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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je nástin uplatnění marketingové komunikace v segmentu 

luxusního kosmetického průmyslu s konkrétním zaměřením na síť parfumerií Sephora 

na českém trhu. Pozornost je přitom věnována především rozmezí let 2011 – 2015. 

První kapitola je úvodem do marketingové komunikace v kosmetickém průmyslu a 

popisuje prvopočátky novodobého kosmetického průmyslu i významné rysy vybraných 

marketingových nástrojů a strategií, jež jsou využívané právě v této oblasti. Práce dále 

předkládá deskriptivní analýzu současného českého trhu s (luxusní) kosmetikou a 

parfémy a mapuje nejvýznamnější druhy konkurence sítě Sephora. Třetí kapitola je 

zaměřena na představení samotné společnosti Sephora a její fungování v České 

republice. Zároveň nabízí přehled jejích vybraných marketingových a komunikačních 

aktivit v rámci komunikačního mixu, včetně ceníkových odhadů inzertních investic do 

vybraných médií. Na závěr je prezentován výzkum autorky práce, jehož primárním 

cílem je odhalení klíčových důvodů, které potenciální i reálné zákazníky vedou 

k návštěvě prodejen Sephora a případné koupi tamních produktů. Na základě tohoto 

kvantitativního výzkumu, jemuž předchází kvalitativní šetření, je současně přiblíženo, 

jakou roli v rozhodování zákazníků i vytváření jejich postojů vůči značce mohou 

sehrávat právě marketingově-komunikační aktivity Sephory. Bylo prokázáno, že 

zatímco zákazníci velmi kladně hodnotí sortiment i nabízené služby, hlavním negativem 

Sephory je vysoká cenu produktů. Také bylo odhaleno, že jejím významným 

nedostatkem v porovnání s hlavní konkurencí je absence vlastního českého e-shopu. 

 



   

Abstract 

The purpose of this bachelor’s thesis is to outline the exercise of marketing 

communications within the segment of the luxury cosmetics industry, focusing on the 

perfume chain Sephora in the Czech market. The main attention is drawn to the period 

of years 2011 – 2015. The first chapter introduces marketing communications within the 

cosmetics industry. It describes the beginnings of the contemporary cosmetics industry 

and portrays significant features of selected marketing tools and strategies, which are 

used in this specific area. Furthermore, the thesis descriptively analyses the current 

Czech market with (luxury) cosmetics and fragrances, as well as it maps the major types 

of Sephora’s competition. The third chapter is dedicated to the Sephora company itself 

and its operating in the Czech Republic. Moreover, the chapter overviews Sephora’s 

selected marketing and communication activities of the marketing mix, including the 

insight into pricelist  estimates of Sephora’s advertising investments into several chosen 

media channels. Last but not least, the thesis presents a research carried out by the 

author of the thesis. Its primary objective is to identify the key reasons, which make 

both potential and the actual customers go to Sephora stores and eventually buy some 

products. This quantitative research, which is based on a qualitative pre-inquiry, further 

shows how marketing-communication activities of Sephora may influence customers’ 

decision making as well as their brand perception. It was proven that the customers 

consider the assortment and the service being the main advantages of Sephora. On the 

other hand, high prices are seen as the key disadvantage. It was also revealed that 

Sephora is possibly hugely losing on the fact that it does not own a Czech e-shop in 

comparison with its main competition. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá uplatněním marketingu v oblasti kosmetického 

průmyslu, přičemž hlavní pozornost je věnována síti parfumerií Sephora na českém 

trhu
1
. Předmět práce tak propojuje dvě témata, která dlouhodobě patří k mým velkým 

zájmům – marketing a kosmetiku. Zaměření na řetězec Sephora není náhodné a vyplývá 

z mé vlastní zákaznické zkušenosti s touto značkou. Práce je proto mimo jiné i 

výsledkem mé touhy dozvědět se více o fungování právě této konkrétní společnosti. 

Primárním cílem práce je na základě teoreticko-praktických poznatků zjistit, 

díky čemu Sephoru
2
 i přes početnou konkurenci stále vyhledává velké množství 

zákazníků. Z tohoto důvodu je však nezbytné získat ucelenou představu o využití a 

vlivu vybraných marketingových nástrojů a strategií v oblasti (luxusního) kosmetického 

průmyslu. K tomuto účelu poslouží všechny čtyři hlavní kapitoly práce. První část je 

samotným úvodem do marketingové komunikace v kosmetickém průmyslu a sleduje 

prvopočátky novodobého kosmetického průmyslu i významné rysy vybraných 

marketingových nástrojů a strategií. Je to současně jediný oddíl, který zachází do 

minulosti, a odkrývá tak historické pozadí některých, dnes již automaticky vnímaných, 

marketingových postupů v tomto tržním segmentu. Druhá kapitola nabízí bližší vhled 

do současného českého trhu s (luxusní) kosmetikou a parfémy; a mapuje 

nejvýznamnější druhy konkurence Sephory. Další sekce je věnována představení 

samotné společnosti Sephora a jejím vybraným marketingovým a komunikačním 

aktivitám v rámci komunikačního mixu. V poslední části prezentuji vlastní výzkum, 

který je prováděný face-to-face dotazováním, a je tak velkým přínosem pro celou práci. 

Jeho hlavním cílem je odhalení klíčových důvodů, které potenciální i reálné zákazníky 

vedou k návštěvě prodejen Sephora a případné koupi tamních produktů. Výzkum 

současně přibližuje, jakou roli v rozhodování zákazníků a utváření jejich postojů vůči 

značce mohou sehrávat právě marketingově-komunikační aktivity Sephory. Ačkoliv se 

práce v první kapitole částečně zabývá i historií, pozornost je převážně věnována 

rozmezí let 2011 – 2015. 

                                                 
1
 Českou odnož sítě parfumerií Sephora, tedy Sephoru s.r.o., vlastní její francouzská mateřská společnost 

Sephora. Z důvodu odlehčení textu bude nadále Sephora s.r.o. v práci označována jen jako Sephora. Je 

současně nezbytné upozornit, že portfolio řetězce Sephora zahrnuje i privátní značku kosmetiky, která je 

rovněž nazývána Sephora. Z toho tudíž vyplývá, že samotný termín Sephora může označovat dvě různé 

značky (maloobchodní síť nebo kosmetiku). V práci se však v naprosté většině značkou Sephora míní 

značka řetězce. V případě, že se jedná o značku kosmetiky, je to v textu zdůrazněno. 
2
 Ekonomický růst české Sephory v posledních letech je blíže dokumentován ve 3. kapitole. 
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První metodou výzkumu se stal kvalitativní skupinový rozhovor pomocí focus 

group, jenž jsem moderovala. Následně jsem formou osobního, individuálního 

dotazování provedla kvantitativní dotazníkové šetření. Přestože metodologie byla 

časově i realizačně velmi náročná, umožnila získat cenné a jedinečné poznatky. 

Při psaní práce jsem vycházela z odborné literatury zahrnující české i zahraniční 

zdroje. Prostudované tituly přitom pokrývají témata nejen marketingu, ale i retailu, 

luxusního zboží, psychologie a spousty dalších okruhů. Dále jsem v posledním roce a 

několika měsících pravidelně monitorovala nejrůznější propagační materiály Sephory. 

Práci také významně obohacují informace z reportů dokumentujících situaci na českém 

kosmetickém trhu či výroční zprávy Sephory. Velkým přínosem jsou i inzertní odhady 

investic
3
, jež jsou prezentovány ve 3. kapitole. S výjimkou těchto odhadů jsou veškerá 

použitá data veřejně dostupná. Má snaha o spojení se s vedením Sephory, a tak získáním 

některých cenných interních informací, bohužel nebyla vyslyšena. Nakonec se však tato 

nesnáz stala výhodou, díky které je mimo jiné zaručena naprostá objektivita. 

Odchýlení od teze je minimální a veškeré změny, které byly učiněny, nezměnily 

cíl ani charakter práce. Naopak umožnily větší přehlednost práce, přínos údajů i 

plynulost textu. Největší provedená změna je viditelná v první kapitole, která namísto 

úzce vymezených specifik kosmetických řetězců pokrývá vybrané prvky marketingu 

v rámci kosmetického průmyslu. Tato změna byla učiněna úmyslně, a to proto, aby 

poskytla bohatší a pro účel práce celistvější informace. Tři z publikací uvedených v tezi 

nakonec nejsou využity, a to z toho důvodu, že při detailním zkoumání tématu bylo 

nalezeno několik dalších relevantních a přitom přínosnějších zdrojů, jimiž byly některé 

z těch původních nahrazeny. Literatura i další zdroje se samozřejmě oproti tezi velmi 

rozšířily, čímž práce nabyla na významu. 

                                                 
3
 Veškeré prezentované inzertní odhady investic Sephory jsou uvedené v ceníkových cenách a byly 

výlučně pro tyto studijní účely a s dovolením poskytnuty společností Omnicom Media Group, s.r.o., 

oddělením OMG Research. Zdrojem těchto dat je Admosphere (ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-

MEDIARESEARCH, a.s., monitoring internetu zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s.). V příloze práce 

je přiložen souhlas s použitím těchto dat, který byl udělen panem Vítem Sukalem, media consultantem 

společnosti OMD (viz příloha č. 1). 
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1. Úvod do marketingové komunikace v kosmetickém 

průmyslu 

Kosmetický průmysl, tak, jak jej vnímáme dnes, prošel od svých počátků 

pochopitelně velkými změnami. K jeho kořenům přitom nemusíme zacházet až příliš do 

minulosti, přestože touha po kráse a zdraví provází lidstvo již tisíciletí. Domácí i 

manufakturní výroba kosmetických produktů se totiž přetvořila v opravdový průmysl až 

na přelomu 19. a 20. století (Tungate, 2011). Tato proměna s sebou přinesla nejen 

rozšíření a změnu nabízeného sortimentu a prodejních kanálů, ale především s rostoucí 

konkurencí ovlivnila způsob komunikace, jakým jednotliví prodejci začali oslovovat své 

zákazníky. Nastala doba, ve které bylo poprvé možné zřetelně pozorovat první náznaky 

využití moderních marketingových postupů a strategií, na jejichž základech stojí dnešní 

styl komunikace většiny současných kosmetických značek i řetězců. Tato kapitola proto 

poslouží jako úvod do kontextu této doby a popíše vybrané základní marketingové 

prvky, jež se postupně vyvinuly v nedílnou součást novodobého luxusního 

kosmetického průmyslu. 

Úvodem této kapitoly je nutné podotknout, že marketing jako takový se 

v kosmetickém průmyslu projevuje v mnoha podobách. Pro účely této práce však byly 

vybrány jen nejzásadnější marketingové nástroje a strategie, popřípadě ty, které se 

v poslední době staly v tomto průmyslu velmi výraznými či prošly znatelnou změnou. 

Pozornost je přitom věnována především základnímu marketingovému mixu
4
, jeho 

významu a proměnám v kontextu kosmetického průmyslu, roli marketingových 

specialistů či způsobům podpory kosmetických značek a produktů s největším 

zaměřením na názorové lídry a in-store komunikaci. 

Teoretické pozadí první kapitoly tvoří z velké části zahraniční literatura 

zaměřená na rozvoj kosmetického průmyslu a uplatnění marketingu v něm.
5
 Mezi 

primární prameny patří knihy jako „Branded beauty: how marketing changed the way 

                                                 
4
 Velmi souhrnně se dá říci, že: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které 

firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může 

udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby se dělí do čtyř skupin proměnných, 

známých jako 4P: produktová politika (product), cenová politika (price), komunikační politika 

(promotion) a distribuční politika (place).“ (Kotler et al., 2007, s. 70) 
5
 Literaturu, která by se podrobně soustředila pouze na vývoj a historii marketingu v kosmetickém 

průmyslu na českém území nebylo možné dohledat. Malé střípky tohoto tématu jsou patrné v některých 

pramenech, jako je například v publikaci „Zlaté časy české reklamy“ P. Vošahlíkové, avšak jen velmi 

omezeně. Další bádání v tomto směru by proto bylo velmi přínosné. 
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we look" Marka Tungatea, „Beauty imagined: a history of the global beauty industry“ 

Geoffreyho Jonese či „Business builders in cosmetics“ Jacqueline C. Kentové. Tyto 

tituly, jež nabízí převážně americkou perspektivu, jsou mimo jiné doplněné o poznatky 

Morag Martinové. Ta ve své knize „Seling beauty: cosmetics, commerce, and french 

society, 1750-1830“ naopak pohlíží na dané téma z pohledu evropského, se zaměřením 

na francouzskou tradici. 

 

 

1.1 Počátky novodobého kosmetického průmyslu s prvními 

známkami moderních marketingových přístupů 

1.1.1 Rozvoj kosmetického průmyslu 

Podle slov G. Jonese byly ještě na počátku 19. století parfémy využívány 

především pro hygienické účely a jako prostředky pro zlepšení zdraví; a to i přesto, že 

byly považovány za luxusní artikl (2010, s. 38). Obdobně ani mýdla a další toaletní 

potřeby nebyly v této době primárně asociovány s krásou, nýbrž se zdravím a hygienou. 

Jak autor dále uvádí, na přelomu století se pomalu začalo posunovat vnímání tohoto 

sortimentu z „hygienického“ na „kosmetický“ (ibid., s. 80). Naopak M. Martinová 

(2009) podotýká, že na francouzském dvoře se zcela běžně k úpravě vzhledu užívaly 

kupříkladu růže (ve smyslu novodobých tvářenek) již v průběhu 18. století. Úvodem je 

tedy důležité zmínit, že v některých časových otázkách se literatura mírně rozchází. 

Zatímco autoři jako G. Jones či M. Tungate považují za prvopočátek opravdového 

kosmetického průmyslu přelom 19. a 20. století mimo jiné díky industrializaci, M. 

Martinová spatřuje první náznaky rozvoje tohoto průmyslu ve Francii již o celé století 

dříve. Jak dále zmiňuje: „Přestože kosmetika byla poprvé komercializována v Itálii 

v osmnáctém století, Francie se stala centrem jak módy, tak výroby parfémů a 

kosmetiky.“
6
 (Martinová, 2009, s. 13) Nemělo by však být opomenuto, že k postupnému 

rozvoji kosmetického průmyslu docházelo i na jiných kontinentech. O tom mimo jiné 

svědčí i poptávka po orientálních produktech. Z tohoto důvodu byly často i některé 

výrobky marketingově komunikovány jako orientální a exotické (ibid., s. 9-10). 

                                                 
6
 Vlastní překlad autorky práce. Původní text: „Though cosmetics were first commercialized in Italy, by 

the eighteenth century, France had become the center of both the fashion and production of perfumes and 

cosmetics.” (Martinová, 2009, s. 13) 
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V každém případě však bylo zcela běžné si tradičně kosmetické výrobky vyrábět 

svépomocí doma na základě ústně předaných či jakkoliv jinak zaznamenaných 

„receptů“ (Martinová, 2009, s. 19). Není proto překvapením, že podnikatelé, kteří se 

v počátcích rozvoje kosmetického průmyslu snažili prodávat své výrobky pro jejich 

kosmetické účinky, museli nejenom veřejnost přesvědčit o tom, že mýdla a parfémy 

mají i jiné využití, ale současně své zákazníky museli přimět kupovat si hotové 

produkty namísto vlastní domácí výroby (Jones, 2010, s. 65). Tyto překážky byly navíc 

umocněny rostoucí konkurencí, která současně vyvolala snahu prodejců odlišit se jeden 

od druhého. Díky tomu vznikl ideální prostor pro rozvoj marketingové komunikace 

v tomto nově se rozvíjejícím průmyslu. 

 

Jedním ze způsobů, jak se obchodníci zprvu snažili oslovit své zákazníky, bylo 

skrze ubezpečení, že kosmetické výrobky jsou zcela nezávadné a navíc zdraví 

prospěšné. To platilo především pro první komerčně prodávané krémy, které byly 

mnohdy dílem zkušených lékárníků. Díky tomu mělo být veřejnosti dokázáno, že 

koupené výrobky budou ještě bezpečnější a kvalitnější než ty svépomocí vyrobené 

(Jones, 2010, s. 52, 65). Tímto se dostal do popředí vědecký diskurz. 

Příkladem může být jeden z prvních kosmetických výrobků Heleny Rubinstein, 

Crème Valeze, jehož propagace byla zpočátku postavena na reklamách zaručujících 

zlepšení pleti pod záštitou věhlasného evropského specialisty na pleť, doktora Jacoba 

Lykuskyho. Je nutné podotknout, že existence tohoto specialisty nikdy nebyla 

doopravdy potvrzena, a že je možné, že krém byl výtvorem samotné Heleny Rubinstein. 

Možná právě proto se v později vydávaných propagačních materiálech již jeho jméno 

neobjevovalo. (Tungate, 2011, s. 18-22) 

 

Pochopitelně, že velký vliv na možnosti komunikačních aktivit kosmetických 

značek i na to, jakým způsobem společnost nahlížela na ženskou krásu, měl na přelomu 

19. a 20. století rozvoj a dostupnost tehdejších médií (Tungate, 2011, s. 26). Snad 

nejdůležitějším prostředkem, jenž výrazně napomohl šíření prvních reklamních sdělení 

v tomto odvětví, byly dámské magazíny, jejichž význam přetrvává dodnes. Je přitom 

zajímavé, že první reklamy na kosmetiku v novinách byly ve Francii zaznamenány již 

v roce 1750 (Martinová, 2009, s. 2). 

Sílu ukrytou v tištěných médiích a jejich vliv na ekonomický profit si brzy 

uvědomilo mnoho podnikatelů, kteří do tohoto druhu propagace začali investovat 
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ohromné částky. Například značka Revlon pořídila v roce 1935 svou první reklamu 

v plátku New Yorker v hodnotě celého ročního rozpočtu společnosti alokovaného na 

reklamu (což tehdy představovalo méně než tisíc amerických dolarů). A investice stále 

rostly. O čtyřicet let později roční částka věnovaná na inzerci v New Yorkeru stála 

Revlon celých 75 tisíc dolarů. (Kentová, 2004, s. 105) Obdobně i firma A. & F. Pears, 

založená v roce 1789, brzy pochopila, jak důležité je být vidět. Zatímco během prvních 

sedmdesáti let své existence vložila do reklamních aktivit 500 liber, roční rozpočet 

v roce 1907 již činil 126 tisíc. Díky tomu se značka začala objevovat na plakátech i 

celonárodních kampaních. (Jones, 2010, s. 81) 

Za zmínku stojí, že právě plakát byl dalším hojně využívaným komunikačním 

prostředkem při propagaci parfémů na přelomu století. Zajímavostí je, že na tvorbě 

těchto plakátů se často podílela zvučná jména umělců, která měla zaručit líbivost a 

atraktivnost hotového díla. Z těch českých například Vojtěch Hynais (Vošahlíková, 

1999, s. 19). 

 

 

1.1.2 První rysy marketingového uvažování 

S tím, jak celý trh s kosmetikou postupně rostl a nabýval na síle, se měnily i 

podmínky prodeje a distribuční kanály. Zatímco do přelomu 19. a 20. století mohli 

spotřebitelé nejčastěji zakoupit své oblíbené produkty u lékárníků, podomních prodejců 

či kadeřnic (respektive v salonech krásy), popřípadě si je svépomocí vyrobit, s rozvojem 

průmyslu došlo k rozšíření prodejních kanálů. Najednou byly výrobky snadno dostupné 

ve specializovaných prodejnách a především pak v obchodních domech, které nabízely 

mnohem víc než jen široký sortiment. Svým zákazníkům totiž poskytovaly služby, jež 

se staly důležitou součástí maloobchodního prodeje luxusní kosmetiky. To například 

pochopila i Helena Rubinstein, která dokonce trvala na tom, že si své zaměstnance bude 

připravovat na působení na prodejně sama. Velký důraz také kladla na to, jakým 

způsobem měly být její produkty v obchodních domech vystaveny a prodávány. 

(Tungate, 2011, s. 24) To bezesporu položilo základy dnešnímu in-store marketingu, 

který v marketingové komunikaci luxusních kosmetických značek představuje jednu 

z předních sledovaných priorit. 
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Kromě místa prodeje se však začínalo strategicky a cíleně pracovat i s cenou 

produktů. Podnikatelé si uvědomovali, že jejich parfémy a krémy se staly luxusním 

obchodním artiklem, za nějž jsou lidé ochotni zaplatit nemalé částky
7
. Současně chápali, 

že hodnota jejich kosmetiky by neměla být zbytečně podhodnocena slevami. 

Obchodnice, která v této otázce zavedla jakýsi zlatý standard, byla Estée Lauder. Byla 

přesvědčena, že její zákaznice jsou více než ochotné za luxusní produkty utrácet velké 

peníze. Ba naopak, že by je nízké ceny odradily. Rozhodla se tedy, že namísto snížení 

původní ceny produktu jako motivaci zákaznicím věnuje od určité výšky nákupu 

balíček se vzorky zdarma. Z důvodu co největší podpory prodeje navíc vytvářela 

produktové balíčky tak, aby pomocí nich zákaznicím představila svůj sortiment v plné 

šíři. Koupila-li si zákaznice parfém, dostala jako dárek krém a obráceně. (Tungate, 

2011, s. 47-48) Jak dále uvádí P. N. Danzigerová, tato strategie se i dnes těší velké 

oblibě jak ze strany zákazníků, tak prodejců (2005, s. 125). 

 

Jak bylo uvedeno výše, kromě místa a ceny mnozí majitelé značek začínali 

přemýšlet i o způsobu podpory svých produktů. Ať už se přitom obraceli na reklamní 

agentury nebo si sami reklamy zajišťovali, obzvlášť někteří za ně utráceli čím dál tím 

větší peníze. (Kentová, 2004, s. 105) Strategie komunikace přitom byly různé již od 

samých počátků. Zatímco některé značky sázely na akcentovanou hrozbu přicházejícího 

stáří
8
 zákaznic (Tungate, 2011, s. 23, 87); další nabízely příslib sex-appealu a 

neodolatelnosti (ibid., s. 38). 

Jedním ze způsobů, jak mělo být zajištěno šíření povědomí o značkách a 

současně zvýšena jejich atraktivita, bylo již tehdy spojení značky s celebritami. Zatímco 

kupříkladu Helena Rubinstein nabízela vybraným aristokratům a váženým osobnostem 

jisté služby zdarma, aby tím podpořila interpersonální komunikaci (Tungate, 2011, s. 

24), Elizabeth Arden (ibid., s. 31) i Max Factor (ibid., s. 98-101) vsadili na přímé 

spojení s filmem a filmovými studii. Díky tomu produkty získaly ještě větší nádech 

luxusu a nedosažitelnosti. 

                                                 
7
 M. Tungate uvádí, že výroba kosmetického produktu značky Revlon tehdy firmu průměrně stála pouze 

zhruba 33 procent jeho prodejní ceny. I přesto však byli spotřebitelé ochotni zaplatit vysoké částky. Nebo 

možná právě proto. (2011, s. 35) 
8
 J. Vysekalová et al. zmiňují, že motiv strachu se i v dnešní době v reklamách objevuje, i přesto, že je 

(alespoň na našem území) regulován zákonem. Je však otázkou, do jaké míry je účinný. Přestože může 

oslovit zákazníky tím, že je šokuje, vždy je nakonec podstatné, zda reklama splní svůj účel – prodá. 

(2012, s. 173-176) 
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Také se objevily první náznaky budování image a identity značky, jejichž 

součástí byly i takové prvky jako červené vstupní dveře do salonů v případě Elizabeth 

Arden (Tungate, 2011, s. 29). Poprvé bylo tedy vědomě možné rozpoznat korporátní 

design (viz obr. č. 1). V téže době však byla rovněž rozpoznatelná i první snaha o 

konstantní budování značky skrze public relations. Ta ovšem v některých případech 

hraničila s podplácením novinářů, například skrze jim zasílané dárky (ibid., 2011, s. 31-

32). Je otázkou, do jaké míry lze tuto praktiku považovat za neetickou a zcela 

nepřijatelnou, vzhledem k tomu, že dnes se běžně novinářům například zasílají produkty 

k vyzkoušení a sepsání jejich recenzí. Je tedy k zamyšlení, zda se do určité míry 

nejednalo o počátky testování produktů, praxe, která se dnes ustálila. 

 

 

Obr. č. 1: Logo značky Elizabeth Arden s ikonickými červenými dveřmi 

Zdroj: Internetové stránky značky Elizabeth Arden 

 

V neposlední řadě se změnil i samotný produkt, tím, jak se měnila portfolia 

prodejců a docházelo k celkové transformaci nabízeného sortimentu na trhu (Jones, 

2010, s. 241). Potřeby a přání zákazníků začaly být rovněž brány v potaz.
9
 Na trhu se 

poprvé objevily sezonní a limitované edice, které měly podpořit prodej a zvýšit prestiž 

značky.
10

 (Tungate, 2011, s. 37) Jména parfémů a kosmetických produktů byla pečlivě 

vybírána (viz obr. č. 2). Design a balení produktu se staly neopomenutelnou součástí 

jeho marketingu, jehož prostřednictvím mohla být ještě jednou zdůrazněna krása, luxus 

a jedinečnost. Jeho účelem nebylo pouze získání pozornosti zákazníka, ale současně i 

vytvoření touhy vlastnit daný výrobek. Právě proto se v průběhu času podnikatelé 

snažili ještě o to více, aby jejich produkty byly nepřehlédnutelné a originální již na 

první pohled díky flakonu a celkovému balení (viz obr. č. 3). 

 

                                                 
9
 Kupříkladu společnost Procter & Gamble založila v roce 1924 jako jedna z prvních interní oddělení 

výzkumu trhu. (Tungate, 2011, s. 78) 
10

 Prvním, kdo v kosmetickém průmyslu začal pracovat se sezónními nabídkami, jež se každé období 

obměňovaly, byl Revlon. (Tungate, 2011, s. 37) 
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Obr. č. 2: Ukázka řady rtěnek značky Estée Lauder 

Zdroj: Vlastní koláž z fotek dostupných na internetových stránkách značky Estée Lauder 

 

 

Obr. č. 3: Reklama na parfém Chanel N⁰5 s jasně viditelným flakonem, 1975 

Zdroj: Internetové stránky značky Chanel 

 

Jak je patrné z předchozích odstavců, majitelé kosmetických značek na přelomu 

století začínali, ať už vědomě či nevědomě, konstruktivně a pečlivě pokládat základy 

marketingu tak, jak jej v tomto odvětví známe dnes. Tehdy poprvé se začalo dbát na 

využití a dostupnost místa prodeje; na to, aby byla správně nastavena cena produktů i 

služeb; na to, aby značka byla relevantně podpořena skrze nejrůznější média; a 

v neposlední řadě na to, aby produkt jako takový byl nejenom kvalitní a líbivý, ale 

současně i na to, aby odpovídal potřebám a přáním zákazníka. Tím byly poprvé znatelně 

pokryty základní 4P marketingového mixu. 
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1.2 Základy marketingové komunikace v kontextu současného 

kosmetického průmyslu 

1.2.1 Role marketingových specialistů 

Kosmetický trh s luxusním zbožím může být dnes charakterizován jako velmi 

konkurenční a globálně propojené prostředí, ve kterém je marketingové smýšlení 

základním předpokladem pro úspěch. Díky tomu je zřejmé, že zákazník a jeho přání a 

potřeby musí být vždy na prvním místě. Právě proto je kladen čím dál tím větší důraz na 

výzkumná oddělení, která se mají soustředit na výzkumy trhu a nákupního chování 

spotřebitelů. Na jejich základech se uváženě mění portfolia jednotlivých výrobců tak, 

aby odpovídala aktuální poptávce a popřípadě reagovala na akce konkurence (Tungate, 

2011, s. 33). Vše musí být děláno s cílem uspokojit zákazníka a nabídnout mu něco 

unikátního, co mu konkurence poskytnout nemůže.
11

 

Není proto překvapením, že marketingoví specialisté si v tomto odvětví našli své 

právoplatné místo, které jim náleží od samého počátku výroby produktu, výběru obalu 

(flakonu) až po prodej finálního díla a exekuci marketingově-komunikačních aktivit. 

Jejich hlavním úkolem je transformace toho, co se zdá na první pohled vědecké a 

veřejnosti vzdálené v něco neodolatelně žádoucího, čemu zákazníci porozumí a 

podlehnou.
12

 (Tungate, 2011, s. 141-145) 

 

 

1.2.2 Marketingová komunikace 

M. Tungate zmiňuje, že základními pilíři dnešního moderního kosmetického 

marketingu je využití pseudo-vědy, podpory ze strany slavných osobností a zajištění 

přepychového a přitažlivého balení. (Tungate, 2011, s. 24) V převážné většině případů 

je totiž na těchto motivech z velké části založena komunikace jednotlivých značek i 

                                                 
11

 To současně odpovídá definici marketingu formulované P. Kotlerem et al.: „Dnešní marketing je třeba 

chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat – „přesvědčit a prodat“ – ale v novém významu 

uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až poté, co je produkt vyroben. Naopak marketing 

začíná dávno předtím, než má společnost produkt k prodeji. (…) Marketing pokračuje po celou dobu 

životnosti produktu, snaží se přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon 

produktu, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat.“ (2007, s. 38) 
12

 M. Tungate popisuje proces výroby parfému a podotýká, že profesionální parfumeři se k výrobnímu 

procesu připojují často až v pozdějších fázích. V prvním kroku se totiž setkají obchodní a marketingové 

týmy, které s přáním vytvořit hit rozhodují o tom, jak by měl finální produkt vlastně vypadat se vším 

všudy. (2011, s. 126-129) 
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produktů. Bylo by však krátkozraké opomenout další prvky a marketingové nástroje, 

které při tvorbě a podpoře (luxusních) kosmetických výrobků vstupují do popředí. 

 

Propagace hotového výrobku by v nejlepším případě měla být provedena pomocí 

integrované marketingové kampaně. Zde je však na místě zdůraznit, že mediální 

propagace kosmetiky není vůbec jednoduchá, neboť přes nepřímé a neosobní (ale 

mnohdy i přes osobní) komunikační prostředky není dost dobře možné demonstrovat 

nejdůležitější kvality produktu. Jednoduše řečeno, přes tyto kanály není možné 

zákazníkům ukázat vůni, jakožto hlavní benefit parfému. Obdobně to samozřejmě platí i 

pro další kosmetické výrobky. Jak tedy podotýká M. Tungate, právě proto se reklamy na 

první pohled zdají být plné vágních sloganů, které mají působit na emoce cílové skupiny 

(2011, s. 122-123). 

 

Celebrity marketing a PR 

Jedním ze způsobů zviditelnění značky, který se osvědčil již v minulosti, je 

spojení kosmetické značky se slavnou osobností. Především pak v oblasti luxusní 

kosmetiky se i nadále setkáváme s reklamami, v nichž vystupují i takové hvězdy jako 

jsou například Julia Roberts či Keiry Knightley.
13

 

Mimo hudební a filmové hvězdy ze showbyznysu však v současné době 

kosmetické značky rozpoznaly velký potenciál ukrytý ve spolupráci s nově vzniklými 

opinion leadery
14

 z řad běžných spotřebitelů. Právě rozvoj sociálních sítí přispěl 

k vytvoření zcela nové skupiny těchto názorových lídrů, stejně jako k využití nové 

formy buzz marketingu
15

. 

 

                                                 
13

 Viz reklamy Julia Roberts pro La vie est belle od Lancôme (Kanál uživatele Lancome, 2014) a Keira 

Knightley pro Coco mademoiselle od Chanel (Kanál uživatele Chanel, 2011). 
14

 Neboli názoroví lídři. Podle P. Kotlera et al. je názorovým lídrem: „…osoba, která je díky svým 

zvláštním schopnostem, znalostem, síle osobnosti nebo jiným vlastnostem schopna ovlivnit ostatní. 

Můžeme je najít ve všech vrstvách společnosti a osoba, která je názorovým lídrem v jedné produktové 

oblasti, může být následovatelem v jiné.“ (2007, s. 348) 
15

 Buzz marketing je definován jako: „Podpora názorových lídrů a jejich přesvědčování, aby šířili 

informace o výrobku či službě mezi ostatní ve své komunitě.“ (Kotler et al., 2007, s. 830) 
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Online komunity a jejich lídři 

V tomto kontextu jsou nejvýraznějšími názorovými vůdci obyčejné mladé ženy a 

dívky, které jsou velmi aktivní v blogových a YouTube komunitách, kde za sebou mají 

velkou fanouškovskou základnu, jíž jsou soustavně podporovány. Příkladem za všechny 

může být britská youtuberka známá jako Zoella, která se zabývá tématy pokrývajícími 

životní styl, módu a kosmetiku. V současné chvíli má Zoella přes sedm milionů 

odběratelů svých videí (Kanál uživatelky Zoella). Obdobným počtem fanoušků se může 

pyšnit i americká beauty youtuberka Michelle Phan (Kanál uživatelky Michelle Phan). 

Díky stále rostoucí základně fanoušků pak tyto online celebrity získávají další 

příležitosti, jak se zviditelnit a profesně uplatnit, čímž se stávají ještě populárnějšími. 

Nezřídka proto dochází k situacím, kdy se tyto hvězdy spojí s konkrétní značkou, se 

kterou následně vytvoří řadu ať už kosmetických či jakýchkoliv jiných produktů. 

Přestože ne všechny tyto nově vzniklé komunitní celebrity jsou ochotny navázat přímou 

spolupráci s firmami, představují pro značky formu velmi mocného marketingového 

nástroje. V některých případech je totiž jejich zásah větší a intenzivnější než ten, který 

by vyvolaly celebrity ze showbyznysu (McDougall, 2014). 

 

In-store 

Hovoříme-li o kosmetických řetězcích s kamennými prodejnami, zcela zásadní 

formou podlinkové marketingové komunikace se zde stává in-store marketing a jeho 

marketingové nástroje v podobě POP prostředků
16

 doplněné o služby ze strany 

asistentek prodeje. Nejen prostředí, ve kterém zákazník nakupuje, ale především zážitek, 

jenž nákup provází, se ve 21. století stal jedním z předních faktorů, na základě kterých 

se zákazníci rozhodují o koupi luxusního produktu či příští návštěvě dané prodejny nebo 

řetězce. Jak uvádí P. N. Danzigerová, zatímco v dřívějších dobách byl luxus nejvíce 

definován samotným produktem, který stál vždy na prvním místě, dnes je tomu jinak. 

Zákazníci očekávají přidanou hodnotu právě v podobě zážitku (2005, s. 17-21). Nemělo 

by být opomenuto, že právě to se může stát velkou konkurenční výhodou kamenných 

prodejen oproti internetovým obchodům, které mnohdy nabízí stejné produkty za nižší 

ceny. Spotřebitelé jsou tedy nuceni čelit rozhodnutí, zda si koupit stejný parfém za často 

                                                 
16

 POP (popřípadě POS) je zkratkou anglického termínu point of purchase (popřípadě point of sale), 

který: „…představuje soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci 

určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu. Jedná se o nevýznamnější (sic!) spouštěč impulzního 

nákupního chování spotřebitele.“ (Boček et al., 2009, s. 16) 
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nižší cenu přes internet, anebo vážit cestu do obchodu, ve kterém však mohou zažít něco 

navíc. 

 

 

1.2.3 Cena 

Cenová politika luxusních kosmetických výrobků přetrvává prakticky 

nezměněná od dob rozpuku kosmetického průmyslu. Obvykle platí preference promovat 

produkty jakkoliv jinak než jejich nominální slevou. Důvod zůstává stejný – správně 

nastavená cena pro zákazníka nemusí být cena nejnižší, jedná-li se o luxusní zboží 

(Danzigerová, 2005, s. 163-164). A podezřele nízká cena naopak produktu nejspíše 

uškodí. Právě proto maloobchodní řetězce mnohdy stále raději nabízí akce typu 1+1 

výrobek zdarma, produktové balíčky jako dárek, servis navíc či procentní slevy určené 

minimálním množstvím zakoupených výrobků. Zákazníci díky tomu nepociťují 

znehodnocení zakoupených luxusních produktů, ale současně se radují z výhodné 

koupě. Nutno podotknout, že v oblasti kosmetiky jsou navíc zákazníci obecně méně 

citliví na slevy oproti jiným kategoriím. To je dáno tím, že v momentě, kdy vypotřebují 

svůj kosmetický výrobek, v převážné většině případů nečekají na výhodné nabídky, aby 

si ho koupili znovu. Potřebují-li ho, koupí si ho ihned, nezávisle na jeho aktuální ceně 

(ibid., s. 168-169). 

I přes výše uvedené však nastávají situace, kdy značkové řetězce nabízí 

krátkodobé slevy na celý či vybraný sortiment, aby náhodné kolemjdoucí motivovaly 

k impulznímu nákupu. Často jsou takové slevy současně využívány jako motivační 

prvek, jenž má zákazníky přimět stát se členy věrnostního klubu daného řetězce. Příslib 

opakovaného nákupu spotřebitelů výměnou za opakovanou nižší cenu produktů je pro 

značky stále výhodnější než plná cena produktu za předpokladu nižších celkových 

podejů. Mimoto skrze databázi svých zákazníků mohou společnosti čerpat velmi cenná 

data, která mohou být využívána k další (mnohdy osobně cílené) podpoře prodeje. 

Dalším oblíbeným způsobem podpory prodeje jsou potom kupony, jež jsou poskytované 

například direct mailem. Díky tomu mají zákazníci pocit, že získávají personalizovanou 

slevu. 
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1.2.4 Regulace 

Závěrem, této kapitoly je nezbytné podotknout, že v porovnání s předchozími 

desetiletími/staletími došlo k mnohým změnám a zpřísněním v oblasti regulace nejen 

obsahu kosmetických výrobků, ale i samotné marketingové podpory tohoto sortimentu. 

Zatímco v minulosti byly ve výrobcích běžně detekovány zdraví škodlivé látky jako 

například olovo
17

, v dnešní době je jejich složení striktně sledováno. Stejně tak jsou 

velmi pečlivě kontrolovány případné nepravdivé či zavádějící informace uváděné 

v reklamách či propagačních materiálech kosmetických produktů. Takové výmysly a lži 

jsou veřejností netolerovány a konstantně kritizovány.
18

 Je proto otázkou, do jaké míry 

by byl dnes například tolerován patrně smyšlený doktor Lykusky Heleny Rubinstein. 

                                                 
17

 Jacqueline C. Kentová uvádí příklad reklamy z počátku 60. let 19. století na Laird’s Bloom of Youth, 

krém, jenž obsahoval zdraví škodlivé olovo (2004, s. 13). 
18

 Jak zmiňuje M. Tungate, především v Británii jsou kosmetické kampaně přísně regulovány. Počítačově 

upravované obličeje, umělé kosmetické doplňky i zavádějící a nepravdivá tvrzení se setkávají s velkou 

nevolí veřejnosti (2011, s. 144). 
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2. Analýza konkurence na českém trhu 

2.1 Český trh 

Aktuální data o českém kosmetickém trhu
19

, která jsou v současné chvíli 

k dispozici
20

, jsou ta, jež shrnují výsledky roku 2013. Podle nich si Česká republika 

ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi stojí poměrně dobře, přestože tento 

region jako celek zaznamenal oproti roku 2012 pokles v prodejích. Česko dokonce stojí 

v čele těchto středoevropských zemí jako stát s nejrozvinutějším kosmetickým trhem 

(Whitehouse, 2014). 

I další výzkumy prokazují, že český trh skrývá velký potenciál, jenž je 

momentálně brzděn horší ekonomickou situací v zemi. Právě slabší ekonomika má 

podle výzkumů dopad na nákupní chování zákazníků, kteří sortiment dražší kosmetiky 

(jako jsou například luxusní parfémy) nepovažují za prioritní zboží, které by nutně 

museli vlastnit (Fragrances in the Czech Republic, 2014). To bylo ostatně prokázáno již 

v minulosti. Kupříkladu v roce 2009 bylo zřejmé, že ekonomická krize způsobila pokles 

poptávky. Ženy nakupovaly nejen méně kosmetiky, ale současně si vybíraly levnější 

alternativy produktů, jež si kupovaly dříve (Zgúthová, 2009). V tomto kontextu je 

zapotřebí zmínit i termín tzv. lipstick indexu. Podle této teorie by naopak během 

ekonomických recesí měly znatelně růst prodeje rtěnek, neboť lidé mají touhu dopřát si 

alespoň malý luxus i za zhoršených finančních podmínek (Wolverson, 2011, s. 39). 

Tento předpoklad se však během několika posledních let neukázal jako vždy zcela 

platný (Wong, 2009, s. 8). To, zda během minulých let došlo v Čechách 

k prokazatelnému růstu nákupu rtěnek, není bohužel možné blíže prozkoumat 

v důsledku nedostatečného množství veřejně dostupných detailních dat. Nicméně i 

přesto český trh s kosmetikou v roce 2013 zaznamenal mírný nárůst v hodnotě 

celkových prodejů. Do budoucna se předpokládá, že se zlepšující ekonomikou poroste 

hodnota trhu mnohem rychleji (Beauty and personal care in the Czech Republic, 2014). 

                                                 
19

 Pozn. kosmetický trh v této podkapitole zahrnuje všechen sortiment, který do této kategorie spadá, tedy 

nejen luxusní produkty. Zahrnuje všechny kosmetické výrobky, přes parfémy, dekorativní kosmetiku, 

deodoranty, vlasové a tělové přípravky, produkty poskytující zubní péči atd. 
20

 Ke dni 9. března 2015. 
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Jak se dále ukázalo, čeští zákazníci se v roce 2013 primárně rozhodovali na 

základě ceny (mnohdy nakupovali ve slevách), známosti a důvěryhodnosti značky a 

kvality produktu. Nejčastěji Češi nakupovali v maloobchodních specializovaných 

prodejnách, následně v hypermarketech a lékárnách. Současně projevili větší zájem o 

produkty s přidanou hodnotou. Dá se předpokládat, že poptávka po těchto výrobcích 

ještě poroste, stejně jako poptávka po dražších přírodních produktech. Právě proto 

budou hrát významnou roli při tvorbě portfolia výrobců inovace. Opomenuta by však 

neměla být ani následná marketingová podpora. (Beauty and personal care in the Czech 

Republic, 2014) 

 

 

2.2 Konkurence na českém kosmetickém trhu 

2.2.1 Sortiment dekorativní kosmetiky a parfémů 

Vzhledem k produktové nabídce Sephory je zapotřebí blíže prozkoumat 

především segmenty parfémů a dekorativní kosmetiky. Tyto kategorie si v Čechách 

v roce 2013 vedly poměrně slušně, vzhledem k nárůstu o 1 % v hodnotě prodejů v obou 

daných segmentech (Fragrances in the Czech Republic, 2014; Colour cosmetics in the 

Czech Republic, 2014). 

Zajímavostí je, že nejsilnějším hráčem na trhu s parfémy se s 21% podílem stala 

společnost Glamour, která vlastní i takové značky, jako jsou Dolce & Gabbana, Versace 

či Hugo Boss, přičemž dbá na silnou televizní podporu. Pro Sephoru může být dobrou 

zprávou odhad analytiků, podle kterých se dá v následujících letech očekávat zvýšená 

poptávka po luxusních produktech a prémiových parfémech (Fragrances in the Czech 

Republic, 2014). 

Velmi dobře si v České republice stojí i společnost Coty, vlastnící kupříkladu 

značku Calvin Klein, která je se 17% podílem dvojkou na trhu s parfémy (ibid.) a se 

16% podílem jedničkou na trhu s dekorativní kosmetikou (Colour cosmetics in the 

Czech Republic, 2014). I značky patřící Coty (např. Rimmel London) jsou soustavně 

podporovány televizními i printovými kampaněmi (ibid.). 
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2.2.2 Konkurence 

Jak uvádí R. Kozel: „Konkurenty nejsou jen firmy produkující stejné zboží či 

služby pod jinou značkou. Podle nahraditelnosti produktu rozlišujeme úrovně 

konkurence v rámci: 1. značky – více variant daného produktu nabízených jednou 

firmou; 2. formy – firmy nabízející stejný produkt; 3. třídy – substituty; 4. odvětví – 

alternativy uspokojující stejné potřeby; 5. uspokojování potřeb – alternativy 

uspokojující odlišné potřeby.“ (Kozel et al., 2011, s. 37) Je tedy patrné, že pro Sephoru 

z podstaty představují přímou konkurenci především jiné kosmetické řetězce a 

parfumerie, které působí na českém trhu. Velkou konkurenci současně představují i 

samostatné značkové prodejny jednotlivých kosmetických značek, jež se soustřeďují 

pouze na prodej svých vlastních výrobků. Dalšími konkurenty jsou potom internetové 

obchody, jejichž produktová nabídka zahrnuje takové výrobky, jež jsou dostupné i 

v Sephoře. Vzdálenější konkurencí jsou nakonec další distribuční kanály, skrz které 

může zákazník získat luxusní kosmetické výrobky. 

V rozsahu této práce bohužel není možné identifikovat a detailně představit 

veškerou konkurenci sítě parfumerií Sephora, přesto však následující odstavce nabídnou 

alespoň stručný vhled do typů jejích konkurentů se zaměřením na dostupnost těch 

nejzásadnějších. Právě dostupnost by totiž měla být jedním z klíčových benefitů 

Sephory v rámci konkurenčních kamenných prodejen, které nabízí stejný či podobný 

sortiment. 

 

Značkové řetězce parfumerií 

 Mezi základní tři přímé konkurenty Sephory rozhodně patří řetězce Douglas, 

Marionnaud a FAnn parfumerie
21

 (dále jen Fann). Stejně jako Sephora se i tyto značky 

soustřeďují na sortiment parfémů; dekorativní, tělové a pleťové kosmetiky; produktů 

pečujících o nehty a dalších kosmetických výrobků a pomůcek. Na rozdíl od vlastních 

prodejen jednotlivých kosmetických značek tyto řetězce nabízí svým zákazníkům 

produkty podobného či stejného druhu od více kosmetických značek. Velkou výhodou 

pro zákazníka tedy je, že v řetězcích může koupit současně například rtěnky od značek 

Estée Lauder, Lancôme a Chanel. To ve značkových prodejnách značky Estée Lauder 

samozřejmě možné není. 

                                                 
21

 „FAnn parfumerie“ je záměrně uvedena s velkým „F“ i „A“, neboť tak se značka sama prezentuje. 
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Jak je patrné z obr. č. 4, největší počet kamenných poboček na území České 

republiky vlastní síť Fann, s celkovým počtem 43 prodejen. Naopak Sephora je s méně 

než polovinou poboček v pořadí třetí. Vlastní celkem 19 prodejen. Na základě 

dostupnosti jednotlivých řetězců je proto zřejmé, že Sephora má stále prostor pro růst 

vůči konkurenci. Především regiony jižních Čech a Vysočiny představují pro Sephoru 

velkou mezeru vzhledem k nulovému pokrytí. Naopak konkurenční výhodu představuje 

pro Sephoru samotná Praha, ve které má ve srovnání s ostatními řetězci nejvíce 

kamenných prodejen (tj. 13). Sephora není v žádném městě přítomna jako jediný 

zástupce řetězce s luxusní kosmetikou. 

 

 

Obr. č. 4: Přehled prodejen vybraných řetězců 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací dostupných na internetových stránkách 

uvedených značek
22

 

 

Zajímavým parametrem konkurenční výhody by mohlo být i srovnání existence 

e-shopů zkoumaných řetězců. I internetové obchody totiž představují důležitý 

distribuční kanál, který je v podstatě přístupný všem. I zde Sephora tratí, neboť 

v současné době
23

 nemá český e-shop, ale pouze zahraniční, jenž je dostupný na 

mezinárodních stránkách této značky (Sephora, ©2015). Přes tento zahraniční 

                                                 
22

 Údaje platné ke dni 12. března 2015. 
23

 Ke dni 16. března 2015. 
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internetový obchod však není možné objednávat produkty s doručením do České 

republiky. Naopak řetězce Fann (Fann parfumerie, ©2015), Marionnaud (Marionnaud 

Paris) i Douglas (Douglas, ©2014) své české e-shopy mají, čímž svým zákazníkům 

oproti Sephoře poskytují službu navíc. 

 

Značkové prodejny kosmetických značek 

Konkurenčními prodejnami jsou v tomto kontextu míněné ty kamenné obchody, 

které nabízí několik stejných produktů dostupných v Sephoře, popřípadě jejich 

substituty jedné konkrétní značky. Příkladem může být již zmiňovaná značka Estée 

Lauder, jejíž vybrané výrobky lze pořídit jak v síti parfumerií Sephora, tak přímo 

v prodejnách této značky. Mezi tento typ konkurence patří i další známé zahraniční 

značky soustřeďující se na luxusní dekorativní kosmetiku, jakými jsou například Bobbi 

Brown či MAC. I jejich kamenné prodejny totiž najdeme v některých obchodních 

centrech či v ulicích měst na území České republiky. 

Dále je možné mezi tuto konkurenci zařadit francouzskou značku Yves Rocher 

nebo například původem českou značku Dermacol. Konkurenčních značkových 

prodejen existuje tedy velké množství, je však důležité mít na paměti nejen to, že každá 

z nich se profiluje odlišně, ale i to, že každá nabízí produkty v mírně odlišné cenové 

hladině. Je tedy otázkou, jak blízkou konkurenci vůči Sephoře představují i další značky 

jako jsou kupříkladu The Body Shop či francouzská značka L’Occitane s přírodní 

kosmetikou. 

Z důvodu absence dat (především ze strany zahraničních značek) bohužel není 

v tuto chvíli
24

 možné vytvořit mapu s rozložením prodejen vybraných značek tak, jako 

tomu bylo v případě řetězců. Potvrdit existenci českých e-shopů výše uvedených značek 

je však mnohem snazší. Ze zmíněných značek má svůj český internetový obchod pouze 

Yves Rocher (Yves Rocher France, ©2014), Dermacol (Dermacol, ©2015) a 

L’Occitane (L’Occitane, ©2015).
25

 Ostatní uvedené značky buďto nemají své e-shopy 

(The Body Shop, ©2012), nebo mají pouze jejich zahraniční mutace, jejichž 

prostřednictvím však není možné nechat si nákup poslat do Čech (Shipping, Estée 

Lauder; Shipping, MAC; Shipping options). 

 

                                                 
24

 Ke dni 18. března 2015. 
25

 Ke dni 18. března 2015. 
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Internetové obchody 

 Tento druh konkurence zahrnuje veškeré české e-shopy se sortimentem parfémů 

a kosmetiky, nezávisle na jejich velikosti a oblibě. Do této kategorie tedy spadají 

Parfums.cz (Parfums.cz), Xparfemy.cz (Xparfemy.cz, ©2011), Elnino.cz (Elnino.cz, 

©2003-2015) a spousta dalších. Potažmo sem patří i zahraniční e-shopy, které případně 

poskytují doručení nákupu až do Čech. A to nejen ty, které nabízí pouze kosmetiku a 

parfémy většího počtu značek. Mohou to být i e-shopy s mnohem širší produktovou 

nabídkou. V tomto směru může pro český trh s kosmetikou a parfémy do budoucna 

znamenat určitou konkurenční hrozbu i případný příchod Amazonu. V současné chvíli 

Amazon nemá svůj český e-shop, nicméně umožňuje ze svých zahraničních stránek 

rozesílání nákupu do Čech (Shipping rates to Europe, ©1996-2015). Mimo to 

v Čechách dokončuje výstavbu svého nového logistického centra pro region střední 

Evropy (Novotný, 2014), což by zřízení české odnože Amazonu jedině usnadnilo. 

V globálním internetovém měřítku se právě Amazon stává schopným soupeřem, 

kterému Sephora musí čelit, především na americkém trhu. Před více než rokem totiž 

Amazon na americkém trhu uvedl v provoz Luxury beauty sekci s luxusní kosmetikou. 

(Pitman, 2013) 

 Jak je všeobecně známé, e-shopy dokáží svým zákazníkům mnohé produkty 

nabídnout za mnohem výhodnější ceny než maloobchodní kamenné prodejny, které 

mají navýšené náklady spojené s provozem obchodů. Výjimkou nejsou ani internetové 

obchody s luxusním kosmetickým sortimentem a parfémy. Zatímco například Sephora 

prodává vybraný čistící pleťový krém značky Clinique za 720 Kč
26

, na stránkách 

Xparfmy.cz je k sehnání již za 553 Kč
27

 (Clinique comforting cream cleanser 150 ml 

(čistící pleťový krém), ©2011). Obdobně tomu je i s dalšími produkty. 

 

Další místa prodeje 

 Nejvzdálenější konkurenci pro Sephoru představují veškeré zbylé prodejní 

kanály, přes které zákazníci mohou nakoupit luxusní produkty tohoto druhu. Jsou to 

tedy například obchodní domy s otevřenou prodejní platformou, na které jsou dostupné 

nejrůznější kosmetické značky (jako například v obchodním domě My v Praze). Mezi 

podobné konkurenty mohou být zařazeny i lékárny, které často nabízí různé druhy 

pečující kosmetiky; popřípadě sítě drogerií s mnohdy levnější masovou kosmetikou a 

                                                 
26

 Monitorováno dne 14. ledna 2015. 
27

 Monitorováno dne 20. března 2015. 



   

 

22 

  

parfémy. Alternativním prodejním místem mohou být i kosmetické salony, případně 

kosmetické poradkyně, které navštěvují své klientky (jako je tomu v případě značek 

Avon či Mary Kay). Do jisté míry mohou konkurenci představovat i některé módní 

značky, které ke svému tradičnímu portfoliu s oblečením přidávají i parfémy své vlastní 

značky (jako například Zara). 



   

 

23 

  

3. Marketingově-komunikační aktivity parfumerií 

Sephora 

3.1 Stručný profil společnosti 

Jak bylo uvedeno již mnohokrát, společnost Sephora se převážně specializuje na 

maloobchodní prodej kosmetických produktů a parfémů. Do jejího portfolia spadají tři 

druhy sortimentu: exkluzivní značky dostupné jen v této síti (v České republice 

například Benefit, Ciaté, Nars a další) (Exkluzivní značky), selektivní značky (př. 

Biotherm, Chanel, Dior a další) (Selektivní značky) a vlastní produktová řada značky 

Sephora (Made in Sephora). Mimo to svým zákazníkům nabízí doprovodné kosmetické 

služby.  

Kořeny této původem francouzské značky sahají do druhé poloviny minulého 

století. Vzhledem ke skutečnosti, že část údajů uvedených na českých stránkách 

společnosti se mírně liší od těch, jež jsou prezentovány na stránkách mezinárodních, je 

však složité přesně určit některé její významné milníky. Zatímco tedy globální stránky 

Sephory považují za zakladatele společnosti Dominiqua Mandonnauda a za rok vzniku 

Sephory rok 1970 (About us, ©2015), české stránky začínají historii značky již v roce 

1969, kdy pan Mandonnaud otevřel svou první parfumerii s názvem Shop 8 (Příběh 

jménem Sephora). Teprve až v roce 1993 pak Dominique Mandonnaud koupil ke svým 

několika parfumeriím i značku Sephora (ibid.). Od roku 1997 je značka ve vlastnictví 

známé a prestižní nadnárodní skupiny LVMH (Louis Vuitton, Moët Hennessy) (ibid.). 

V současné době má celosvětově Sephora v téměř 30 zemích světa zhruba 1900 

prodejen (About us, ©2015) / podle českých webových stránek zhruba 1700 (Příběh 

jménem Sephora), z toho 19 v České republice. 

 

 

3.1.1 Sephora v České republice 

V České republice byla společnost oficiálně založena jako společnost s ručením 

omezeným v listopadu roku 2001. Její první prodejna byla otevřena v první polovině 

následujícího roku. Česká Sephora s.r.o. je zcela vlastněna francouzskou mateřskou 

společností Sephora (Výroční zpráva 2013). 



   

 

24 

  

Z veřejně dostupných výročních zpráv společnosti
28

 vyplývá, že si Sephora 

v posledních letech na českém území stála poměrně dobře. Především v posledních 

třech sledovaných obdobích zaznamenala růst jak v tržbách za prodej zboží, tak v 

obchodních maržích. Právě na základě posledních třech dostupných výročních zpráv byl 

vytvořen jednoduchý přehled, který je prezentován prostřednictvím grafu (graf č. 5). 

Z něj vyplývá, že v roce 2013 ukončila Sephora rok s celkovou tržbou za prodej zboží 

v hodnotě 678 968 tisíc Kč a obchodní marží 333 271 tisíc Kč. To znamená, že oproti 

předchozímu období vzrostly uvedené tržby o 7,18 %, zatímco marže vzrostla o 9,80 % 

(Výroční zpráva 2013; Výroční zpráva 2012; Výroční zpráva 2011). 

 

 

Graf č. 5: Tržby za prodej zboží a obchodní marže společnosti Sephora s.r.o. v ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat uvedených ve výročních zprávách společnosti 

z let 2013, 2012 a 2011 

 

Jak pozitivní výsledky komentuje zpráva z roku 2013: „Prodeje jsou 

podporovány nabízením chytrých služeb přímo v prodejnách (nehtové bary, možnost 

úpravy obočí) a existencí Sephora věrnostního programu.“ (Výroční zpráva 2013) 

Zpráva dále uvádí, že společnost si klade za cíl do budoucna zrekonstruovat některé ze 

svých poboček tak, aby zkvalitnila své služby. Dá se předpokládat, že Sephora se i 

nadále bude snažit dosahovat lepších a lepších výsledků a díky nim přirozeně 

expandovat. 

                                                 
28

 Ke dni 24. března 2015 jsou zveřejněné pouze výroční zprávy do roku 2013 včetně. 
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3.2 Vybrané marketingově-komunikační aktivity společnosti 

Následující podkapitola je věnována vybraným marketingově-komunikačním 

aktivitám společnosti Sephora v České republice. Pozornost je přitom soustředěna 

především na roky 2012, 2013 a 2014. Pochopitelně však z důvodu rozsahu práce a 

množství dostupných informací bohužel není možné zaznamenat veškeré komunikační a 

marketingové aktivity společnosti, které byly v zadaném období uskutečněny. Jsou 

proto vybrány jen ty, jež jsou z mého pohledu vnímány jako nejzásadnější či 

nejzajímavější. Pro lepší systematičnost a přehlednost jsou jednotlivé aktivity seskupeny 

podle schématu komunikačního mixu, který předkládá P. Kotler et al. v publikaci 

Moderní marketing (2007, s. 807-846). 

 

 

3.2.1 Komunikační mix 

Reklama 

 Reklama využívající masové komunikační kanály je pro Sephoru velmi důležitá, 

neboť ze své podstaty napomáhá budování image značky i zvyšování povědomí o ní. 

Jak dokazuje graf níže (graf č. 6), vůbec nejvýznamnějším ze zkoumaných médií
29

 je 

pro Sephoru tisk. Do tištěné reklamy bylo podle odhadů jen v roce 2014 investováno 

více než 30 milionů Kč, což je 80 % z celkové roční investice Sephory do těchto 

vybraných médií. Jak dále doplňuje graf č. 7, až na jeden měsíc v roce 2012 bylo 

v posledních třech letech do tisku Sephorou investováno pravidelně každý měsíc. 

Příkladem reklamy této značky v magazínu může být obr. č. 8. 

 

                                                 
29

 Těmi v tomto případě jsou: kino, in-store, internet, OOH TV, outdoor, tisk a rádio. 
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Graf č. 6: Roční inzertní odhady investic do vybraných médií 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých společností Omnicom Media 

Group, s.r.o., oddělením OMG Research. Zdrojem těchto dat je Admosphere (ceny TV 

dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, a.s., monitoring internetu zdroj: 

SPIR-MEDIARESEARCH, a.s.) 

 

 

Graf č. 7: Inzertní odhady frekvence investic do vybraných médií 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých společností Omnicom Media 

Group, s.r.o., oddělením OMG Research. Zdrojem těchto dat je Admosphere (ceny TV 

dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, a.s., monitoring internetu zdroj: 

SPIR-MEDIARESEARCH, a.s.) 
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Dalo by se přirozeně očekávat, že velké finanční obnosy jsou vkládány i do TV 

reklamy, jež se občasně objeví na televizních obrazovkách. Bohužel však k tomuto 

médiu nejsou veřejně dostupné žádné bližší údaje, které by tuto domněnku potvrdily, či 

vyvrátily. Z vlastního pozorování je však zřejmé, že TV reklama Sephory bývá mnohdy 

primárně spojená s propagací konkrétního produktu. Mezi více imageové formáty 

ovšem patří například současný kino spot Sephory. Je jednoduchým sledem velmi 

barevných obrazů, v jejichž centru je dívka s rychle se měnícím výrazným líčením, 

která kráčí vpřed. Celý spot je beze slova doprovázen hudbou a na konci jen zazní 

„Sepho-r-r-r-a“.
30

 Na rozdíl od produktové reklamy se tedy spot úmyslně soustřeďuje na 

budování image značky jako takové. Právě kinoreklama je druhou nejvíce 

frekventovanou formou reklamy ve sledovaném období. V posledních třech letech do ní 

bylo v součtu investováno 21 měsíců (viz obr. č. 7). V roce 2014 celková suma za 

provoz kinoreklamy činila téměř 

3,8 milionu Kč, čímž se také stala 

druhým médiem, do kterého bylo 

v daném roce nejvíce investováno. 

Celkové investice do kinoreklamy 

jsou však v součtu od roku 2012 

nižší než do outdoorové reklamy 

(viz obr. č. 6), jíž bylo ovšem 

využito pouze v 16 měsících (viz 

obr. č. 7). Příkladem venkovní 

reklamy mohou být obr. č. 9 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Tištěná inzerce, celostrana 

Zdroj: Časopis Moje psychologie 

                                                 
30

 Tento spot byl zaznamenán v několika posledních měsících (ke dni 27. března 2015). 
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Obr. č. 9: Příklad venkovní reklamy                     Obr. č. 10: Polepy v metru 

Zdroj: Archiv autorky práce, zazname-                 Zdroj: Archiv autorky práce, zazname- 

náno v listopadu 2014                                         náno v prosinci 2014 

 

Nepostradatelným komunikačním kanálem se v poslední době stal samozřejmě i 

internet, především pak sociální sítě. Představují totiž prostředek, díky kterému je 

značka schopná interaktivně komunikovat se svými zákazníky a fanoušky. Není proto 

překvapením, že ani Sephora nezůstává v tomto trendu pozadu. Mimo facebookovou 

stránku (Účet Sephora Česká republika), která je dnes již samozřejmostí, je česká 

Sephora aktivní i na jiných platformách, jako je například Instagram (Účet Sephora 

Czech Republic). 

 

Při bližším prozkoumání měsíčních investic do reklamy je zřejmé, že období 

s dlouhodobě a pravidelně nejvyšší reklamní intenzitou jsou pro Sephoru podzimní a 

jarní termíny. Konkrétně se jedná o měsíce srpen, září, říjen, listopad (potažmo 

prosinec) a únor, březen, duben. Tato skutečnost odpovídá sezonním tradicím, kdy se dá 

v období vánočních svátků i Valentýna očekávat vyšší zájem o produkty tohoto typu ze 

strany zákazníků (viz graf č. 11). 
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Graf č. 11: Měsíční inzertní odhady investic do vybraných médií 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých společností Omnicom Media 

Group, s.r.o., oddělením OMG Research. Zdrojem těchto dat je Admosphere (ceny TV 

dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, a.s., monitoring internetu zdroj: 

SPIR-MEDIARESEARCH, a.s.) 

 

Public relations 

 P. Kotler et al. definují public relations jako: „Budování dobrých vztahů 

s různými cílovými skupinami pomocí příznivé publicity, budováním dobrého ‚image 

firmy‘ a odvracením či vyvracením fám, informací a událostí, které staví společnost do 

nepříznivého světla.“ (2007, s. 809) Dále dodávají, že se jedná: „…o veškeré aktivity, 

které organizace provádí pro komunikaci s cílovým publikem a za které přímo neplatí.“  

(2007, s. 837) Tedy například na rozdíl od placené inzertní plochy v časopisech a 

novinách pro Sephoru pozitivní PR 

představují články, v nichž jsou 

produkty dostupné v této síti 

redaktory podporovány a 

doporučovány bez finančního 

protiplnění. Malým příkladem PR 

Sephory může být doporučení 

Sephora štětce v rámci redakčního 

článku časopisu Joy, jak je patrné 

z obrázku č. 12. 
 

Obr. č. 12: Detail redakčního článku s doporučením Sephora štětce 

Zdroj: Časopis Joy, s. 74 
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Osobní prodej 

 Zprostředkovateli osobního prodeje jsou pro Sephoru její prodejci přímo na 

místě prodeje, tedy v prodejnách. Jejich hlavní náplní práce by přitom mělo být 

kosmetické poradenství pro všechny příchozí zákazníky, tak, aby zákazníkům zajistili 

co nejlepší zážitek z nákupu. Jak bylo uvedeno výše, právě takový zážitek představuje 

významnou přidanou hodnotu při nákupu luxusního zboží. U Sephory, jakožto 

maloobchodního prodejce s vyššími cenami vůči internetovým obchodům, by to mělo 

platit dvojnásob. 

Je zajímavé, že to byl právě Dominique Mandonnaud, kdo zavedl ve svých 

prodejnách dnes již obvyklý způsob maloobchodního prodeje kosmetiky. Své produkty 

totiž přenesl zpoza pultů hlídaných prodavačkami a prodavači přímo ke svým 

zákazníkům, tak, aby si je mohli sami vyzkoušet a „osahat“. (Příběh jménem Sephora, 

Sephora) Právě tento zážitek z nákupu a reálný kontakt s produkty se stal nezbytným in-

store marketingovým nástrojem. 

 

S prostorem prodejen se samozřejmě váže i samotný in-store marketing, který je 

pro Sephoru stejně nepostradatelný jako její kosmetičtí poradci. Zákazník se musí při 

nákupu cítit dobře, čemuž musí odpovídat celková atmosféra v obchodě. Korporátní 

identitě značky jednoznačně dominuje kombinace černé a bílé barvy, která je patrná i na 

místě prodeje. V některých případech je doplněna ještě dalšími, výraznými (často až 

křiklavými) barvami. Celkový design Sephory lze označit za jednotný a čistý. Na místě 

prodeje je rovněž zřejmá snaha o systematické rozdělení sortimentu po produktových 

kategoriích i po značkách. Vůně jsou další neopomenutelnou složkou in-store 

marketingu, jenž výrazně ovlivňuje náladu zákazníků. 

 

Podpora prodeje 

 Významný nástroj podpory prodeje pro Sephoru představuje věrnostní klub, díky 

kterému svým zákazníkům řetězec nabízí nejrůznější slevy a výhody (viz obr. č. 13). 

Současně však díky tomuto programu získává obrovské množství důležitých informací 

o svých zákaznících a spotřebitelích, jež mohou být následně snadno využity například 

k přímému marketingu. 
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Obr. č. 13: Věrnostní karta Sephora klubu 

Zdroj: Archiv autorky práce 

 

 Ačkoliv Sephora nabízí sortiment luxusní kosmetiky, u kterého se, jak bylo 

zmíněno již několikrát, většinou neočekává mnoho nominálních slev, Sephora poměrně 

pravidelně nabízí kolemjdoucím procentní slevy či akce typu 1+1 zdarma, aby je 

přiměla k návštěvě prodejny a následnému nákupu (viz obr. č. 14). Slevové kartičky 

bývají povětšinou výrazně růžové a jsou rozdávané v prostorách obchodních center 

hosteskami v křiklavých parukách stejné barvy tak, aby upoutaly pozornost. 

 

 

Obr. č. 14: Slevový kupon 

Zdroj: Archiv autorky práce 

 

 Sephora v některých výjimečných případech rovněž volí i netradiční formy in-

store podpory, které jsou spojené s uvedením nové značky či nového výrobku. 

Příkladem může být uvedení nového produktu na obočí značky Benefit (exkluzivní 

značky), které bylo podpořeno promoční akcí v obchodním centru v Palladiu v Praze. 

Akci doprovázela taneční představení před prodejnou, jež měla upoutat pozornost 

kolemjdoucích. Uvnitř prodejny byly připravené speciální pulty s občerstvením, které 

obsluhovaly hostesky; mini koutky, v nichž byly ženy líčeny; a akci doprovázela hudba 

DJe. (Viz obr. č. 15 a 16) 
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Obr. č. 15: Benefit launch: Několik tanečníků před prodejnou 

Zdroj: Archiv autorky práce 

 

 

Obr. č. 16: Benefit launch: Pohled do prodejny 

Zdroj: Archiv autorky práce 

 

Přímý marketing 

 Přímý marketing zahrnuje veškeré formy přímé komunikace se zákazníkem 

(Kotler et al., 2007, s. 928-947). Mezi tyto metody tedy patří nejen osobní SMS zprávy, 

ale i adresně a fyzicky doručené direct maily, kterých Sephora v rámci věrnostního 

klubu využívá poměrně často. Jejich konkrétní příklady je možné vidět na obrázcích č. 

17 a 18. Dalším druhem přímého marketingu jsou direct e-maily, které však Sephorou 

nejsou využívány v nejvyšší míře. Pro účely této práce byla v období od 1. ledna 2014 

do 1. ledna 2015 sledována frekvence příchozích direct e-mailů dvou konkurentů 

Sephory – značky Yves Rocher a internetového obchodu Parfums.cz. Během 

zkoumaného roku značka Sephora na danou e-mailovou adresu odeslala pouze 18 
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mailů, zatímco Yves Rocher 108 a Parfums.cz dokonce 112. V tomto ohledu tedy pro 

Sephoru stále existuje prostor pro lepší zviditelnění se a interakci se zákazníkem. 

 

 

Obr. č. 17: Direct mail 

Zdroj: Archiv autorky práce 

 

 

Obr. č. 18: Direct mail 

Zdroj: Archiv autorky práce 

 

 

3.2.2 Styl komunikace 

Na základě právě popsaného komunikačního mixu a prezentovaných vizuálních 

materiálů je u Sephory zřejmá snaha o integrovanou marketingovou komunikaci, jejíž 

styl je dramatický, ale veskrze jednoduchý, jednotný a konzistentní. Imageové sdělení je 

obvykle založené na vyvolání vizuální imprese spíše než na narativním příběhu. Je 

dlouhodobě doprovázeno nepřekládaným sloganem: „WHERE BEAUTY BEATS“
31

, 

                                                 
31

 Autorkou práce volně přeloženo jako: „kde pulzuje krása“. 



   

 

34 

  

který se objevuje téměř na všech propagačních materiálech Sephory. Vizuální podoba 

komunikace Sephory se od konkurenčních řetězců liší především volenými barvami a 

grafikou korespondující s fontem loga Sephory. 

Díky širokému portfoliu produktů, jež zahrnuje výrobky pro nejrůznější věkové 

skupiny, ženy i muže, je možné odhadovat, že cílová skupina Sephory je opravdu široká 

(popřípadě, že cílových skupin je v rámci společnosti nastaveno více s ohledem na 

jednotlivé značky obsažené v portfoliu firmy). Pro bližší zacílení v rámci této práce 

však lze za primární cílovou skupinu, na kterou je zaměřena primární komunikace 

značky, považovat ženy ve věku 20 až 50 let. Dá se také předpokládat, že se jedná o 

ženy, jež soustavně a se zájmem pečují o svůj vzhled a mohou si finančně dovolit 

luxusní zboží. 
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4. Vlastní analýza – výzkum 

4.1 Představení výzkumu 

4.1.1 Cíle výzkumu 

V návaznosti na předchozí kapitoly, ve kterých byla blíže představena 

společnost Sephora a zmapována její konkurence, je nyní na místě zhodnotit, do jaké 

míry se Sephoře skutečně daří svými marketingově-komunikačními aktivitami ovlivnit, 

jak její potenciální i reální zákazníci značku vnímají. Je totiž možné, že prostředky, jež 

Sephora každoročně investuje do větších i menších kampaní, budování své image i in-

store komunikace, nejsou vynakládané adekvátně. Nejde přitom primárně o to, zda je, či 

není vedení společnosti schopné a ochotné na tyto aktivity vydávat vysoké finanční 

částky; nýbrž o to, zda způsob, jakým Sephora v současné době komunikuje napříč 

nejrůznějšími médii, je skutečně relevantní vůči cílové skupině, a zda přináší žádoucí 

výsledky. 

Pro účely ověření vnímání značky, jí přisuzovaných pozitivních i negativních 

atributů, atraktivnosti konkurence a mimo jiné i věrnosti zákazníků, bude navržen 

vlastní kvantitativní výzkum, jehož vývoj, exekuce a finální výsledky budou 

prezentovány v následujících podkapitolách. Ty současně nabídnou vysvětlení výběru 

konkrétních výzkumných metod a postupů. Primárním cílem výzkumu je poodhalení 

klíčových důvodů, jež reálné i potenciální zákazníky vedou k návštěvě prodejen 

Sephora a případné koupi tamních produktů. Právě proto budou za respondenty vybráni 

náhodně zvolení vycházející lidé z náhodně vybraných prodejen Sephora. Na základě 

tohoto výzkumu bude přiblíženo, jakou roli v rozhodování a utváření postojů vůči 

značce mohou sehrávat právě marketingově-komunikační aktivity Sephory.
32

 

 

 

                                                 
32

 Cíle výzkumu (i jejich množství) byly zvoleny s nejvyšší obezřetností a rozmyslem. Jak uvádí R. Kozel 

et al.: „Počet cílů výzkumu (…) musí být dostatečný, ale přiměřený. Stejně jako v případě definování 

problému hrozí nebezpečí přehlédnutí důležité alternativy (úzkým vymezením cíle) nebo zbytečných 

nákladů (široké zacílení).“ (Kozel et al., 2011, s. 75) 
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4.1.2 Nástin metodiky výzkumu 

Autorský výzkum bude postaven na primárně získaných datech, jež zajistí 

přesnost, celistvost a spolehlivost informací (Kozel et al., 2006, s. 77-78). Již z relativně 

kvalitativní podstaty některých zkoumaných otázek je však zřejmé, že provedení 

pouhého kvantitativního výzkumu by nemuselo být dostatečně vypovídající bez 

předchozího zamyšlení. Z tohoto důvodu bude na samém počátku realizován 

kvalitativní předvýzkum v podobě focus group rozhovoru. Teprve na základě tohoto 

předvýzkumu bude následně sestaven dotazník k hlavnímu kvantitativnímu šetření, jenž 

bude předložen reprezentativnímu vzorku respondentů v rozsahu 60 – 80 lidí. 

Kombinace těchto dvou výzkumných metod zajistí co nejvyšší objektivnost, validitu a 

relevantnost získaných dat (Hendl, 2008, s. 54-62). 

Literatura, jež poslouží jako teoretický základ pro realizaci výzkumu, zahrnuje 

tituly jako „Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace“ (Hendl, 2008), 

„Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti“ (Kozel et al., 

2006) či „Moderní metody a techniky marketingového výzkumu“ (Kozel et al., 2011). 

 

 

4.2 Kvalitativní předvýzkum 

4.2.1 Cíle předvýzkumu 

Primárním cílem předvýzkumu je získání nezkresleného nástinu nákupního 

smýšlení zákazníků a jejich vztahu ke značce Sephora. Především má posloužit jako 

vodítko pro vytvoření konkrétních adekvátních otázek k hlavnímu dotazníkovému 

šetření. Současně by měl poskytnout i přehled případných odpovědí, které se dají na 

jednotlivé otázky očekávat, a na základě kterých tedy bude v dotazníku možné vytvořit 

některé předem očekávatelné kategorie odpovědí. Stane se tak základním kamenem a 

důležitým doplňkem hlavního kvantitativního výzkumu. Právě díky tomuto 

předvýzkumu bude možné lépe připravit hlavní dotazníkové šetření. 
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4.2.2 Metodika předvýzkumu 

Z důvodu kvalitativní podstaty některých zkoumaných faktorů bude pro získání 

těchto dat zvolena kvalitativní metoda výzkumu, a to v podobě focus group rozhovoru. 

Kvalitativní proto, neboť: „…pátrá po příčinách, proč něco proběhlo nebo se děje. 

Většina zjišťovaných údajů probíhá ve vědomí nebo podvědomí konečného spotřebitele, 

proto pracujeme s větší mírou nejistoty a potřebujeme často psychologickou interpretaci 

(…) Účelem je zjistit motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování.“ (Kozel et 

al., 2006, s. 120) Metodou sběru údajů se tedy stane klasické dotazování. 

 

Respondentů bude zvoleno celkem pět, a to na základě předem definovaných 

atributů, díky kterým se účastníci focus group rozhovoru mají ideálně přiblížit cílové 

skupině respondentů následného dotazníkového šetření. Z tohoto důvodu je nastaven 

kvótní výběr s následujícími kritérii: 

- Národnost: česká 

- Věk: 20 – 50 let 

- Pohlaví: účast minimálně jednoho respondenta mužského pohlaví, 

respondentky ženského pohlaví však vzhledem k produktovému portfoliu 

Sephory musí tvořit většinu skupiny 

- Další kritéria: alespoň primární prokazatelná znalost značky Sephora (je 

předem zřejmé, že ověřování znalosti značky Sephora u respondentů 

následného dotazníkového výzkumu nebude nutné, neboť respondenty budou 

lidé přímo vycházející z prodejny, kteří tak do styku se značkou přišli 

nejméně jednou) 

 

 

4.2.3 Výsledky předvýzkumu 

Anonymního skupinového rozhovoru se na základě výše uvedených kontrolních 

znaků a úsudkového výběru zúčastnil jeden muž ve věku 23 let a čtyři ženy ve věku 23, 

23, 45 a 48 let. Doslovná transkripce rozhovoru je dostupná v příloze práce (viz příloha 

č. 2). Z předvýzkumu mimo jiné vyplynuly tyto důležité poznatky: 
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Místo nákupu 

1) Respondenti uvedli, že nejčastějšími místy nákupu luxusní kosmetiky jsou 

pro ně: Sephora, internetové obchody – výhradně české (jmenovitě: 

Lekarna.cz, Parfums.cz) prodejny jiných značek (jmenovitě: Yves Rocher) a 

drogerie (jmenovitě: DM, Rossmann). Mezi další prodejní kanály luxusní 

kosmetiky, které respondenti zaznamenaly, avšak, jak uvedli, jich (tolik) 

nevyužívají, patří: další řetězce (jmenovitě: Marionnaud, Douglas), kosmetické 

poradkyně navštěvující své klienty (jmenovitě: Mary Kay), kosmetické 

poradkyně v salonech krásy (jmenovitě: Éminence salon) a duty free 

obchody. 

 

Nákupní zvyklosti, chování a rozhodování 

1) Tři respondentky uvedly, že jsou při výběru parfémů poměrně konzervativní. 

Tedy, že kupují především již osobně vyzkoušené značky (od nich ale už 

například vícero vůní), popřípadě ty, jež jsou jim osobně doporučeny 

v případě, že si jich všimnou na druhých lidech. 

2) Při výběru kosmetiky i rozhodování o koupi může ovšem u respondentů hrát roli 

například i inspirace v časopisech či slevové a promoční akce. 

3) Při nákupu luxusní kosmetiky respondenti oceňují možnost přímého kontaktu 

s produktem. I přesto, že si daný výrobek později případně zakoupí online, je 

pro ně důležité a žádoucí si jej nejprve osobně vyzkoušet. Současně vítají 

odborné rady profesionálních prodejců. 

4) Respondenti se shodli, že jim vadí pocit nátlaku ke koupi ze strany 

prodejních asistentů, a to nezávisle na místě prodeje. Chtějí mít dostatek času 

a prostoru na to, aby se dokázali sami rozhodnout. 

5) Při rozhodování o místě zakoupení luxusní kosmetiky je pro všechny 

respondenty rozhodující cena, popřípadě, jak uvedla jedna respondentka: 

„…poměr cena výkon“. 

6) Účastníci výzkumu se shodli, že vysoká cena produktu je důvodem ke koupi 

daného výrobku jinde než v konkrétní právě navštívené prodejně. 

 

Percepce značky Sephora 

1) Design a image značky Sephora se stal předmětem rozporu mezi účastníky 

focus group. Zatímco jedna respondentka uvedla: „Mně jsou (…) docela 
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nesympatický tím, jak jsou výrazný. Mně to připadá jako takovej Olymp 

konzumu. Že…mě to tam prostě netahne.“ Následně dodala: „Já si myslim, že 

třeba u lidí jako já…tak odpuzuje to, jak je to…pompézní. Jak je to přehnaný, 

jo.“ Druhá respondentka jí naopak oponovala, že právě to jí imponuje a následně 

uvedla: „Mně třeba víc jako posh přijde Marionnaud nebo třeba ten Douglas 

právě, no.“ Další respondentka se také přidala k opozici: „Mně teda připadá ta 

Sephora taková uplně jako normální, jo. (…) Že třeba by mě nenapadlo, že 

zrovna v Sephoře a v tom jejím image by mě vůbec nenapadlo hledat todle.“ 

2) To, zda respondenti vnímají síť Sephora jako drahou, se opět stalo 

předmětem dvou protichůdných názorů. Zatímco jedna respondentka označila 

Sephoru za drahou, další uvedla, že za dražší považuje parfumerii Douglas. Cena 

však později zazněla i jako jedno z pozitiv Sephory. 

3) Další pozitivní atributy, jež respondenti uvedli v souvislost se značkou 

Sephora, byly: šíře i hloubka sortimentu, vlastní značka, přehledné a 

intuitivní uspořádání prodejen a kvalitní zákaznický servis a služby, které 

jsou oproti konkurenci vesměs vnímány jako na vyšší úrovni. 

4) Mezi další negativní atributy, jež respondenti uvedli v souvislosti se značkou 

Sephora, patří (ne)dostupnost prodejen. Přestože dostupnost prodejen byla 

zaznamenána i jako pozitivum, je důležité zdůraznit, že všichni respondenti 

pochází z Prahy či okolí. Účastníci se navíc posléze shodli na tom, že Sephora 

není dostupná v některých velkých a menších městech v České republice, což 

považují za slabinu značky. 

 

Prodejny Sephora 

1) Účastníci focus group uváděli primárně pozitivně laděné pocity, které mají 

spojené s atmosférou prodejen Sephora. Mezi příslovci popisující pocity 

z interiérů zaznělo: radostně, pozitivně, příjemně, komerčně, intuitivně (ve 

smyslu přehledně). Jedna respondentka uvedla: „Já už když tam vejdu, tak na 

mě nepůsobí tak strašně, jako když to pozoruju zvenčí“. 

2) Respondentky se vesměs shodly, že se při návštěvě prodejny Sephora necítí 

dobře v případě, že si v určitý den přijdou vůči výrazně nalíčeným 

prodavačkám nedostatečně upravené. 
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Dostupnost produktů v porovnání s dalšími prodejními kanály 

1) Čtyři respondenti z pěti se shodli, že většina produktů, které se prodávají 

v Sephoře, jsou dostupné i jinde; tedy kromě vlastní řady značky Sephora. 

Poslední respondentka tomuto výroku neoponovala. 

 

Věrnostní program Klub Sephora 

1) Tři respondentky uvedly, že vlastí věrnostní kartičku Klubu Sephora, pouze 

jedna respondentka zmínila, že má i věrnostní kartičku konkurenčního 

řetězce. Za důvod, proč se stát členem věrnostního klubu, respondenti považují 

například posléze nabízené slevy. 

 

 

4.3 Hypotézy výzkumu 

Prezentovaný předvýzkum napomohl kvalitativně prozkoumat základní postoje 

potenciálních i reálných zákazníku značky Sephora. Díky tomu je nyní možné stanovit 

hypotézy, které budou následně kvantitativně testovány: 

 

H1 – Vysoká cena produktů bude hlavním negativem, které budou respondenti 

na Sephoře spatřovat. 

H2 – Hlavním důvodem, proč budou respondenti rádi nakupovat v síti Sephora, 

bude šíře a hloubka nabízeného sortimentu. Druhotným důvodem budou 

nabízené služby. 

H3 – Nákup online bude jedním z nejčastěji využívaných nákupních kanálů. 

H4 – Respondenti, jež budou členy věrnostního klubu Sephory, prokáží větší 

věrnost značce nežli nečlenové. 
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4.4 Hlavní kvantitativní výzkum 

4.4.1 Metodika a průběh výzkumu 

Konstrukce a podoba dotazníku 

Jak bylo zmíněno již výše, z důvodu vyšší reprezentativnosti byla pro hlavní 

výzkum zvolena kvantitativní metoda sběru a analýzy dat. Jak uvádí R. Kozel et al.: 

„Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co již 

proběhlo nebo se děje právě nyní. Účelem kvantitativního výzkumu je získat měřitelné 

číselné údaje.“ (2006, s. 120) Nástrojem sběru dat se stalo formální osobní, individuální 

dotazování pomocí dotazníku, jehož podobu zachycuje obrázek č. 19.
33

 Je tedy zřejmé, 

že dotazník byl konstruován jako polostrukturovaný, obsahující otázky jak uzavřené, tak 

polouzavřené i otevřené.
34

 Vzhledem k očekávané přirozené neochotě respondentů 

zúčastnit se výzkumu byla předem nastavena maximální hranice počtu otázek na 

dvanáct. Současně bylo zajištěno, aby zodpovězení všech otázek netrvalo déle než dvě 

minuty. 

 

Jak je patrné z obr. č. 19, dotazník otevírá jednoduchá úvodní otázka 

s předvybranými odpověďmi, popřípadě s ponechaným prostorem pro vlastní odpověď. 

Účelem otázky je zjistit, jaké jsou nejčastěji využívané prodejní kanály pro nákup 

luxusní kosmetiky či parfémů. Otázka má současně posloužit jako filtrační. V případě, 

že respondent uvede, že nejčastěji nakupuje online, je následně dotazován, zda se 

převážně jedná o české, či zahraniční e-shopy. 

Druhá otázka je rovněž polouzavřená a umožňuje lehce kvantifikovat hlavní 

vnímaná pozitiva Sephory. 

Následující tři otázky jsou otevřené a mapují hlavní vnímaná negativa Sephory; 

vnímaní interiérů, vůní a celkové atmosféry prodejen; a vnímané prvky, jimiž se Sephora 

liší od konkurence. 

Šestá, uzavřená otázka, má ověřit, zda účastníci výzkumu považují většinu 

sortimentu, jež je dostupný v Sephoře, za unikátní, či zda se dá podle jejich názoru 

sehnat i jinde. 

                                                 
33

 Dotazník byl záměrně do práce vložen jako obrázek, nikoliv jako příloha, tak, aby byl čtenář ihned 

schopen vidět jeho jednotlivé otázky. 
34

 Více o tomto viz Kozel et al., 2006, s. 163. 
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Druhou filtrační otázkou v dotazníku je: „Nakoupil(a) jste dnes něco?“. 

V případě záporné odpovědi následuje uzavřená otázka zjišťující, zda důvodem byla 

vysoká cena produktu. 

V neposlední řadě je opět uzavřenou bipolární otázkou ověřena i příslušnost 

respondentů do věrnostního klubu Sephora. 

Na závěr dotazníku jsou umístěny dvě identifikační otázky, jež mají ověřit 

pohlaví dotazovaných a jejich příslušnost do jedné ze dvou věkových kategorií. Tyto 

otázky jsou záměrně uvedeny až na konci dotazníku, tak, aby hned v úvodu „nenudily“ 

či neodradily dotazované od zodpovězení celého dotazníku. 
 

 

Obr. č. 19: Dotazník 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Průběh dotazování 

Za respondenty měli být již od začátku náhodně voleni vycházející lidé 

z náhodně vybraných prodejen Sephora kdekoliv na českém území. Účastníky výzkumu 

se tak měli stát lidé, kteří byli v danou chvíli v kontaktu s místem prodeje a jejich 

rozhodnutí a postoje mohly být bezprostředně monitorovány. Respondenti byli voleni 

nezávisle na pohlaví či věku. Jediným sledovaným kritériem byla česká národnost, která 

byla ověřena mluveným jazykem. 

V prvotní fázi výzkumu se měl místem dotazování stát prostor před několika 

náhodně vybranými pražskými prodejnami Sephora v obchodních centrech. Velmi brzy 

jsem se však setkala s neochotou ze strany vedení nejmenovaného obchodního centra 

poskytnout mi povolení k této, ač nekomerční, aktivitě, která podle všeho neodpovídala 

jejich politice. Velkým překvapením rovněž bylo, že s podobným postojem jsem se 

setkala i na straně vedení jedné místní pobočky Sephora, a to i přes mou snahu o 

vysvětlení a obhajobu této objektivní akademické činnosti. Výzkum tedy musel být po 

těchto úskalích přesunut opodál, na veřejné prostranství, a do dotazníku musela být pro 

všechny případy přidána úvodní filtrační otázka, jež případně eliminovala nerelevantní 

respondenty – „Navštívil/a jste dnes prodejnu parfumerie Sephora?“. 

I přes tyto překážky se však podařilo ukončit výzkum se souborem 60 validních 

respondentů, což byla nastavená minimální hranice reprezentativního vzorku. Vzhledem 

k časové a akademické náročnosti provedení celého výzkumu nebylo možné rozšířit 

výzkum o více respondentů. V případě dalšího a detailnějšího bádání se však 

předpokládá zvýšení reprezentativního vzorku na úroveň stovek. 

Zajímavostí je, že respondenti převážně odpovídali na pokládané otázky, jen 

v ojedinělých případech si přáli vyplnit dotazník sami vlastnoručně. 

 

 

4.4.2 Výsledky hlavního výzkumu 

Díky vhodně zvoleným otázkám v dotazníku bylo možné u celkového počtu 60 

validních respondentů sledovat četnost jednotlivých odpovědí, a tak výsledky výzkumu 

kvantifikovat. Výzkumu se celkem zúčastnilo 56 žen (tj. 93 % respondentů) a 4 muži (tj. 

7 % respondentů). V souboru respondentů byly zastoupeny dvě věkové kategorie: 

respondenti do 30 let tvořili s celkovým počtem 37 osob 62 % vzorku; naopak 

respondentů ve věkové kategorii 30 let a více bylo 23, tedy 38 %. 



   

 

44 

  

Místo nákupu 

 Jak je patrné z grafu č. 20, převážná část všech respondentů, kteří právě 

navštívili prodejnu Sephora, uvedla, že nejčastěji luxusní kosmetiku a luxusní 

parfémy nakupuje právě v Sephoře (37 %). Nákup skrze internetové obchody se stal 

druhým nejčastěji deklarovaným nákupním kanálem (28 %).
35

 Z celkového počtu 

17 respondentů, již nejčastěji nakupují online, pouze 2 uvedli, že preferují zahraniční e-

shopy. To znamená, že 88 % těch, kteří nakupují online, tak činí převážně přes 

české internetové obchody. 

Zajímavostí je, že všichni respondenti, kteří uvedli, že nejčastěji nakupují 

v drogerii (12 %), patří do věkové kategorie do 30 let. Naopak všichni respondenti 

nejčastěji nakupující v dalších řetězcích (12 %) či v prodejnách konkrétních značek (5 

%), jsou starší 30 let. Věk nejčastěji nakupujících v Sephoře a e-shopech se různil. 

 

 

Graf č. 20: Nejčastější místo nákupu – všichni respondenti 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

 Dalším bodem, který byl ve výzkumu monitorován, byla bez vyzvání samotnými 

respondenty zmíněná konkurence. Výsledky tohoto zkoumání dokumentuje tabulka č. 

21. 

 

                                                 
35

 Zde je na místě zdůraznit, že výsledky výzkumy by se mohly lišit v případě, že by byli dotazováni lidé 

vycházející například z konkurenčního řetězce bez kontaktu s prodejnou Sephora. V takovém případě by 

se totiž dalo předpokládat, že zákazníci (potenciální i reální) by nemuseli tolik tíhnout právě k Sephoře. 
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Tabulka č. 21: Respondenty zmíněná konkurence bez vyzvání 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

Věrnost zákazníků 

Důležitým poznatkem je, že 44 lidí, tedy 73 % všech respondentů, vlastní 

kartičku věrnostního Sephora klubu. Přitom 50 % dotázaných členů věrnostního 

klubu deklarovalo věrnost značce Sephora, jakožto nejčastějšího místa nákupu (viz 

graf č. 22). Druhým nejoblíbenějším místem nákupu jsou pro členy Sephora klubu 

internetové obchody (18 %). 

Naopak pro žádného respondenta, který současně není členem věrnostního 

klubu, není parfumerie Sephora nejčastějším místem nákupu (viz graf č. 23). Ti, jež 

nejsou členy věrnostního klubu, nejčastěji využívají možnosti nákupu online (56 %), 

popřípadě nakupují v konkurenčních řetězcích (31 %). 

 

 

Graf č. 22: Nejčastější místo nákupu – respondenti vlastnící kartičku Sephora klubu 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 
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Graf č. 23: Nejčastější místo nákupu – respondenti, kteří nemají kartičku Sephora klubu 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

Vnímaná pozitiva Sephory 

 Jak uvedlo 52 % respondentů, Sephora je pro ně primárně atraktivní díky 

produktům, které řetězec nabízí (viz graf č. 24). Sortiment v převážné většině považují 

za kvalitní a široký. Výzkum dále prokázal, že in-store marketing je pro zákazníky 

také velmi podstatný. V součtu celkem 30 % respondentů totiž uvedlo, že se jim na 

Sephoře nejvíce líbí nabízené služby a prodejny Sephory. 

 

 

Graf č. 24: Vnímaná pozitiva Sephory 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 
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Vnímaná negativa Sephory 

 Vnímané negativní atributy Sephory byly zjišťovány pomocí otevřené otázky. 

Právě proto bylo předpokládáno, že respondenti budou uvádět mnoho nejrůznějších 

faktorů, které je napadnou. Přesto se však jejich odpovědi ustálily pouze na 6 různých 

možnostech, jejichž souhrn je zobrazen v grafu č. 25.
36

 

 Výzkum prokázal, že za hlavní nevýhodu Sephory považují její reální i 

potenciální zákazníci jednoznačně vysokou cenu produktů (to uvedlo 52 % 

respondentů). Dalším, přesto však mnohem méně uváděným negativem, je příliš 

malý sortiment (12 %) a příliš aktivní personál (10 %). 

 

 

Graf č. 25: Vnímaná negativa Sephory 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

 Dalším zajímavým poznatkem je i skutečnost, že 30 % z respondentů, kteří 

v době průzkumu odcházeli z prodejny, aniž by si cokoliv koupili, uvedlo, že 

důvodem toho, že si nic nekoupili, byla právě cena. 

 

Vnímání prodejen Sephora 

 I v tomto případě byl respondentům ponechán volný prostor pro odpovědi 

pomocí otevřené otázky. Souhrn jednotlivých odpovědí a počtu zmínek je uveden 

v tabulce níže (viz tabulka č. 26).
37

 Pro lepší přehlednost, zda jsou prodejny obecně 

                                                 
36

 Je nutné podotknout, že někteří účastníci výzkumu uvedli více než jedno negativum. Celkový počet 

odpovědí je tedy vyšší než 60. 
37

 I tentokrát respondenti mohli uvádět více odpovědí. Celkový počet odpovědí je tedy vyšší než 60. 
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vnímány spíše pozitivně, či negativně, byl vytvořen graf č. 27. Z něj je patrné, že 

respondentům se s místem prodeje spojují spíše pozitivní pocity. 

 

 

Tabulka č. 26: Vnímání prodejen Sephora – jednotlivé zmínky 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

 

Graf č. 27: Vnímání prodejen Sephora – poměr pozitivních, negativních a neutrálních 

pocitů 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 
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Sephora versus konkurence 

 Otevřená otázka i tentokrát umožnila respondentům uvést několik různých 

odpovědí, které dokumentuje tabulka č. 28 i graf č. 29.
38

 Respondenti tedy uváděli 

převážně pozitivní odlišnosti, které spatřují na Sephoře v porovnání s konkurencí. 

Přesto je nutné podotknout, že 17 % respondentů uvedlo, že podle jejich názoru se 

Sephora ničím od konkurence neliší (tedy 15 % z celkového počtu získaných odpovědí 

bylo: „Sephora se ničím neliší“). Přestože se nejedná o explicitní negativum, z pohledu 

marketingové komunikace jde zcela jistě o nežádoucí postoj vůči značce. Podstatou 

marketingu by totiž mělo být zdůraznění toho, čím je značka unikátní a odlišná od 

konkurence. 

 

Tabulka č. 28: Vnímání Sephory vůči konkurenci – jednotlivé zmínky 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

 

Graf č. 29: Vnímání Sephory vůči konkurenci – poměr uvedených důvodů 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

                                                 
38

 Respondenti mohli uvádět více odpovědí, celkový počet odpovědí je tedy vyšší než 60. 
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 V neposlední řadě byla rovněž zkoumána vnímaná dostupnost sortimentu 

Sephory na jiných prodejních kanálech. Je pozoruhodné, že přestože 52 % 

respondentů považuje za hlavní pozitivum Sephory její sortiment, 72 % 

respondentů věří, že většina produktů prodávaných v Sephoře je dostupná i jinde 

(viz graf č. 30). 

 

 

Graf č. 30: Vnímaná dostupnost sortimentu Sephory 

Zdroj: Vlastní zpracování dat získaných ve výzkumu 

 

 

4.5 Závěr výzkumu 

 Tato podkapitola shrnuje výsledky výzkumu v širším kontextu. Následující 

řádky tedy nabízí nejen odpovědi na jednotlivé hypotézy, ale současně blíže popisují 

důležitá zjištění, jež odpovídají na primární cíl výzkumu. 

 

H1 – Vysoká cena produktů bude hlavním negativem, které budou respondenti na 

Sephoře spatřovat. 

 Hypotéza se potvrdila. Hlavním negativem, které reální i potenciální zákazníci 

na Sephoře spatřují, je bezpochyby vysoká cena produktů. Pokud jsou výsledky 

výzkumu zobecněny, téměř třetina zákazníků, kteří si nic nekoupí, tak učiní právě kvůli 

ceně. 

Dá se předpokládat, že jedním ze způsobů, kterým se Sephora snaží přiblížit 

svým zákazníkům a současně alespoň částečně posunout jejich vnímání značky z 

„drahé“ na „dostupnější“, je skrze slevové promoce. Ať už se jedná o slevové kartičky 
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s procentní slevou rozdávané hosteskami či akce typu 1+1 zdarma, popřípadě o akční 

výhody v rámci členství ve věrnostním klubu; Sephora se zřetelně pokouší motivovat 

zákazníky ke koupi (více o slevách Sephory viz kapitola 3.2.1). S ohledem na první 

kapitolu, která uvádí, že na trhu luxusní kosmetiky nejsou slevy vždy tím nejvhodnějším 

marketingovým nástrojem, je nutné na základě výzkumu podotknout, že Sephorou 

nabízené slevy znatelně nedegradují prémiovost jejího sortimentu. Většina zákazníků 

produkty vnímá jako kvalitní. V této souvislosti je také důležité zmínit, že výzkum 

mimo jiné prokázal, že slevy nejsou z pohledu zákazníků oproti dalším faktorům 

vnímány jako onen nejpodstatnější impulz, který je přiměje k nákupu v Sephoře. 

Ačkoliv tedy zhruba polovina zákazníků veřejně a sama od sebe přizná, že Sephoru 

vnímá jako „drahou“, stále existují některé silnější pozitivní faktory, jež jsou pro 

zákazníky ještě větší motivací než slevy. 

 

H2 – Hlavním důvodem, proč budou respondenti rádi nakupovat v síti Sephora, 

bude šíře a hloubka nabízeného sortimentu. Druhotným důvodem budou nabízené 

služby. 

 Hypotéza se potvrdila. Výzkum prokázal, že klíčovým důvodem, který 

potenciální i reálné zákazníky vede k návštěvě prodejen Sephora, je sortiment. Ten je 

v převážné většině spatřován oproti konkurenci jako širší a kvalitnější; a to i přesto, že 

se téměř tři čtvrtiny potenciálních i reálných zákazníků domnívají, že většina produktů 

je dostupná i jinde. Z výzkumu tedy potažmo vyplývá, že takový styl komunikace, skrz 

který je možné zdůraznit nové a exkluzivní produkty (eventuálně služby) nejvyšší 

kvality, by mohl ještě více umocnit atraktivnost Sephory. To je dále prokázáno 

skutečností, že velké procento zákazníků věří, že právě kvalitní a širší sortiment 

společně s kvalitním servisem je výhodou Sephory, jíž se liší od konkurence. Díky 

takovému typu komunikace by tedy ti zákazníci, kteří nespatřují žádný rozdíl mezi 

Sephorou a její konkurencí, byli lépe informováni o jejích kvalitách. 

Dalším neopomenutelným faktorem, díky kterému je Sephora pro zákazníky 

atraktivní, je in-store marketing. Ten přitom zahrnuje jak vyhledávané kvalitní služby, 

tak pozitivně vnímanou atmosféru na místě prodeje. Je tedy zřejmé, že marketingově-

komunikační aktivity v prodejnách jsou pro Sephoru zcela zásadní. Provedený výzkum 

prokázal, že in-store marketing je důležitý faktor, který zákazníci vnímají jako 

podstatný při rozhodování (více o in-store marketingu viz podkapitoly 1.2.2 a 3.2.1). 

V případě, že by této oblasti byla věnována ještě větší pozornost, dalo by se přirozeně 
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očekávat další zvýšení atraktivnosti řetězce. Do budoucna by tudíž pro Sephoru bylo 

dobré se soustředit na marketing na místě prodeje a dále ho zlepšovat. Na základě 

výzkumu lze doporučit zaměřit se především na vůně v prodejnách (někteří zákazníci 

prodejny vnímají jako převoněné), jednoduchost (ve výzkumu zaznělo, že jsou prostory 

přeplácané a příliš barevné), zvuky a osvětlení (někteří respondenti uvedli, že hudbu 

vnímají jako příliš hlasitou a zářivky jsou pro ně nepříjemné). 

 

H3 – Nákup online bude jedním z nejčastěji využívaných nákupních kanálů 

Hypotéza se potvrdila, nákup online je opravdu jedním z nejčastěji využívaných 

nákupních kanálů. Pro členy věrnostního klubu je to po Sephoře druhá nejčastěji 

využívaná nákupní platforma. Pro nečleny věrnostního Sephora klubu je nákup online 

dokonce volbou číslo jedna. 

Podstatným zjištěním je skutečnost, že v obecném měřítku 88 % zákazníků, kteří 

nejčastěji nakupují luxusní kosmetiku a parfémy online, preferuje české internetové 

obchody oproti zahraničním. Sephora zde tedy velmi tratí, neboť je jediným ze 

zkoumaných řetězců, který doposud nemá vlastní český e-shop. Česká mutace 

zahraničního e-shopu by tedy mohla být pro značku velkým přínosem. Nejen, že by tak 

Sephora rozšířila své možnosti prodeje a propagace o další distribuční kanál, a tím 

mohla získat více zákazníků; ale současně by se tato expanze dala považovat za 

příležitost jak dále zvýšit povědomí o značce i podíl Sephory na kosmetickém trhu. 

Díky tomu by také Sephora získala větší prostor pro využití omnichannel retailingu, což 

by se v praxi mělo ideálně promítnout v neustálý kontakt se zákazníky, a tudíž podporu 

prodeje i značky. 

 

H4 – Respondenti, jež budou členy věrnostního klubu Sephory, prokáží větší 

věrnost značce nežli nečlenové 

 I tentokrát se hypotéza potvrdila. Jsou-li výsledky výzkumu opět zobecněny, u 

členů věrnostního klubu Sephora je 50% pravděpodobnost, že zůstanou věrní značce; 

tedy, že budou nejčastěji nakupovat právě v Sephoře. Naopak v případě nečlenů je 

v podstatě nulová šance k tomu, aby se pro ně prodejny sítě Sephora staly nejčastějším 

místem nákupu luxusní kosmetiky a parfémů. 

 Z výzkumu tedy vyplývá, že pro Sephoru je výhodné mít co největší základnu 

svého věrnostního klubu. Značce se jednoznačně vyplatí investovat do tohoto 

věrnostního programu a podporovat jeho fungování. Věrnostní klub Sephora se tak 
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stává nezanedbatelným marketingově-komunikačním nástrojem, kterým je možné 

pravidelně oslovovat stávající zákazníky. Výhody plynoucí z členství se přirozeně 

stávají motivačním faktorem pro nečleny k tomu, aby se členy stali. Více o věrnostním 

programu Sephory viz podkapitola 3.2.1. 
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Závěr 

Jak práce prokázala, marketingová komunikace má v kontextu kosmetického 

průmyslu velmi podstatnou roli a její uplatnění nabývá nejrůznějších forem. Využití 

marketingových nástrojů je tradiční a neopomenutelnou součástí tohoto průmyslu a 

postupem času se společně s ním přirozeně mění a vyvíjí.  

Počátky moderních marketingových praktik v tomto segmentu jsou zřetelně 

rozpoznatelné od přelomu 19. a 20. století, kdy současně dochází k největšímu rozpuku 

kosmetického průmyslu jako takového. V této době se začíná postupně upouštět od 

tradiční domácí výroby kosmetických produktů a tento sortiment se začíná více než kdy 

dříve namísto dobrého zdraví a hygieny spojovat s krásou. Současně se do popředí 

marketingové podpory dostává vědecký diskurz, jenž zůstává její důležitou součástí 

dodnes. Začínají se využívat nové komunikační kanály, kupříkladu dámské magazíny, a 

to díky rozvoji médií a technologií. Mimoto nově vznikající obchodní domy dávají 

prostor novým způsobům in-store marketingu, jejichž hlavním cílem dnes je především 

zajištění přidané hodnoty ve formě zážitku z nákupu. Poprvé se již tehdy začíná cíleně 

pracovat s cenou luxusní kosmetiky a objevují se úvahy o slevě jakožto nástroje, který 

není pro zákazníky tohoto typu zboží vždy zcela adekvátní. Znatelně narůstají investice 

do podpory prodeje a značky se často začínají úmyslně spojovat se jmény celebrit a 

dalších významných osobností. V současnosti mohou být tyto praktiky navíc obohaceny 

o cílenou podporu vybraných online komunit a jejich lídrů. Záměrně se začíná budovat 

image značek, korporátní design a sledováno je i PR. Zásadní pozornost je věnována 

produktu jako takovému, především pak jeho packagingu. Vznikají například i 

limitované edice s cílem zvýšení atraktivnosti značky a velká pozornost začíná být 

kladena na potřeby a přání zákazníků. Právě potřeby a přání zákazníků jsou i dnes 

základním kamenem marketingového přístupu v tomto segmentu a jsou konstantně 

sledovány pomocí výzkumů trhu i nákupního chování. 

Bližší bádání odhalilo, že v současné době český trh s kosmetikou skrývá velký 

potenciál a i přes pomalejší růst způsobený horší ekonomickou situací v zemi se 

podařilo v roce 2013 zaznamenat mírný růst v hodnotě celkových prodejů. Předpokládá 

se, že trh bude v následujících letech růst ještě rychleji. Také se očekává zvýšení 

poptávky po přírodních a inovativních produktech. 

Při zkoumání postavení Sephory na trhu byly identifikovány čtyři základní druhy 

konkurentů. Primární konkurenci pro Sephoru představují ostatní sítě parfumerií, 
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z nichž největší hrozbou je parfumerie Fann. Počet jejích kamenných poboček totiž 

znatelně převyšuje počet prodejen Sephory. Ta totiž kupříkladu vůbec nepokrývá oblast 

jižních Čech a Vysočiny. Naopak v Praze Sephora prokázala prvenství, s nejvyšším 

počtem prodejních míst. Rovněž se ukázalo, že velkým nedostatkem Sephory je absence 

vlastního českého e-shopu. V tomto směru mají její hlavní konkurenti výhodu, neboť 

všichni vlastní český e-shop provozují. Jak navíc posléze odhalil vlastní výzkum, právě 

české internetové obchody se staly jedním z nejčastěji využívaných prodejních kanálů. 

Přestože tedy Sephora konstantně čelí početné konkurenci, za poslední tři 

sledovaná období do roku 2013 zaznamenala tato původem francouzská značka růst. 

Její úspěch je bezesporu podpořen marketingově-komunikačními aktivitami, jež 

pokrývají celý komunikační mix tak, jak jej představuje P. Kotler. Jedním z vůbec 

nejvíce využívaných reklamních formátů se pro značku stal tisk, do kterého bylo podle 

inzertních odhadů v ceníkových cenách v letech 2012 – 2014 investováno více než 100 

milionů korun. Dalšími významnými masovými prostředky v Čechách jsou pro Sephoru 

kinoreklama a OOH reklama. Význačným zjištěním rovněž bylo, že Sephora do 

reklamy nejvíce investuje v podzimních a jarních termínech, což podle všeho souvisí s 

vánočními svátky a svátkem sv. Valentýna. 

Velmi významným se ukázal pro Sephoru být především marketing na místě 

prodeje, a to nejen v podobě uzpůsobování atmosféry v prodejnách či využití POP 

prostředků, ale i ve smyslu nabízených služeb. U značky byla monitorována snaha o 

systematické rozdělení sortimentu a vytvoření příjemného nákupního prostředí. 

Zásadním prostředkem podpory prodeje je bezesporu věrnostní klub, jehož důležitost 

potvrdil i vlastní výzkum prezentovaný v poslední kapitole práce. Právě v rámci 

věrnostního klubu byla současně zaznamenána poměrně častá praxe direct marketingu. 

Také však bylo zjištěno, že přímý e-mailing není tak častý jako u vybrané konkurence 

Sephory a zbývá zde tedy prostor pro zvýšení frekvence. 

Styl komunikace Sephory byl objektivně zhodnocen jako dramatický, ovšem 

veskrze jednoduchý, jednotný a konzistentní. Také je u Sephory dlouhodobě patrná 

podpora budování image. Závěrem lze tedy usoudit, že Sephora projevuje zřetelnou 

snahu o integrovanou marketingovou komunikaci, což je velmi podstatné. 

Samotný kvalitativní výzkum mimo jiné ukázal, že při výběru parfémů jsou 

respondenti mnohdy konzervativní a sází na vyzkoušené či doporučené značky. Ze 

strany zákazníků jsou velmi vítané odborné rady profesionálních prodejců i přímý 

kontakt s produktem. Naopak faktorem, jenž může odradit od nákupu, je přílišný nátlak 
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ke koupi ze strany prodejců. V neposlední řadě bylo potvrzeno, že při volbě místa 

nákupu je jednoznačně rozhodující cena. Respondenty také bylo zmíněno, že za slabinu 

považují nedostupnost Sephory mimo Prahu, čímž byla v tomto směru potvrzena 

konkurenční výhoda parfumerie Fann i Marionnaud. Postoj vůči designu a image 

Sephory se u respondentů lišil. 

Následné, rozsáhlejší dotazníkové šetření, provedené na vzorku zákazníků 

Sephory, však dospělo k velmi významným poznatkům, jež mohou být lépe 

kvantifikovány a zobecněny. Bylo prokázáno, že za klíčová pozitiva Sephory je 

považován kvalitní, široký sortiment a in-store marketing. Kladně byly hodnoceny 

především značkou nabízené služby na prodejnách. Naopak velmi negativně je 

zákazníky vnímána vysoká cena produktů, přičemž však paradoxně slevy nejsou 

nejdůležitějším faktorem, který zákazníky přiměje k nákupu v Sephoře. A to navzdory 

tomu, že právě slevy jsou Sephorou hojně využívaným nástrojem podpory prodeje. 

Potvrdilo se, že internetové obchody jsou vůbec jedním z nejoblíbenějších míst nákupu, 

přičemž zákazníci bezpochyby preferují české stránky. Tímto je opět potvrzen 

potenciální prostor pro expanzi Sephory. Význačným zjištěním dále bylo, že věrnostní 

klub Sephoře zaručuje 50% věrnost členů značce v podobě nejčastějších nákupů právě 

zde. Na druhou stranu však každý ze zákazníků, již nevlastní věrnostní kartu, bude 

prakticky vždy nejčastěji nakupovat jinde než v Sephoře. Výzkumem byla tedy 

prokázána důležitost věrnostního klubu pro značku. 

Přestože nebyl stanoven maximální limit počtu stránek, celkový rozsah práce je 

větší, než bylo původně plánováno. Tuto skutečnost do jisté míry vnímám jako slabinu 

práce, nicméně tak bylo učiněno na základě snahy poskytnout celistvé a užitečné 

informace o tématu, které s tímto konkrétním zaměřením a specifiky nebylo dosud 

zpracováno. Věřím tedy, že je to ku prospěchu celku. 

Práce je unikátní tím, že shrnuje základní využití marketingu v kontextu 

současného českého kosmetického průmyslu na příkladu Sephory a především 

prezentuje velmi důležitá zjištění o současných nákupních zvyklostech a chování jejích 

zákazníků. Přestože je práce zaměřena na konkrétní značku, poznatky, které přináší, 

jsou velmi přínosné pro jakéhokoli prodejce působícího v segmentu kosmetického 

průmyslu, stejně tak jako pro kohokoli, koho tato oblast zajímá. Na základě zjištěných 

informací lze totiž sledovat trendy ve vývoji kosmetického trhu, způsobů marketingové 

komunikace i nákupního chování a smýšlení zákazníků. 
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Summary 

The thesis proved that marketing communications certainly has a significant 

place within the cosmetics industry and is used in various ways. The use of marketing 

tools has been a traditional and essential part of this industry, and it has been evolving 

and changing together with the industry throughout the years. 

The beginnings of the use of contemporary marketing practices in this segment 

are first clearly evident at the turn of the 19
th

 and the 20
th

 century. This is also the time 

of the greatest boom of the cosmetics industry itself. As the thesis further demonstrated, 

many of those marketing practices are still used now-a-days (e.g. emphasizing the 

importance of “right” packaging, deliberate operating with product price, building an 

image of a brand by connecting it with a particular celebrity etc.). Satisfying customers’ 

needs and wishes has become the very vital base of marketing in this industry. 

The second chapter of the thesis showed that the Czech cosmetics market has a 

huge potential and is expected to note a faster growth in the upcoming years. Sephora’s 

competition on the Czech market can be classified into four basic categories, with the 

primary competitors being other perfume chains. “FAnn parfumerie” is Sephora’s main 

threat as it owns the highest number of stores on the market. The lack of Sephora’s 

Czech e-shop was identified as a significant disadvantage for the company since each 

major competitor does have an online store. This was also confirmed by my final 

qualitative and quantitative research. The research revealed that online stores are one of 

the most popular platforms used for cosmetics and perfume shopping. Moreover, Czech 

customers declare that they certainly prefer Czech e-shops rather than international 

websites while shopping for such assortment. 

Even though Sephora faces many competitors, it has lately grown by the means 

of sales value. Brand’s marketing-communication activities, which cover the whole 

communication mix, have surely contributed to this positive result. Among other media, 

print advertising was noted to be crucial for the brand. Most of the brand’s investments 

into media communication were recorded in the seasons of Spring and Autumn. This 

trend is most likely connected with Christmas and St. Valentine’s Day traditions. 

Furthermore, focus on in-store marketing activities was proven to be essential for the 

brand. Another Sephora’s important marketing tool is then the loyal programme – 

Sephora club. The communication style of the brand was objectively evaluated as 
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dramatic, yet overall simple, unified and consistent. Thus it can be stated that Sephora 

shows clear effort of conducting integrated marketing communications. 

As the qualitative research revealed, customers can be conservative when 

shopping for perfumes, often deciding for brands that they already know or that were 

recommended to them. Professional advice from shop assistants, as well as the 

possibility of direct contact with the wanted product (in-store sampling) is very 

welcome. High price of a product is crucial when deciding where to buy it. 

The quantitative face-to-face research showed that the assortment (its quality and 

width) together with the in-store marketing (services, atmosphere etc.) of Sephora are 

perceived by its customers as the key positive features of the brand. On the other hand, 

high prices of the assortment are seen as the main negative feature of Sephora. 

Nevertheless, it was also found that discounts, although being rather often used by 

Sephora, are not the major factor, which would make customers shop in these particular 

stores. Another interesting conclusion, which was drawn from the research, is that the 

loyal programme is certainly of high importance for Sephora: while 50 percent of the 

members of Sephora club are loyal to the brand by claiming it is the place where they 

shop the most, all the non-members always rather shop most often somewhere else. 

The thesis is unique as it summarizes the basics of marketing use in the context 

of the Czech contemporary cosmetics industry on an example of Sephora, as well as it 

presents very important findings about contemporary shopping habits and behaviour of 

its customers. Although the thesis focuses on a particular brand, the insight it brings is 

of great benefit to any cosmetics entrepreneur, as well as to anyone who is interested in 

this field. Thanks to the findings, it is possible to follow the trends in development of 

the cosmetics industry, marketing communication and purchase behaviour of customers. 
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