příznivě v rámci 

daných produktových segmentů, není příliš levná, aby v ní zákaznice nedůvěřovaly, ale ani 

příliš drahá, aby se zákaznice bály si jí koupit, zvláště napoprvé. Dalo by se říci, že 

Gabriella Slavete je ekonomickou značkou, kde za adekvátní cenu zákaznice dostanou 

adekvátní kvalitu. Značka nemá příliš výrobků, které by měly nadbytečné a dodatečné 

účinky, za které si zákaznice musí připlatit. Myslím, že cenová politika značky zní 

nevyčnívat, ale nebýt podhodnocena, což je ve stavu, kdy značka chce být vnímána jako 

kvalitní masový produkt strategie správná.  

Značka tedy nemá výraznou konkurenční výhodu v nízkých cenách. Co se týče produktové 

škály, zde také příliš nevyčnívá, ba naopak. Konkurenční výhodu bych viděla v jejím 

italském pozlátku, které je ale velmi vrtkavé a rozhodně by na něm značka neměla tolik 

zakládat svou image. Pokud bych opravdu zacházela v rámci produktové nabídky do 

detailu, lehkou konkurenční výhodu nad určitými značkami může mít v segmentu laků na 

nehty, kde velmi úspěšně uvedla dvě speciální řady, a to laky STARS a Sugar. Laky 

STARS jsou se třpytkami a laky Sugar vytváří efekt pocukrovaných nehtů. Sugar je 

opravdu ojedinělý výrobek, který kromě Gabrielly Salvete nabízí pouze značka Essence. 

Podobného efektu se ale dá docílit pomocí speciálních prášků na nehty, které nabízí více 

firem, ale spíše ty specializované na nehtovou kosmetiku. Třpytivé laky firmy nabízejí, 

většinou však ne v tak široké škále barev.  
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2.5 Ekonomické a právní mapování značky 

Jak jsem již nastínila v první sekci této části, je historie firmy z právního hlediska 

v posledních letech poměrně barvitá. V letech 1996 až 2012 fungovala jako Gabriella 

Salvete a.s., dále pak od prosince 2012 do srpna 2013 existovala MAMM CB s.r.o. a od 

srpna 2013 pod názvem Gabriella Salvete s.r.o. Jejím jednatelem a jediným společníkem je 

pan Aleš Monteleone. Avšak takto se skutečnost jeví pouze po vyhledání základních dat. 

Dle vyjádření na serveru justice.cz34 společnost Gabriella Salvete s.r.o. (dříve MAMM CB 

s.r.o.) jako společnost nástupnická převzala podle Projektu fúze sloučením ze dne 25. 3. 

2013 s rozhodným dnem 1. 1. 2013 jmění zanikající společnosti Gabriella Salvete a.s. se 

sídlem České Budějovice. MAMM CB s.r.o. byla jediným akcionářem společnosti 

Gabriella Slavete a.s. ke dni jejího zániku bez likvidace. Společnost MAMM CB s.r.o. už 

dnes v rejstřících nenajdeme, protože se transformovala do společnosti Gabriella Salvete 

s.r.o. V historii firmy figuruje také firma SALVETE 1990 a.s., o té je však minimum 

dostupných informací. Nebyla jsem schopna dohledat její založení, pouze víme, že jako 

emitent cenných papírů byla přijata v roce 1998, tato činnost byla zrušena v roce 2001, její 

sídlo bylo na stejné adrese jako sídlo Gabriella Salvete a.s. a její činností byla výroba, 

distribuce a prodej kosmetického zboží Gabriella Salvete. Její přímé propojení s firmou 

Gabriella Salvete a.s. není prokazatelné, ačkoliv je zřejmé. Společnost Gabriella Salvete 

má stále od svého vzniku mezi 25 až 49 zaměstnanci. Do klasifikace jejích obchodních 

činností samozřejmě spadá velkoobchod a maloobchod, zprostředkování velkoobchodu a 

velkoobchod v zastoupení, specializované návrhářské činnosti či výroba chemických látek 

a chemických přípravků, ale také opravy a údržba motorových vozidel a činnosti 

reklamních agentur. V zakladatelské listině je pak obecně uveden jako předmět podnikání: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obchodní 

podíl je momentálně zastaven Českou spořitelnou na zajištěné pohledávky Banky, a to na 

splacení úvěru ve výši přes 16 milionů korun a další pohledávky.  

2.6 Shrnutí analytické části  

Značka Gabriella Salvete vstupovala do své velké přeměny z pozice malého hráče na trhu, 

který by v prostředí sílící konkurence nemohl přežít. Značka byla nemoderní a neměla 

přílišnou loajalitu a důvěru zákaznic. To se ale rozhodla změnit a z porovnání jejího 

dnešního stavu s aktuální konkurencí vychází velmi dobře. Značka v dohledné době 

34 Dostupné z www: < http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx> 
                                                 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
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nebude řazena mezi luxusní, či dominantní značky na trhu dekorativní kosmetiky, ale 

myslím, že o to jí ani nejde. Firma chtěla vystavět image kvalitního masového produktu 

pro široký okruh zákaznic a to se jí, myslím, povedlo. Pokud by v tomto ohledu firma ještě 

chtěla zapracovat, pak je to určitě sjednocení loga na výrobcích a vytvoření sloganu či 

motta, který by jí vystihoval a který v současné době nemá.  

Bohužel na mě osobně firma Gabriella Salvete působí trošku jako klam. Zdá se, že si hraje 

na něco, co není. A to nemyslím v marketingovém slova smyslu, ale v tom faktickém. Je 

velmi netransparentní a nikdo se k ničemu nechce vyjadřovat, ani po telefonu, ani e-mailu. 

Její spojení s Itálií je opravdu velmi chatrné, stejně tak jako výroba ve Francii a prodej na 

západních trzích. Chápu, že značka ve svojí „italskosti“ chce budovat svou konkurenční 

výhodu a profilovat se jako ryze česká značka by bylo opravdu těžké. Nicméně si myslím, 

že být česká značka „s italským šarmem“ je lepší, než podivná tvrzení o spojení s Itálií, 

která zástupce značky neumí, či nechce vysvětlovat. Už jen tím, že mi Gabriella Salvete 

přislíbila skrz Ogilvy PR spolupráci a za pár měsíců jí odřekla bez udání důvodů. 

Arogantní chování pana ředitele, který mi napsal vcelku nepříjemný e-mail, značce 

rozhodně neprospívá. Po poměrně důkladné analýze dostupných materiálů bych tak firmu 

jako takovou nejspíše nenazvala příliš důvěryhodnou.  Přesto po osobním ozkoušení jejích 

výrobků (konkrétně tužky na oči a laku na nehty) musím říci, že kvalitou odpovídá ceně, 

tedy za poměrně nízkou cenu dostane zákaznice dobrou kvalitu. Nemyslím, že zákaznice 

budou dopodrobna zkoumat tato fakta, kterými jsem se zbývala já, a tak věřím, že z mého 

výzkumu se dozvím, zda je toto příliš subjektivní pohled a jak značku hodnotí naprosto 

nezaujatí spotřebitelé.  

3. Komunikace značky a její přeměna 

V roce 2007 začala značka spolupracovat s komunikační agenturou TBWA\PRAHA. 

Firma se k jejich spolupráci ale nechtěla vyjádřit. O komunikaci značky před rokem 2011 

nejsou digitální záznamy, z rejstříku firem jsem akorát zjistila, že existovala webová 

stránka www.salvete.cz. Do tohoto zlomového roku také neexistoval facebookový profil 

firmy. Obecně se dá říct, že firma nikdy nevyužívala ATL reklamy, ať už v televizi, rádiu 

nebo v tisku, a dodnes těmito kanály nekomunikuje. Nejspíše nikdy nevyužívala ani 

outdoorovou reklamu. Toto potvrzuje také výběr spolupracujících agentur, jak 

TBWA/PRAHA, tak i Ogilvy PR jsou zejména komunikační agentury zaměřující se na 

strategický vývoj značek a BTL nástroje, hlavně tedy PR a integrovanou komunikaci 
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obecně. Komunikační materiály Gabrielly Salvete z roku 2008 a 2010 nám ukazují, že 

image značky byla velmi těžkopádná, nezajímavá, lehce tuctová (viz přílohu č. 1 a č. 2).  

Pokud se podíváme na design a in-store komunikaci před transformací komunikace, značka 

se vyznačovala zejména duhovými barvami a lesklými obaly či popisy (viz přílohu č. 3). 

Její design byl velmi „plastový“, strohý a nesjednocený. Můžeme si všimnout, že značka 

hojně využívala italsky znějící názvy a popisy, její řasenky se například jmenovaly La Mia 

či Gioia. Je také patrná nejednotnost loga značky, kdy někdy je užíváno logo GS a někdy 

celý název značky.  

3.1 Strategie nové komunikace 

V roce 2011 se značka Gabriella Salvete spojila s agenturou Ogilvy PR, která jí měla 

pomoci k lepšímu postavení a vnímání značky. Hlavní roli ve strategii nové komunikace 

hraje PR. Jako klíčový nástroj k budování nové image značky, jejího vnímání a rozšíření 

zákaznické základny slouží facebook. Značka se chtěla posunout od masové, nepříliš 

atraktivní a málo důvěryhodné značky do pozice moderní, mladé a rozvíjející se značky, 

které zákaznice mohou důvěřovat a budou své pozitivní zkušenosti s ní dále sdílet. Cílová 

skupina Gabrielly Salvete se nacházela zejména mezi ženami 40 let a výše a mladší 

zákaznice se k ní stavěly odmítavě, a to chtěla změnit. Potřebovala se usadit mezi 

zákaznicemi 20+ a zajistit si jejich přízeň. S narůstající konkurencí chtěl majitel začít 

značku systematicky budovat, vystavět image a vyprofilovat značku směrem k mladším 

zákaznicím. Značka také kvůli provozním a dalším nákladům musela postupem času 

zdražovat a bez silné image si toto nadále nemohla dovolit. Cíl nové strategie byl definovat 

značku jako masový brand dekorativní kosmetiky pro celý segment trhu, vnímaný jako 

prestižní, budování tzv. masstige značky. PR aktivity byly zaměřeny na 3 skupiny žen, ze 

kterých se měly stát opinion lídři a přirozené „ambasadorky“ značky; jsou to kosmetické 

redaktorky, vlivné blogerky a zákaznice, zejména ty aktivně se zapojující na facebookové 

stránce firmy. Jedním z nástrojů, jak oslovit cílové skupiny bylo umožnit ženám, zejména 

blogerkám, testování výrobků a získávat od nich názory a tipy. Firma například použila 

určitou formu hlasování pro výběr nových odstínů laků na nehty, tak umožnila ženám si 

značku „spoluvytvořit“, ztotožnit se s ní a dodat jí něco velmi osobního. Jak již bylo 

řečeno, komunikace byla vedena ve třech liniích – média, blogerky a zákaznice/FB 

fanynky. Analýza facebookové konkurence a diskuze žen v digitálním prostoru, jež 

provedla agentura Ogilvy PR, ukazovala na to, že mladší ženy 20+ značku znají, ale 

nemají důvěru jí vyzkoušet. Navíc tuto značku často používaly starší ženy, např. jejich 
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matky a s těmi se ztotožňovat nechtěly. Základní skupinu fanynek na facebooku získala 

značka pomocí soutěžní aplikace. Na facebookové stránce se pak ženy o značce dozvěděly 

více, mohly její výrobky vyhrát nebo také sdílet svoje názory a nápady. Tímto krokem se 

měl překonat strach zákaznic kosmetiku vyzkoušet. Gabriella Salvete oslovila české 

kosmetické blogerky, nabídla jim výrobky k vyzkoušení a jejich recenze a zkušenosti poté 

sdílela na facebookové stránce. Pro čtenářky blogů byly také připravovány různé soutěže a 

testovací akce, které byly s facebookem propojené, tudíž se dále získávaly fanynky. 

Názory a tipy fanynek pak Gabriella Salvete využila k výběru novinek. Z těchto věrných 

fanynek se pak staly ambasadorky, které sdílely svoje zkušenosti s Gabriellou Salvete 

nejen na oficiálním webu, ale také na svých osobních facebookových profilech, blozích a 

nadále komunikovaly se značkou, například vkládáním fotografií, jak výrobky značky 

používají.  Komunikační aktivity se dají těžko měřit. Facebook je ale nástroj, kde díky 

počtům fanynek, liků či komentů můžeme sledovat vývoj komunikace značky a její dopad. 

Facebooková stránka Gabriella Salvete vznikla dne 8. září 2011, ke konci roku 2011 měla 

kolem sta fanoušků, v listopadu 2012 jich měla již 5000 a tento počet postupně rostl až na 

dnešní hranici 10 000 fanoušků. Ogilvy PR a Gabriella Salvete ve vyjádření pro soutěž 

Česká cena za PR, hodnotí, „Vystoupili jsme ze stínu no-name kosmetiky, profilovali 

Gabriellu Salvete jako masstige značku na jasně definovaných hodnotách a dosáhli sdílení 

názoru a doporučení. Zlomili jsme nedůvěru mladé cílové skupiny. Média se o GS zajímají 

a umisťují její výrobky vedle mezinárodních prestižních značek. Tipy na novinky GS se 

objevují v exkluzivních médiích i masových titulech. Za 19 měsíců komunikace vyšlo 532 

výstupu a ženy ve věku 20 – 49 let jsme oslovili celkem 39 krát. Jsme v aktivním kontaktu 

s 20 kosmetickými blogy. Získali jsme více než 8 000 aktivních fanynek - ambasadorek na 

FB a jejich počet se zvyšuje. Prostřednictvím masstige strategie a s ní souvisejících sales 

aktivit, se prodeje zvýšily o 15 %. Přičemž 3 % z tohoto nárůstu připadají nově na export. 

Komunikace na FB a v médiích podpořila nárůst návštěvnosti www stránek o 50 %. 

Změna ve vnímání značky a zvýšení zájmu o GS vedla k posílení vazeb mezi klientem a 

distributory. Komunikační strategii rozpracováváme pro plánovanou expanzi značky do 

zahraničí.“35  

V souvislosti s transformací image a komunikace značky, změnila firma i svoji webovou 

stránku. Stránka gabriellasalvete.com36 je úplně nová, snaží se být luxusnější a zajímavější. 

Design stránky je tmavý, moderní a přehledný. Na homepage najdeme mimo jiné badge 

35 APRA. Případová studie: PR v hlavní roli při budování masstige značky dekorativní kosmetiky Gabriella 
Salvete [ PDF ]. 2012. Dostupné z www: <http://www.cenapr.cz/pripadove_studie.html?y=9>.  
36 Dostupné z www: < http://www.gabriellasalvete.com/> 

                                                 

http://www.cenapr.cz/pripadove_studie.html?y=9
http://www.gabriellasalvete.com/
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s prolinkem na facebookovou stránku Gabriella Salvete a čtyři jazykové mutace, kromě 

češtiny je to italština, angličtina a němčina. Zvláštní je, že ať si otevřeme jakoukoliv 

jazykovou mutaci, tak mnoho popisků zůstává v angličtině. Webová stránka je zejména 

produktově zaměřená, nejde příliš o zvyšování image skrz zajímavost či bujarost stránky. 

Na první otevření snad vadí pouze fakt, že je zde špatně načasované reklamní video, které 

zabírá většinu homepage, takže se stává, že kus obrazovky běží dlouho bílý (viz přílohu č. 

4). Po rozkliknutí jednotlivých segmentů se dostaneme na výčet daných výrobků. U 

výrobků na dnešní velmi otevřenou a informační dobu chybí jejich složení. U fotek 

produktů je pak barevná paleta, ale nejde v ní překlikávat na jednotlivé barevné odstíny. 

Navíc u některých výrobků nesedí popis, v jakých barvách se prodává s aktuální paletkou 

vedle něj, může tak docházet k mystifikaci zákaznic (viz přílohu č. 5).  

3.2 Komunikace značky v současné době 

V současné době značka komunikuje několika kanály, přičemž nejdůležitějším stále 

zůstává facebook. Velkou část své komunikace směřuje do in-store komunikace, tedy 

komunikuje přímo v místě prodeje skrz své stojany, obaly a reklamní poutače. Dále se 

značka prezentuje na různých eventech, ať už jde o účast na veletrzích, či vlastní akce.  

Facebook 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete  

Komunikaci na svém facebookovém profilu Gabriella Salvete stále podporuje. Zaměřuje se 

dále na oslovování fanynek, soutěže a sdílení fotografií produktů značky. Značka zde také 

upozorňuje na různé kampaně v drogeriích, kde často probíhají slevové akce na značku 

Gabriella Salvete (viz přílohu č. 6). Facebooková stránka je velmi dobře udržovaná, značka 

se snaží komunikovat v průměru alespoň dvakrát týdně a aktualizuje své cover fotky, 

například dle aktuálních novinek (viz přílohu č. 7). Přidává také různé příspěvky 

s moty, obrázky produktů a žen, která mají mít motivační funkci pro zákaznice (viz přílohu 

č. 8 a č. 9). Tyto motivační karty hodnotím jako velmi povedené, protože je pak firma 

využívá i na svém webu a některé e-shopy je přejímají jako jakousi „cover fotku“ na svých 

stránkách v sekci Gabrielly Salvete, což značce prospívá a vyzdvihuje ji.   

V porovnání s konkurencí vede značka svůj facebook dobře. Její hlavní konkurent, 

Dermacol, na facebooku jednotný kanál vůbec nemá, zato má několik verzí profilu, např. 

Dermacol – Malaysia, Dermacol – Penta atd. Na stránce, která vypadá jako oficiální pro 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete
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ČR a značku obecně, má 115 fanoušků. Nicméně poslední posty jsou aktuální, takže 

značka komunikaci zde nezanedbává. Gabriella Salvete svojí FB fanynkovskou základnou 

může ale poměrně dobře konkurovat i některým zahraničním kosmetickým značkám. 

Například značka Essence má na svém českém profilu kolem 10 000 fanoušků. Značky 

jako Rimmel a Miss Sporty pak mají fanoušky ve stovkách tisíc a Maybelline už přes 

4 000 000, ale s tímto se malá česká značka zatím nedá porovnávat.  

Bohužel občas dochází na facebooku k chybám v komunikaci. Například když značka 

dvakrát odpovídá na ten samý dotaz, donutí to zákaznici přemýšlet o tom, kdo jí to vlastně 

odpovídá (viz přílohu č. 10). A to pomíjíme fakt, že vyhlásila akci, která má svá pravidla, 

ale o pravidlech se nezmínila. Pokud při e-mailové soutěži zájemkyním nejdou doručit 

soutěžní e-maily, na což pak samozřejmě reagují na facebooku, a Gabriella Salvete 

přispěje ironickými poznámkami a podporou fanynek, které značku omlouvají a osočují 

ostatní, je to problém (viz přílohu č. 11). Značka by se v takovém případě měla omluvit, 

popř. nabídnout kompenzaci či anulování výsledků soutěže a její opakování, ale rozhodně 

nepodporovat roztržky mezi svými fanynkami. U některých postů a odpovědí je evidentní, 

že jsou příliš subjektivní a citově zabarvené, což by se v komunikaci značky stávat nemělo.  

Blogy 

Gabriella Salvete některé blogerky na začátku této spolupráce přímo oslovila a některé 

nalákala svými testovacími akcemi na facebooku (viz přílohu č. 12). To se děje stále, 

zejména díky vzorkům zdarma a upřednostnění testování nových výrobků si udržuje jejich 

přízeň a jejich články o značce Gabriella Salvete. V současné době bloggerky samy sdílejí 

na facebookovou stránku značky své zkušenosti s ní, články na blozích či fotografie 

výrobků. Tento vztah mezi značkou a blogerkami se zdá být velmi dobře rozvinutý. 

Gabriella Salvete pro svoje blogerky letos také uspořádala první setkání, které se velmi 

vydařilo a více o něm píšu v sekci eventů. České slečny blogující o kosmetice bývají mladé 

a nejsou to spotřebitelky, které by měly doma dva dokonalé laky na nehty od známých a 

luxusních značek za stovky korun, naopak hledají levnější varianty, které si mohou pořídit 

v mnoha barvách a mohou tak laky kombinovat, střídat a stále obměňovat (viz přílohu č. 

13). Řekla bych, že právě proto je u nich značka Gabriella Salvete tak oblíbená. Všechny 

její laky stojí do 100 Kč a často se na ně vztahuje nějaká akce. Značka přes blogerky 

nejvíce komunikuje právě své laky na nehty. Nicméně v seznamu blogerek, které o 

Gabriella Salvete píší, najdeme například 5 z 10 nejlepších blogerek roku 2013, a to jenom 

ze sekce beauty, další nalezneme v sekci fashion. O značce ale bloguje velké množství 
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‚menších‘ blogerek, které jsou rády za příležitost mít na svém blogu něco nového a 

atraktivního. Česká komunita blogerek je stále ještě nerozvinutá oproti např. USA či Velké 

Británii, a málo která firma se s nimi zabývá, zvláště v takovémto rozsahu. Dle mého 

názoru jde o velmi dobrý strategický tah.  

Instagram 

http://instagram.com/gabriellasalvete  

Když jsem svou práci začala psát, tak jediná sociální síť, na které Gabriella Salvete 

komunikovala, byl facebook. V únoru letošního roku ale firma založila instagramový 

profil. Na profilu zatím najdeme pouze 10 příspěvků, které se z poloviny týkají setkání 

s blogerkami v únoru, kvůli kterému to vypadá, že instagram byl založen. Nicméně firma 

zde nasbírala 145 followerů, což za 3 měsíce bez větší aktivity není špatné. Hlavní 

konkurence Gabrielly Salvete v ČR, Dermacol, na instagramu vůbec není. Se zahraniční 

konkurencí jí v tomto ohledu porovnávat nechci, protože například konkurující značka 

Essence má na svém instagramovém účtu přes 95 000 followerů.  

Eventy 

Gabriella Salvete se jako značka dekorativní kosmetiky objevuje od roku 2012 na 

mezinárodním veletrhu Interbeauty Prague, který je jednou z nejvýznamnějších odborných 

kosmetických akcí v České republice. Této akce se účastní také na Slovensku, kde se koná 

Interbeauty Bratislava. Na tomto veletrhu se každoročně prezentují desítky kosmetických 

firem, institutů, klinik a salónů. Vystavovatelé mohou veletrh využít prakticky k čemukoli, 

uvedení novinek, prezentaci značky, praktickým ukázkám služeb či produktů. Gabriella 

Salvete se zde účastní se stánkem, kde prezentuje svoje produkty, představuje značku, a 

kde zájemce líčí vizážistky produkty firmy a poskytují jim poradenství ohledně péče o pleť 

a nehty (viz přílohu č. 14). V prvním roce vystavování byl v prostoru stánku také banner 

s výzvou k hledání nových distribučních míst. Gabriella Salvete se na Interbeauty zároveň 

prezentovala ve stánku webového magazínu OnaDnes.cz, kde návštěvníci mohli soutěžit o 

balíčky kosmetiky Gabriella Salvete a kde se také mohli nechat nalíčit (viz přílohu č. 15). 

Stánky Gabrielly Salvete vypadají vždy příjemně a svěže, jsou prosvětlené, najdeme zde 

čerstvé květiny a nové moderní stojany na produkty, které využívá i v obchodech. Nemohu 

posoudit kvalitu vizážistických a poradenských služeb, ale ohlasy zákaznic na facebooku 

jsou ve většině případů pozitivní. Gabriella Salvete se letos také účastnila Jarmarku 

OnaDnes, populární módní akce, kde se prodává a nakupuje staré i nové oblečení a šperky 

http://instagram.com/gabriellasalvete
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a objevuje se zde mnoho známých osobností. Kromě stánku měla Gabriella Salvete na akci 

prezentaci značky, které bylo vyhrazené místo v programu společně s další značkou 

kosmetiky Mary Kay. Na Jarmarku také opět líčila vizážistka značky (viz přílohu č. 16). 

Toto propojení se serverem OnaDnes.cz není jednostranné, Gabriella Salvete na svém 

facebooku často sdílí články právě ze zmíněného on-line magazínu (viz přílohu č. 17). 

Značka se také zúčastnila dětského dne s Nadací Terezy Maxové Teribear, který se konal 

na pražské Petynce. Gabriella Salvete zde měla svůj stánek a opět zde byly vizážistky, 

které zákaznice líčily a dávaly jim informace k produktům. Vizážistky/hostesky také 

nepravidelně vyjíždějí do různých měst po České republice, většinou se jedná o pobočky 

drogerie Teta, ale není to pravidlem (viz přílohu č. 18). Vybrané prodejny jsou pak 

označeny plakátkem značky (viz přílohu č. 19).  

Značka také nově pořádá tiskové konference s uvedením nových produktů. Jako její tvář se 

zde objevuje Tereza Kostková, která akce také moderuje, nicméně bohužel se značkou 

mimo tyto akce viditelně nespolupracuje, např. jí značka nevyužívá ve své obrazové 

komunikaci ani ve videích. První tisková konference se uskutečnila v září 2011 a týkala se 

nejen uvedení nové produktové řady Riflessi, ale hlavně představení nového designu firmy 

a jejích nových stojanů (viz přílohu č. 20).  Druhá tisková konference se pak konala 

v dubnu 2012 a uváděla řadu SINERGIA (viz přílohu č. 21). V tomto případě bych možná 

viděla problém, že některé přípravky, které se zde prezentovaly v dubnu, byly k sehnání až 

od června, jak sama firma uvádí v tiskové zprávě. Pokud tedy někoho daný produkt zaujal, 

tak si musel dva měsíce počkat. Načasování je u vypuštění nové kolekce, produktu či řady 

velmi důležité. Letos se konala tisková konference v březnu a šlo o představení jarních 

novinek, laků na nehty STARS a řasenky D’Amore (viz přílohu č. 22). Na akci se opět 

objevila Tereza Kostková coby moderátorka.  

Posledním zajímavým eventem, který Gabriella Salvete uspořádala je setkání vybraných 

blogerek a fanynek značky, které se konalo letos v únoru. Šlo o představení jarních 

novinek a hlavně „luxusní“ setkání pro pár vyvolených, které sledují facebook Gabrielly 

Salvete nebo dostaly pozvánku. O tu se soutěžilo právě na facebooku. Nicméně vybrané 

bloggerky byly pozvány i mimo. Setkání se uskutečnilo v jednom párty bytě v centru 

Prahy, jak to popsala blogerka Mademoiselle M (viz přílohu č. 23). Později jsem toto místo 

identifikovala jako Salon Belleuve, který jako luxusní prostory nabízí k pronájmu 

francouzská restaurace Passage, kterou najdeme v prostorách galerie Millenium Plaza. 

Kromě rozdávání produktů zdarma, diskuzi o nich i značce, se pilo šampaňské a hodně 

fotilo (viz přílohu č. 24). Dámám zde přednášel pan Alberto, který je podle blogerek 



29 
 
chemikem společnosti. Vymýšlí nové výrobky, jejich účinky a navrhuje složení, přiletěl 

prý až z Milána a v Čechách byl poprvé. Dále se představil pan Alessio Monteleone (u nás 

se jmenující Aleš Monteleone). Kromě nich zde bylo i několik vizážistek, fotografů a 

kameraman. A to z toho důvodu, že celé setkání se natáčelo a dělaly se rozhovory 

s blogerkami. To z toho důvodu, že materiál se údajně použije na reklamní spot pro 

zahraniční trh. Natáčení a focení probíhalo v režii Vavřince Menšla, který má na starosti i 

focení výrobků Gabriella Salvete na facebook a web. Zajímavá byla ale celá koncepce 

pořádání akce. Dámy byly nejdříve na facebooku vyzvány ke sdílení toho, co pro ně 

Gabriella Salvete znamená (viz přílohu č. 25), nejoriginálnější odpovědi pak dostaly 

pozvánku na setkání (viz přílohu č. 26). V prostorách Millenium Plaza na návštěvnice pak 

čekala slečna uvaděčka, „slečna oděná do jemnosti víly, slečna sladěna do odstínu Vaší 

pleti…“, která jim ukázala, kam mají směřovat (viz přílohu č. 27). Toto zajímavé a lehce 

tajemné přivítání mi přišlo velmi povedené. Určitě je taková akce pro blogerky úplně jiný 

zážitek, osobnější, než když jim firma na vyzkoušení výrobky pouze pošle, nebo je pozve 

do ‚bílé‘ zasedačky ve firmě. Rozhodně na takovýto zážitek nezapomenou a v jejich očích 

to značku povznese. Toto potvrzují i články blogerek, kde popisují své zážitky ze setkání a 

všechny jsou velmi pozitivní.  

In-store komunikace 

„Při rozhodování o nákup hraje roli celá řada faktorů…Důležitá je tedy péče o design 

prostředí, výběr barev, osvětlení a přehledné řešení prodejního prostoru.“37 In-store 

komunikace je pro značky dekorativní kosmetiky velmi důležitá, a to z toho důvodu, že 

mnoho zákaznic se rozhoduje o nákupu dané značky až v místě nákupu. Podle barev, 

atraktivnosti a množství výrobků se žena může rozhodnout na poslední chvíli, že si chce 

koupit danou značku. Stojan zde funguje jako silný prodejní a komunikační nástroj a stejně 

tak ostatní POS materiály. Samozřejmě také dle ceny či akcí, které na danou kosmetiku 

mohou zrovna platit. Jenže pokud chce značka podpořit celou změnu designu a 

komunikace, pak jen zlevňovací akce nestačí. Musí kompletně přeměnit svoji prezentaci. 

V minulosti Gabriella Salvete spolupracovala na svých stojanech a stáncích například 

s firmou MORIS design, s kým vytvářela novou podobu stojanů a stánků, se mi zjistit 

nepodařilo. Nový design stojanů představila Gabriella Salvete na tiskové konferenci 

v dubnu 2011 (viz přílohu č. 28) a od září byl k vidění v drogeriích. „Součástí nového stylu 

37 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ a kol. POP - In-store komunikace v praxi: 
Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, 2009. 224 s. ISBN 978-80-247-
2840-7. 
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komunikace značky je i zcela nový stojan v kombinaci skla, plexiskla a LED 

osvětlení…Ruku v ruce s jeho vývojem šla i změna vzhledu produktů směrem k větší 

atraktivnosti a představení novinek.“38 Ředitel značky, Aleš Monteleone, se k významu 

komunikace v místě prodeje vyjádřil: „Stojan pro nás není pouze policemi na zboží, ale má 

svoji myšlenkovou hloubku. Je ztvárněním elegance, čistoty, vzdušnosti a prozářením 

každodennosti vnitřní krásou. Dá se říci, že vývoj i výsledná podoba stojanu je samotným 

vyvrcholením všech našich myšlenek o ženské vnitřní kráse a světě Gabriella Salvete.“39 

Podle ředitele značky jsou nové stojany velmi oblíbené jak u zákaznic, tak u drogistů. 

Popis nového stojanu v oficiálním vyjádření značky zněl takto: „Do našeho nového stojanu 

byla vložena pravá italská vášeň s romantickými prvky snů, tužeb a tajemna…Horní část 

stojanu je věnovaná Vašim dotekům, neboť zde naleznete vše od péče o Vaše nehty až po 

pestrou škálu laků, kterou můžete bez problému barevně sladit s Vaší každodenní náladou. 

Prostřední část náleží Vašemu pohledu, který je zrcadlem do Vaší duše. Z několika druhů 

řasenek, tužek, očních linek a stínů si určitě vyberete kombinaci, při které nezůstane Váš 

pohled bez povšimnutí. Také díky rtěnkám, leskům a krémům na rty, které mají rovněž ve 

stojanu své místo, můžete ke svému okolí promlouvat beze slov. V dolní části pak objevíte 

kompletní péči o Vaši tvář – make-up, pudry, korektory, ale i tvářenky, které Vám během 

chvíle vykouzlí přirozeně romantická líčka.“40 Nový design výrobků se velmi 

zmodernizoval a zbavil se svého „plastového“ vzhledu. Největší posun je vidět na obalech 

laků na nehty, kde došlo opravdu k výraznému posunu.  

4. Primární výzkum 

Cílem primárního výzkumu je zmapovat vnímání značky a její komunikace v současné 

době, vydefinovat cílové skupiny a jejich provázanost s vnímáním značky a získat určitá 

doporučení pro značku.  

Pomocí kvantitativního dotazování se pokusím zjistit, jestli potencionální cílové skupiny 

značku znají a jestli jí používají. Také se zaměřím na vnímání komunikace značky a to, zda 

nově nastolená komunikační strategie byla úspěšná. Vydefinuji také několik cílových 

38 Místo prodeje. Klasické POS materiály musí neustále inovovat. Strategie [tištěný magazín]. [cit. 2014-04-
27]. Dostupné z www: < http://www.mistoprodeje.cz/instore-v-mediich/tematicke-clanky/klasicke-pos-
materialy-musi-neustale-inovovat.html>.  
39 Místo prodeje. Klasické POS materiály musí neustále inovovat. Strategie [tištěný magazín]. [cit. 2014-04-
27]. Dostupné z www: < http://www.mistoprodeje.cz/instore-v-mediich/tematicke-clanky/klasicke-pos-
materialy-musi-neustale-inovovat.html>.  
40 Web Gabriella Salvete. Nový stojan Gabriella Salvete [online]. [cit. 2014-04-26]. Dostupné z www: < 
http://www.gabriellasalvete.com/news_detail.php?idNews=10>. 
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skupin, a co jejich odpovědi pro značku znamenají. Znalost značky budu posuzovat 

pomocí brand adoption modelu, který jsem již přiblížila v teoretické části mé práce.  

4.1 Metodika výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu on-line dotazování. Při on-line dotazování, tzv. 

CAWI (=Computer Assisted Web Interviewing), se zjišťují informace od respondentů 

prostřednictvím dotazníků skrz e-maily nebo specializované webové stránky. Velkou 

výhodou tohoto typu dotazování je menší časová a finanční náročnost. Elektronické 

dotazování také nepotřebuje fyzického tazatele, tím je eliminováno ovlivňování 

respondentů. Kvalitativní výzkum je primárně zaměřen na pátrání po četnosti výskytu 

něčeho, což je příklad mého výzkumu. Shromažďování údajů při kvantitativním výzkumu 

by mělo být srovnatelné, shromážděný soubor dostatečně velký a zjištěné údaje by měly 

být nezávislé na názorech jiných lidí.     

4.2 Výsledky výzkumu 

Výzkum jsem prováděla pře on-line nástroj vyplnto.cz, dotazník41 byl spuštěn 8 dní a 

odpovědělo na něj 123 respondentů. Dotazník jsem distribuovala pomocí sociálních sítí, 

zejména facebooku, a e-mailu, tak jsem dosáhla větší diversifikace odpovědí a získala 

reprezentativní data. Dotazník tvořilo celkem 24 otázek, z toho 6 bylo větvících. Nejnižší 

počet zodpovězených otázek mohl být 12. Aby mohl účastník průzkumu projít všemi 

otázkami, musel splňovat tato kritéria: muselo jít o ženu, která v minulosti vyzkoušela 

značku Gabriella Salvete alespoň jednou.  

Analýzou respondentů jsem zjistila, že 104 z dotazovaných tvořily ženy, tedy 84,5 % (viz 

přílohu č. 29). Nejvíce respondentů se nacházelo ve věkové skupině 20-30 let (viz přílohu 

č. 30). Věkové skupiny jsem rozdělila na šest úseků tak, aby se daly kvalitně porovnat 

s cílovou skupinou, kterou chtěla Gabriella Salvete novou komunikací zasáhnou a od které 

se chtěla naopak odklonit. Značka chtěla zasáhnout hlavně ženy ve věku 20+, ale pod 40. 

Tomu odpovídají dvě skupiny respondentů 20-30 let a 31-40 let, kde se nachází celkem 

107 respondentů, z toho 91 žen. Tato skupina je pro potřeby dalšího výzkumu nazývána 

zkoumanou cílovou skupinou. Nejvíce respondentů pocházelo z Prahy a Středočeského 

kraje. Nicméně se mi podařilo získat respondenty ze všech krajů České republiky (viz 

přílohu č. 31). Dle poslední segmentační otázky se čistý měsíční příjem respondentů 

41Dostupné z www: <http://www.vyplnto.cz/preview.php?id=40337> 
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pohybuje zejména v rozmezí 8 000 – 20 000 Kč, velkou skupinu tvoří také příjmy do 8 000 

Kč, předpokládám, že většinu těchto respondentů tvoří studenti, mezi kterými se dotazník 

také distribuoval (viz přílohu č. 32). Segmentační analýzou respondentů jsem zjistila, že 

nejvíce účastníků průzkumu splňuje tento popis: žena mezi 20- 30 lety, z Prahy s čistým 

měsíčním příjmem 8 000 – 15 000 Kč, v tomto segmentu se nachází 23 žen.  

V rámci výzkumu jsem měla i několik otevřených otázek, 2 z nich se týkaly spontaneous 

brand awareness, spontánního povědomí o značce. Položila jsem zde dvě otázky, jedna se 

vztahovala na české značky dekorativní kosmetiky a druhá na značky dekorativní 

kosmetiky obecně. Tuto strategii jsem zvolila, protože jsem pozorováním a rozhovory 

zjistila, že málokdo tuší o českém původu Gabrielly Salvete. To se mi také potvrdilo. 

Zatímco u otázky na české značky se Gabriella Salvete objevila dvakrát, u značek obecně 

to bylo čtrnáctkrát. Značka ale ani v jedné otázce rozhodně nevyšla jako top of mind či 

dominantní značka. Pro porovnání Dermacol se v sekci českých značek objevil ve 41 

odpovědích, vychází tak jako top of mind mezi českými značkami. Mezi značkami obecně 

takto vychází zejména Maybelline a Rimmel. Zajímavé je, že 49 respondentů si myslí, že 

českou značku dekorativní kosmetiky vůbec nezná. Pokud bych ale z dalších odpovědí 

vyloučila ty špatné, tedy ty, co nevyrábí dekorativní kosmetiku a ty zahraniční, pak si na 

českou značku nevzpomnělo 72 respondentů. V rámci tohoto modelu jsem se dále ptala na 

prompted brand awareness, tedy podpořenou znalost značky, kde respondenti vybírali ze 

seznamu (viz přílohu č. 33). Zde se mi potvrdila vedoucí pozice Maybelline a Rimmel jako 

nejznámějších značek dekorativní kosmetiky. Gabriella Salvete se umístila jako pátá 

z nabízených 7 značek, což není příliš dobré umístění, je to dáno i tím, že všechny značky 

mají dobré vyvolané povědomí. 81 respondentů ze 123 Gabriellu Salvete zná, což je 66 %, 

značka tedy není příliš aktuálně usazená na trhu a málo komunikuje ATL nástroji, které 

jsou důležité pro zvýšení obecného povědomí o značce. Pomocí otázky „vyzkoušela jste 

někdy…“, jsem měřila trial, tedy % z cílové skupiny, kteří vyzkoušeli značku (viz přílohu 

č. 34). Zde jsem brala v potaz pouze ženy a z těch vyzkoušelo značku 55 %. Pomocí 

segmentace výsledků jsem zjistila, že z nich bylo 52 žen ze zkoumané cílové skupiny. 

Nicméně poměrně malý trial obecně znamená potřebu zvyšovat ozkoušení výrobku a 

snižovat nedůvěru ve značku. Bohužel u další otázky narážíme na problém, že 67 % žen 

nezvažuje v budoucnu koupi výrobku značky Gabriella Salvete. Z 57 žen, které výrobek 

dříve vyzkoušely, jich 29 neuvažuje o opětovném nákupu. Consideration je v tomto 

případě ve všech skupinách pod 50 %, což může znamenat špatné zkušenosti se značkou, 

ale také špatnou image. V rámci usage už jsem porovnávala pouze dámy, co si značku 
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v minulosti vyzkoušely. V posledním roce si produkt Gabriella Salvete koupilo 32 % z 

nich, v posledních 3 měsících 12 % a v posledním měsíci 5 %, což je opravdu velmi málo. 

Navíc preferovanou značku v posledním období byla pouze u 2 zákaznic. Když zanalyzuji 

pouze zkoumanou cílovou skupinu, pak značku Gabriella Salvete 72 žen zná, vyzkoušelo ji 

52, 16 koupilo značku v posledním roce, 2 ženy jí preferují jako nejkupovanější značku 

dekorativní kosmetiky v posledním roce a 26 z nich uvažuje o nákupu značky v budoucnu.  

70 % respondentů, kteří jsou mužského pohlaví či ženy, které značku nikdy nevyzkoušely, 

o značce nikdy ani neslyšeli (viz přílohu č. 35). 10 % všech dotázaných, kteří o značce 

vědí, někdy zakoupilo kosmetiku Gabriella Salvete jako dárek, 12 % si myslí, že je tato 

značka jako dárek vhodná, naopak 14 %, že vhodná není, 59 % hodnotí značku z pohledu 

exkluzivity jako průměrnou a 32 % jako lacinou (viz přílohu č. 36), z pohledu ceny přijde 

57 % jako ekonomická, zbytku spíše laciná než drahá (viz přílohu č. 37).  

V sekci o komunikaci jsem se snažila zjistit, jak komunikační aktivity značky doopravdy 

cílí na spotřebitele, zda si jich všímají a kde nejvíce. 89 % všech respondentů 

nezaznamenalo žádnou formu reklamy značky Gabriella Salvete (viz přílohu č. 38), 

komunikace značky na facebooku si všimlo 6 lidí, tedy 5 % z respondentů (viz přílohu č. 

39) a na blozích se o ní dočetlo 10 lidí, tedy 8 % (viz přílohu č. 40). 4 respondenti si 

nevzpomínají, na jakém blogu a 3 uvedli blog PetraLovelyHair42. Jeden respondent také 

uvádí, že v jeden čas byly výrobky Gabriella Salvete snad na každém českém beauty 

blogu. Pokud se opět zaměřím pouze na zkoumanou cílovou skupinu, pak všech 10 

respondentů, kteří si všimli značky na blozích sem patří, pouze 5 z nich si všimlo 

komunikace na facebooku, 12 z nich zaznamenalo nějakou formu reklamy. Tato čísla 

nejsou příliš přesvědčivá.                    

4.3 Doporučení 

Značka Gabriella Slavete by dle výsledků mého výzkumu potřebovala zvýšit povědomí o 

značce, zlepšit image a také zvýšit frekvenci nákupů. Jestliže 70 % lidí, kteří dříve značku 

ani nevyzkoušeli, o ní vůbec neví, pak se nemohou zvedat prodeje. Zákazníci si nekoupí 

značku, o které nikdy neslyšeli. Spontánní povědomí u 2 lidí, nebo u 14, podle spektra, 

které porovnáváme, je velmi nízké.  

42 Dostupné z www: < http://www.petralovelyhair.com/> 
                                                 

http://www.petralovelyhair.com/
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Co se týče komunikace, značka by měla zvážit, zda bezhlavé rozdávání výrobků přímo 

blogerkám, či v soutěžích na facebooku jí spíše neubližuje. Jestliže jsou ve vlnách 

zavalovány české beauty blogy jejími výrobky, pak to sráží důvěryhodnost jakékoliv 

recenze či doporučení výrobků. Namísto toho bych zvážila, už jen kvůli velmi malému 

ozkoušení výrobků (trial), strategii vzorků. Je potřeba, aby zákaznice značku reálně 

vyzkoušely a samy zjistily, zda je opravdu kvalitní, či ne. Touto cestou by se také zvýšilo 

povědomí o značce, které by i tak bylo dobré podpořit minimálně printovou, nebo 

bannerovou kampaní. Firma má nové desénové stránky, ale vlastně je k ničemu 

konkrétnímu nevyužívá. Banery by tak mohly sloužit zákaznicím k tomu, aby se dostaly na 

domácí webové stránky, případně na sociální sítě.   
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Závěr 

Cílem mé práce bylo vyhodnotit, zda došlo k reálnému posunu vnímání značky, či nikoliv. 

Gabriella Salvete společně s Ogilvy PR nastavila velmi podařený nový směr komunikace a 

vnímání značky. Všechno se zdá být nastaveno správně, správné postupy, správné 

strategie, ale bohužel jakkoliv se značka i agentura snaží tvrdit, že se byla akce úspěšná, 

dle výsledků mého výzkumu a posouzení komunikační strategie a jejího využití se toto 

tvrzení nepotvrdilo. Z mého hlediska byl v celém procesu přeměny vynechán jeden článek, 

a to právě znalost značky, které se ve své práci velmi věnuji. Zdá se, že zaměření na 

blogerky, facebook a in-store je velmi zajímavé, ale pro zavedenou, nebo alespoň známou 

značku, či značku, která se momentálně dostává do povědomí jinými kanály. Nezahrnout 

do mixu nástrojů ATL je sice ekonomický a poměrně moderní přístup, ale pokud značka 

opravdu chce změnit postavení v myslích spotřebitelů a z „no name“ značky se stát kvalitní 

a masovou, pak by neměla tuto cestu k zákazníkovi vynechat. Ve své zprávě uvádí, že 

chtěli budovat masstige značky, tedy image značky pro masový trh. K tomuto cíli by bylo 

vhodné využít masová média, která tento masový trh zasáhnou. Lidé sice nedělají 

rozhodnutí, když jsou masivní reklamě vystaveni, ale tato reklama jim utkví v myslích a 

později se projeví při nákupu, popř. při setkání se značkou i kdekoliv jinde než pouze 

v obchodě.   

Dále z výzkumu a pozorování vyplývá, že by se firma opravdu měla zaměřit na to, co a 

jakým způsobem o sobě hlásá. Zákaznice jsou zmatené, evidentně nevědí, že jde o českou 

značku. A vedle zahraniční mnohem výraznější, někdy levnější a kvalitnější konkurence 

značka výraznou šanci uspět nemá. Ovšem pokud by se profilovala jako kvalitní česká 

značka, pak by zde zaplnila místo na trhu, který prozatím ovládá značka Dermacol.  

Problémem značky jsou věčné akce a rozdávání jejích výrobků. Na facebooku má sice 

10 000 fanoušků, kolik z nich zde ale je jen kvůli „věcem zdarma“? Otázkou zůstává, zda 

blogy, které jsou jejich výrobky zaplavené a pějí na ně ódy, jsou opravdu věrohodné a 

slouží ku prospěchu věci. Nadměrné zlevňování, ke kterému dochází v různých drogeriích 

snad každý měsíc, značce nemůže prospívat, působí kontraproduktivně k jejím snahám o 

lepší image. Jak jsem psala v doporučení, vzorečky či testery k nákupu by byla dle mého 

efektivnější a vhodnější volba k podpoře důvěry zákaznic.  

Pokud by se značka dostala více do povědomí lidí, mohla by pak být její komunikace na 

facebooku a blozích úspěšnější a lépe využitá.     
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Summary 

The aim of this thesis was to evaluate whether there was a real shift in the brand perception 

or not. Gabriella Salvete, together with Ogilvy PR, sets a very successful new direction for 

communication and brand perception. Everything seems to be determined correctly - the 

right procedures, the right strategy. The brand and the agency insist that the goal was 

achieved; however, according to the results of my research and assessment of the 

communication strategy and its use, the goal wasn’t entirely accomplished. Based on my 

research, there is one link missing and it is the brand awareness which I examine 

thoroughly in my paper. In my opinion it is a problem for the brand that it claims its 

connections to Italy. Another problem are frequent discount events and free give-away of 

Gabriella Salvete’s products. Brand needs to strengthen the trust of the customers, not just 

give goods for free to random customers. I would suggest that the brand should 

communicate by ATL channels to build the brand awareness. Also, instead of free give-

aways use strategy of samples for ladies who are really buying this kind of goods. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Ukázka obrazové komunikace značky z roku 2010 (obrázek)  

 

Zdroj: http://www.akcniceny.cz/detail/rasenka-gabriella-salvete-xxpress-black-695424/ 

Příloha č. 2: Ukázka obrazové komunikace značky z roku 2008 (obrázek)  

 

Zdroj: http://www.zlacnene.sk/detail/gabriella-salvete-riasenka-xxpress-volume-314683/ 

http://www.akcniceny.cz/detail/rasenka-gabriella-salvete-xxpress-black-695424/
http://www.zlacnene.sk/detail/gabriella-salvete-riasenka-xxpress-volume-314683/
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Příloha č. 3: Ukázka designu výrobků Gabriella Salvete před přeměnou designu 

(obrázek) 

 

Zdroj: http://my-wild-live.blogspot.cz/2012_02_01_archive.html 

Příloha č. 4: Webové stránky Gabriella Salvete - špatné časování videa (screenshot) 

 

Zdroj: www.gabriellasalvete.com 

http://my-wild-live.blogspot.cz/2012_02_01_archive.html
http://www.gabriellasalvete.com/
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Příloha č. 5: Webové stránky Gabriella Salvete – barevné varianty výrobku 

(screenshot)  

 

Zdroj: www.gabriellasalvete.com 

http://www.gabriellasalvete.com/
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Příloha č. 6: Facebook Gabrielly Salvete – slevová akce v drogeriích (screenshot) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

Příloha č. 7: Webová stránka Gabrielly Salvete – cover photo s aktuální limitovanou 

edicí Sugar a Diamante (screenshot) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 8: Motivační karta (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.parfemyspina.cz/clanek/gabriella-salvete-dekorativni-kosmetika-za-

priznivou-cenu 

Příloha č. 9: Motivační karta (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.parfemyspina.cz/clanek/gabriella-salvete-dekorativni-kosmetika-za-

priznivou-cenu 

http://www.parfemyspina.cz/clanek/gabriella-salvete-dekorativni-kosmetika-za-priznivou-cenu
http://www.parfemyspina.cz/clanek/gabriella-salvete-dekorativni-kosmetika-za-priznivou-cenu
http://www.parfemyspina.cz/clanek/gabriella-salvete-dekorativni-kosmetika-za-priznivou-cenu
http://www.parfemyspina.cz/clanek/gabriella-salvete-dekorativni-kosmetika-za-priznivou-cenu
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Příloha č. 10: Ukázka zavádějící komunikace značky s fanynkami na facebooku 

(screenshot) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 11: Ukázka špatné komunikace značky s fanynkami na facebooku 

(screenshot) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 12: Ukázka uvedení testování výrobků na facebooku (screenshot) 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

Příloha č. 13: Ukázka sbírky laků blogerky a toho, kde také končí laky z testování 

(fotografie) 

 
Zdroj: http://hkphotography83.blogspot.cz/2014/03/ma-sbirka-laku-na-nehty-update-nail-

art.html 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
http://hkphotography83.blogspot.cz/2014/03/ma-sbirka-laku-na-nehty-update-nail-art.html
http://hkphotography83.blogspot.cz/2014/03/ma-sbirka-laku-na-nehty-update-nail-art.html
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Příloha č. 14: Stánek Gabriella Salvete na veletrhu Interbeauty (fotografie) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 15: Stánek OnaDnes na veletrhu Interbeauty, kde se prezentovala i 

Gabriella Salvete (fotografie) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

Příloha č. 16: Líčení od vizážistky Gabriella Salvete na Jarmarku OnaDnes 

(fotografie) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 17: příklad sdílení článků OnaDnes na facebooku Gabrielly Salvete 

(screenshot) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

Příloha č. 18: Ukázka oznámení výjezdu hostesek gabrielly Salvete do různých měst a 

drogerií po ČR (screenshot) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 19: Plakát značky (obrázek) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 20: Tisková konference 2011 (fotografie) 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

Příloha č. 21: Tisková konference 2012 (fotografie) 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 22: Tisková konference 2013 (fotografie)  

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

Příloha č. 23: Ukázka prostor ze setkání blogerek a fanynek značky (fotografie) 

 

Zdroj: http://mademoiselleeem.blogspot.cz/ 

https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
http://mademoiselleeem.blogspot.cz/
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Příloha č. 24: Momentka ze setkání blogerek a fanynek značky (fotografie) 

 

Zdroj: http://mademoiselleeem.blogspot.cz/ 

Příloha č. 25: Vyhlášení soutěže o pozvánky na setkání se značkou (obrázek) 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts 

http://mademoiselleeem.blogspot.cz/
https://www.facebook.com/gabriellasalvete?fref=ts
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Příloha č. 26: Pozvánka na setkání se značkou (obrázek) 

 

Zdroj: http://mademoiselleeem.blogspot.cz/ 

Příloha č. 27: Slečna uvádějící blogerky a fanynky na setkání (fotografie) 

 

Zdroj: http://www.vavrinecmensl.com/albums/gabriella-salvete-foto-z-nataceni-noveho-

klipu/ 

http://mademoiselleeem.blogspot.cz/
http://www.vavrinecmensl.com/albums/gabriella-salvete-foto-z-nataceni-noveho-klipu/
http://www.vavrinecmensl.com/albums/gabriella-salvete-foto-z-nataceni-noveho-klipu/
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Příloha č. 28: Nový stojan značky v drogeriích (fotografie)  

 

Zdroj: http://www.gabriellasalvete.com/ 

http://www.gabriellasalvete.com/
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Příloha č. 29: Otázka Jakého jste pohlaví? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 30: Otázka Kolik Vám je let? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 31: Otázka V jakém kraji žijete? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 32: Otázka Jaký je Váš čistý měsíční příjem? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 33: Znalost nabízených značek (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 34: Otázka Vyzkoušela jste někdy značku Gabriella Salvete? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 35: Otázka Říká Vám něco značka Gabriella Salvete, znáte jí? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 36: Otázka Jak hodnotíte značku Gabriella Salvete z pohledu exkluzivity? 

(graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 37: Otázka Jak hodnotíte značku Gabriella Salvete z pohledu ceny? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 38: Otázka Zaznamenal/a jste nějakou formu reklamy na značku Gabriella 

Salvete? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 39: Otázka Všiml/a jste si komunikace značky Gabriella Salvate na 

facebooku? (graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 40: Otázka Četla jste někdy o značce Gabriella Salvete na nějakém blogu? 

(graf) 

 

Zdroj: vlastní výzkum 


	Začátek práce
	Bibliografický záznam
	Prohlášení

	Teze-bc-Nikol Dorňáková
	Bakalářka_final
	Úvod
	1. Teoretická část
	1.1 Značka a brand management
	1.2 Marketingový mix, situační analýza 5C, SWOT analýza
	1.3 Marketingová komunikace značek

	2. Analytická část
	2.1 Značka Gabriella Salvete
	2.2 Distribuce značky Gabriella Salvete
	2.3 Trh dekorativní kosmetiky, situační analýza 5C, SWOT analýza - postavení firmy před transformací komunikace
	2.4 Analýza konkurence, konkurenčních výhod a porovnání cen - vymezení firmy v roce 2014
	2.5 Ekonomické a právní mapování značky
	2.6 Shrnutí analytické části

	3. Komunikace značky a její přeměna
	3.1 Strategie nové komunikace
	3.2 Komunikace značky v současné době

	4. Primární výzkum
	4.1 Metodika výzkumu
	4.2 Výsledky výzkumu
	4.3 Doporučení

	Závěr
	Summary
	Použité zdroje
	Seznam příloh
	Přílohy


