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Příloha č. 6 - Interview s club manažerkou World Class Barborou Novotnou 

Reklama 

Jaké druhy komunikačního mixu World Class (WC) využívá? (reklama, osobní prodej, internet, 

PR, podpora prodeje) 

World Class využívá všechny druhy reklamy, které jsou uvedené. Rozhodně využívá reklamu; hostesky, 

které rozdávají letáčky a oslovují potencionální klientelu; určitě využíváme internet; naše webové 

stránky a facebookové stránky. 

PR také využíváme, soustředíme se na různé akce, kde můžeme World Class propagovat např. Pro 

ženu.cz. 

Školení jako takové zde neprovádíme, ale necháváme naše zaměstnance školit, aby se nadále 

vzdělávali, neboť se fitness neustále vyvíjí a roste a samozřejmě chceme držet trendy a oblíbené druhy 

cvičení. Neboť cvičení, které se používalo před 10 lety se dnes už nepoužívá, proto naši trenéři chodí 

na pravidelné školení, aby se World Class držel s poptávkou. 

Firemní časopisy nemáme, brožurky máme pouze pro interní práci a tiskové zprávy nevydáváme. 

Jaké formy reklamy World Class využívá? 

World Class se zaměřuje nejvíce na rozhlasovou reklamu v rádiu, kde je využíváno hned několik stanic. 

Záleží na čem se s daným rádiem domluvíme. Mezi ty nejznámější patří Evropa 2, Impuls, Kiss 98, 

Seejey.  

Dále využíváme tištěnou reklamu „Metro“ a pak případně nějakou reklamu, když se vyskytne nějaká 

barterová spolupráce v některých časopisech, ale je to převážně jednorázové. Metro bývá 

pravidelnější. V časopisech jsou i uváděné různé články týkající se rozhovorů s manažery či popisování 

cvičení, které World Class nabízí. 

Co se týče venkovní reklamy, využíváme billboardy, plakáty v metru, které jsou cíleně umisťovány 

v místech, kde se jednotlivé kluby nachází. 

Internetovou reklamu máme v podobě facebookových a webových stránek. 

Proč World Class nevyužívá televizní reklamu? 

Televizní reklamu nemáme, protože je příliš drahá. Nejsou na ni finanční prostředky. 

Máte informace o tom, na jakých rádiích je největší počet posluchačů a ohlasy lidí, co se týče 

reklam a soutěží World Class? 

Z rádia nemáme žádné informace. World Class si zaplatí reklamu, ale už ho nezajímá statistická 

úspěšnost. Neuvědomují si tuto základní chybu. 

PR 

Jsou k dostání různé brožury, letáky o nabídce a možnostech WC? 



Ano, letáky a brožury využíváme. Letáčky jsou na každý nový měsíc a propaguje se ta daná nabídka, 

kterou v daném měsíci máme. Pokud není nová nabídky tak se prodlužuje ta stávající.  Nebo pokud je 

velký zájem o tu stávající, tak je prodloužena do dalšího měsíce. 

Jaký typ PR je využíván? (vyčkává WC, jestli se o něm někde bude psát, nebo samo vyhledává 

média pro zviditelnění) 

Je to tak, že mě pravidelně někdo oslovuje s nějakou nabídkou a já si potom vybírám, tu nejlepší. 

Nejedná se o úplně aktivní hledání, v mailu jich má více například 2-3 denně, takže dokáži vybrat co je 

pro mě zajímavé a co není. 

Účastní se WC veletrhů? (kde se prezentujete jako fitness, hledáte nové zákazníky, nabízíte výhodná 

členství...vyplnění kartičky nového zákazníka a nabídnutí 3 vstupů zdarma),  

Nevyskytuje. Máme samozřejmě akce kde se WC prezentujeme, jako je sportovní den pro Palládium 

nebo Letňany. World Class tyto akce sponzoruje, dává tam svoje trenéry a instruktory, zapůjčuje 

vybavení a materiál, poskytuje nové trendy ve cvičení. Na těchto akcích se propaguje jak nabídku 

World Class, tak i cvičením. 

Pořádá WC otevřené dny, zdarma cvičení?  

Dny otevřených dveří děláme pravidelně, snažíme se to dělat 1 krát za 1- 2 měsíce, záleží na měsíci. 

Klienti mají možností zdarma navštívit fitness centrum a vyzkoušet si veškeré možnosti, které fitness 

nabízí. Dny se snažíme dělat stejné, jak v pobočce na Václavském náměstí, tak v hotelu Marriott. 

Snažíme se tyto dny směřovat i do stejných dat, ovšem ne vždy se tak povede. Klienti mají vstup zdarma 

a můžou si vyzkoušet vše co nabízíme, připravujeme i speciální cvičení a jsou zde i výherní soutěže na 

měsíční nebo půl roční poukázku na základě vyplnění nějakého dotazníku či odpovědi na otázky. 

Informace o dnu otevřených dveří jsou na našich webových a facebookových stránkách, lepíme to po 

našich klubech. To znamená, že si toho všimnou naši klienti a řeknou to svým známým, rodinným 

příslušníkům či kamarádům. Také necháváme natisknout menší počet letáčky, které hostesky poté 

roznáší. 

Zvýší den otevřených dveří počet nových příchozích? 

Každý člověk, co projde recepcí, zanechává svoje údaje např. telefonní čísla, emaily a poté je 

kontaktujeme, jak se jim u nás líbilo, jestli si nechtějí zakoupit členství a zasíláme jim nabídky, které 

máme. Poté záleží na lidech, zda si členství koupí nebo ne. Máme úspěšnost okolo 3-5% nově 

příchozích. 

Nabízí World Class ke zpestření nějaké zajímavé dny? 

Zajímavé dny máme v našem klubu také. Ale týkají se pouze našich klientů. Připravujeme různé eventy 

jako, Halloween day, Valentine‘s day, Vánoční večírek, Velikonoce. Týká se to především různých 

významných svátků, 1 den, který je zpestřením běžného a každodenního života, jsou vymýšlené 

skupinové lekce,  kde jsou instruktoři převlečeni v maskách, hodina se odlišuje od klasického všedního 

dne, je něčím zpestřená. Dále se snažíme zajistit i občerstvení či soutěže, vyzdobit klub do toho daného 

svátku, aby to bylo pro klienty zpestřením. 



Týká se to členů, kteří mají jakékoliv členství, musí mít v daný den aktivní členství a poté se můžou 

tohoto dnu zúčastnit 

 

 

 

Internet 

Na kterých internetových stránkách jsou umístěny informace o World Class a jak se liší nabídka 

v ČR od zahraničí? 

Informace se vyskytují na našem webu, tedy www.worldclass.cz a poté na fabebookových stránkách. 

Nabídka se liší stoprocentně. Každé fitness je jiné, každé fitness nabízí něco jiného, samozřejmě se 

každá země přizpůsobuje svoji ekonomice. To znamená, že to co platí u nás, neznamená, že bude platit 

pro občany Bruselu, Švédska a podobně. Každá země má jinou mentalitu lidí, na každé lidi z té země 

působí něco jiného. Samozřejmě, že došlo k tomu, že jsme vyzkoušeli nabídku, která se prezentovala 

v jiném klubu a u nás to nefungovalo, takže máme zkušenost, že si nabídky vytváříme sami. 

Jsou posílány e-maily zákazníkům s výhodným členstvím a novinkami?  

Emaily jsou zasílány lidem, kteří na webových stránkách vyplní takzvaný „try us request“ a na základě 

toho jsou pozváni do fitness, kde si mohou zdarma vyzkoušet a projít dané fitness. Poté musí vyplit 

podmínky denního vstupu, kde je uveden kontakt a druhý den jim voláme, zda se  jim zde líbilo a 

nechtějí si zakoupit členství ve World Class. Samozřejmě si tvoříme databáze, kde jsou ukládáni všichni 

lidé, kteří pošli fitness. Neznamená, že když klient nezakoupí členství nyní, tak že si ho nebude chtít 

koupit za půl roku. Pokud si přeje být klient dále kontaktován, tak mu zasíláme nabídky a čas od času 

se k nám někdo vrací , že po půl roce se mu daná nabídka líbí a zakoupí si ji. 

Dále jsou emaily zasílány našim členům měsíc předem, než jim vyprší členství, aby jsme je o tom 

informovali a je jim poděkováno za to, že navštěvovali World Class a doufáme, že budou navštěvovat 

dále fitness a také je jim nabídnuta zvýhodněná nabídka. Dále jsou zasílané e-maily klientům, když se 

blíží významný den, jsou i připraveny letáčky, které jsou zasílány klientům do e-mailů. 

Používáte k propagaci WC sociální sítě? (facebookové stránky)- akční nabídky, reklamní proužky 

(placená reklama na facebooku)  

K propagaci jsou využívané facebookové stránky. Placená reklama na facebooku nevyužíváme. My 

jsme facebookové stránky začali aktivněji využívat až poslední dobou, když jsem zjistili, že jsme v tomto 

pozadu. Tedy stránky využíváme aktivněji pouze okolo 3 měsíců. Jsou tam umisťovány doporučení, 

příspěvky, naše nabídky, programy- cvičební atd. 

Prodáváte svoje produkty na slevových portálech? Popřípadě na jakých a jakou si slevový portál 

bere provizi. 

World Class využívá slevový portál Slevomat a Pepa.cz. Bohužel s Pepa.cz se nám zkušenost vůbec 

neosvědčila, takže zde už spolupráce nebude. Se Slevomatem, vzhledem tomu, že je to největší slevový 

portál v České republice, je pro nás spolupráce s ním zajímavější. Mě osobně se to nelíbí, protože tím 



samozřejmě podrýváme kvalitu a zneucťujeme tak klienty, kteří si u nás zakoupili plnohodnotné 

členství. Na druhou stranu chápu, že ten boj je zde na tolik veliký, že my si tímto způsobem 

potřebujeme pomoc, abychom zvýšili zisky. Provize, kterou si portál bere, záleží na tom, jak si to 

uhádáme, ale bývá to kolem 20- 25%. 

 

Podpora prodeje: 

 

Získává WC klienty pomocí telekomunikace s potencionálními klienty? Viz call centra  

Voláme pouze klientům, na které máme kontakt, tzn. pokud minimálně jednou fitness navštívili. 

Získávají stálí zákazníci věrnostní karty s různými slevami na další využití fitness centra- 

kosmetiku, masáže?  

Naši klienti nezískávají věrnostní karty, ale mají možnost využití masáží nebo personálních tréninků za 

zvýhodněnou cenu oproti lidem, kteří  u nás to členství nemají tzn. pro člena World Class stojí 

hodinová masáž 850 Kč a pro člověka, který si přijde pouze na masáž je to o 100 Kč dražší. Takže 

tímto způsobem jsou členi zvýhodněni, ale nemají možnost získat věrnostní karty, aby s ní nakupovali 

věci s 30%  slevou. 

Poskytuje WC slevy na další členství? Přiveď kamaráda a dostaneš slevu 20% na členství. 

Máme u nás takzvaný Cash back, kde náš klient přivede jiného člena, který si koupí časově neomezené 

členství, tak je klientovi vyplacena v hotovosti částka 1000 Kč, za každého přivedeného člena to 

znamená pokud přivede 10 členů, tak dostane zpět 10 000 Kč. Podmínkou je, že si musí zakoupit časově 

neomezené členství na celý rok. 

Ostatní otázky: 

Kdo je cílovou skupinou World Class?  

Cílovou skupinou jsou určitě lidé, kteří milují sport, určitě lidé kteří chtějí v posilovně trávit čas a sport 

je jejich koníčkem. Nemáme zde žádnou věková hranice, je zde i 85 letá paní, která využívá fitness, je to 

nejstarší členka. Další 75 letá paní, která dokonce využívá osobního trenéra k tomu, aby se udržela 

v kondici. 

Je pro vás konkurence ostatních fitness center nebezpečná, co se týče propagace?  

Každá konkurence je nebezpečná, především když vyrostly 2 nový fitness centra v Palladiu a v Kotvě. 

Je to boj a je na fitness, které vyjde jako vítěz, ať už zajímavou nabídkou nebo tím, co můžou nabídnout 

jiného od konkurence. 

Kdo je největším konkurentem a proč? v čem jsou lepší, co nabízejí navíc zákazníkům?  

Když se budu soustředit na tento klub a na klub na Václavském náměstí tak jsou to určitě ty nové dvě 

pobočky v Kotvě a v Palladiu. Když to budu brát ze široko, tak je to 100% Holmes Place.   

Získáváte informace od lidí, kde se o World Class dozvěděli? 



Ano, na podmínkách denního vstupu lidé vyplňují, kde se o World Class dozvěděli. Ale vyplní to pouze 

cca 30% příchozích. A nikdo s tím už pak dále nepracuje. 

Rozpočet: 

Máte problém s marketingovou komunikací, chtěli by jste ji do budoucna vylepšit? V čem 

reklamu posílit popřípadě v jakých médiích? 

Já si nemyslím, že bychom měli úplně problém s marketingovou komunikací, určitě je co zlepšovat, to 

je vždycky. Mohlo by toho být více, na druhou stranu si musíme umět vybírat, aby to pro nás mělo co 

největší potenciál a smyls. Měli bychom stoprocentně zapracovat na tom, abychom se více objevovali 

v časopisech, kde by se World Class prezentoval v nějakých článcích nebo ukázkách nějakého cvičení. 

Nejlepší je pro to období léta, kdy vycházejí články „hubněte do plavek“ , nebo v období zimy, před 

Vánoci, kde lidi mají strach,  aby nesnědli o jeden řízek více a tím neztloustli. Tam jsou samozřejmě 

místa, kde by jsme měli zabojovat o to, abychom World Class více zveřejňovali. 

Jaký je rozpočet na marketingovou komunikaci? Na jaký nástroj je kladen největší důraz? 

Největší rozpočet je určitě kladený na rozhlasovou reklamu, nicméně částka není stanovena. My se 

snažíme většinou té propagace barterovat, aby klub ušetřil peníze a pro nás je to poté lepší, co se týče 

té komunikace. Můžeme dát členství do firem pro zaměstnance nebo do soutěží do rádia, kde se World 

Class propaguje. Dále je vynakládán rozpočet na billboardy a letáky umístěné v metru. 

Bohužel zde nemáme marketingové oddělení, což si myslím, že je to nevýhodou World Class. A nemáme 

stanovený rozpočet, není nikde psáno, kolik bychom mohli utratit na marketingovou propagaci. 

Rozpočet není stanovený ani na měsíc ani na rok. 

Kdo pro World Class vytváří reklamu, když nemáte marketingové oddělení? 

Reklamu  World Class vytváří grafické studio a využíváme vlastní hlavy. 

Jaký byl stanovený cíl pro ro 2013 a jestli byl cíl dodržen? A jaká cíl je na rok 2014? 

Pro rok 2013 nebyl stanoven žádný cíl. World Class tímto stylem neumí pracovat. Pracuje ze dne na 
den, z měsíce na měsíc. Proto vypadá, tak jak vypadá. Tyhle věci ve firmě chybí. Pro rok 2014 není 
opět žádný cíl.	  


