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Abstrakt

Název:

Marketingová komunikace fitness World Class

Cíl:

Cílem je na základě provedených analýz zhodnotit současnou situaci
marketingové komunikace a na jejich základě vytvořit návrh na zlepšení
marketingové komunikace World Class pro rok 2015.

Metody:

V této práci byly využity metody analýzy textů a dokumentů. Za pomocí
kvalitativní

metody

byl

proveden

strukturovaný

rozhovor

s club

manažerkou společnosti.
Výsledky:

Výsledkem práce je nový kompletní návrh marketingové komunikace pro
fitness centrum World Class na rok 2015. Návrh zahrnuje vylepšení
propagace především v časopisech, lepší umístění venkovní reklamy, větší
zaměřenost na internet, ale také byl návrh rozšířen o nové modernější
nástroje – virální marketing a guerilla marketing. Pro jeho kompletnost byl
vytvořen rozpočet na marketingovou komunikaci a časový harmonogram.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, reklama, fitness centrum, interview

	
  
	
  

	
  
	
  
Abstract
Title:

Marketing communications of fitness World Class

Objective:

The aim is to evaluate the marketing communications of World Class
fitness centre based on analysis and subsequently develop proposals to
improve the marketing communications for the year 2015.

Methods:

In this thesis were used analysis of texts and documents. Using the
qualitative method was conducted structured interview with the club
manager of the company.

Results:

The result of this thesis is completely new design of marketing
communications for World Class fitness centre for the year 2015. The
proposal includes improvements of the advertisement in magazines, better
placement of the outdoor advertisement, more emphasis on the online
marketing. The proposal was expanded to include new modern tools –
viral and guerilla marketing. For completeness was proposed a budget for
marketing communications for the year 2015 and related timetable.

Key words:

marketing, marketing communications, advertising, fitness centre,
interview
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1. ÚVOD
V posledních letech si lidé začínají uvědomovat, že cvičení je nejen důležité pro jejich
tělo, ale také je považováno za relaxaci od každodenního stereotypu a stresu, se kterým
se každý z nás setkává den co den.
Lidé začali navštěvovat nejrůznější skupinové lekce, jako je aerobic, pilates, jóga,
ale také se začali věnovat běhání, jízdě na kole a kolečkových bruslích. Tyto sporty jsou
nejčastěji využívány pouze v letních měsících a naopak v zimním období se lidé zaměřují
převážně na halové sporty. Z tohoto důvodu, že lidé nemohou dělat vždy to co chtějí,
začaly být čím dál více populárnější fitness centra, kde jsou tyto jednotlivé sporty
umístěné pohromadě.
Díky většímu zájmu lidí, došlo i ke zvýšení počtu fitness center na trhu. Právě z tohoto
důvodu vzniká mezi jednotlivými centry konkurence a rivalita o to, kdo bude mít více
zákazníků.
Jednotlivá centra se liší polohou, nabízejícími službami, čistotou, kvalitou vybavení
a kvalitou osobních trenérů. Ale především se liší propagací a cenovou politikou, neboť
každé fitness je zaměřené na něco či někoho jiného.
Pro bakalářskou práci jsem si vybrala fitness centrum World Class, které vzniklo
ve švédském Stockholmu v roce 1983. Zakladatelem tohoto komplexu je sportovec
a podnikatel Ulf Bengtsson. Bakalářská práce je zacílena na Českou republiku, respektive
na hlavní město Prahu, kde se toto fitness centrum nachází. V okolí centra Prahy,
kde jsou umístěné dvě ze tří poboček World Class, se vyskytuje silná konkurence fitness
center Kotva, Jatomi a Holmes Place. Každé z těchto center má jinou filosofii a záleží
na každém z nich, jak se prosadí mezi lidmi.
Propagace každého fitness, tvoří jakousi image, která buď zaujme a přiláká zákazníky,
nebo nezaujme a dané centrum nebude mít dostatek klientů. Rovněž záleží na cenové
politice fitness, která je nabízená klientům. Z důvodu přeplnění trhu se centra předhánějí
v zajímavější nabídce členství, aby získala co největší počet klientů a tím zvýšila zisk.
Těmito faktory se budu zabývat ve své bakalářské práci - Marketingová komunikace
fitness World Class, kde se budu snažit analyzovat problémy týkající se komunikačního
mixu. Přínosem této bakalářské práce bude vytvoření návrhu ke zlepšení v této oblasti
pro fitness World Class. Návrh by měl vést k přilákání většího počtu zákazníků daného
fitness a také ke zvýšení tržby, což je cílem každého podniku.	
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2. 1 Cíle
Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh na zlepšení marketingové komunikace ve fitness
centru World Class v České republice pro rok 2015. Na základě analýzy interních
dokumentů a stávajících marketingových kanálů (internetových stránek, reklamy
v médiích, propagačních letáčků atd.) a za pomocí interview s club manažerkou Barborou
Novotnou, bude analyzována a zhodnocena marketingová komunikace tohoto fitness
centra.

2. 2 Úkoly
•

studium odborné literatury - odborných pojmů

•

provedení strukturovaného rozhovoru s manažerkou klubu

•

analýza dokumentů – marketingové komunikace z roku 2013 a 2014

•

zhodnocení analýzy a získání výsledků

•

návrh nové marketingové komunikace pro rok 2015
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3. 1 Marketing
Původ slova marketing pochází z anglického slova „market“, což v překladu znamená
„trh“. Marketing se nepoužívá pouze k uskutečnění prodeje, ale především k uspokojení
potřeb zákazníků. Důležité pro marketing je, aby dobře porozuměl potřebám zákazníků,
aby poznal, jaké prvky požadují a podle toho vyhotovil produkty a služby, které
zákazníci ocení a zakoupí.
Pro upřesnění pojmu „marketing“ je v následujícím textu vybráno několik definic, které
popisují významní autoři.
Kotler [12, s. 30] definuje marketing jako „společenský a manažerský proces, jehož
prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby
a směny výrobků či jiných hodnot“.
Americká marketingová asociace [24] formuluje definici marketingu jako „činnost,
soubor institucí a proces pro vytvoření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které
mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek“.
Český autor Světlík [21, s. 32] použil rovněž definici marketingu ve své publikaci, kterou
definuje jako „proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování
a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem
zajišťujícím splnění cílů organizace“.

3. 2 Marketingový mix
Foret [7, s. 127] definuje marketingový mix takto: „Jedná se o soubor kontrolovatelných
marketingových proměnných připravených k tomu, aby produkce byla co nejbližším
přáním cílového zákazníka“. Marketingovým mixem můžeme nazvat vše, čím se snaží
firma ovlivnit poptávku vůči nabídce. Tento mix označujeme jako 4P, kam patří produkt,
cena, místo a propagace, pocházející z anglických slov product, price, place, promotion.
Důraz je kladen na to, aby skutečnosti nepůsobily jednotlivě, nýbrž musí být navzájem
propojeny, aby vytvářely celek a dosahovaly správného cíle.
Základem klasického marketingového mixu je právě 4P, Foret [7] přispěl k rozšíření
mixu o další tři složky a to personál, prezentace a proces.
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Personál jsou lidé, kteří ulehčují výběr služby či výrobku svým zákazníkům a dodávají
daný produkt cílovému spotřebiteli. 	
  
Prezentaci lze definovat jako místo, kde lidé získávají produkt, kde vnímají atmosféru
a celkovou image firmy.
Mezi třetí složku patří proces, který je zaměřen na správný způsob poskytování služby
či výrobku.
3. 2. 1 Produkt
Produkt představuje důležitou roli v marketingu, Horáková [9, s. 36] ho definuje jako
„hmotný i nehmotný statek, o který mají zájem určité skupiny či organizace“.
Produkt je brán jako jádro marketingového mixu, může být považován za věc, která
je na trhu nabízená, může být poskytnuta k získání, používání nebo také ke spotřebě,
ale také slouží ke splnění přání zákazníků. [7]
3. 2. 2 Cena
Cena patří jako jediná z marketingového mixu k prvkům, který nic nestojí a který firmě
vytváří zisk. Ostatní prvky naopak musí firma hradit a tím tedy tvoří výdaje. Cena
představuje různé formy výhod a slev.
Dále se může jednat o různé placení předem, platby na splátky nebo výhodné úrokové
sazby. [6]
Na základě hodnoty ceny a rozhodování o ní, jsou ovlivněny interní i externí faktory.
Za interní faktory jsou považované náklady na zhotovení produktu, na jeho distribuci,
propagaci a prodej. Náklady jsou limitující nejnižší možnou cenou, při které mohou být i
nižší náklady. Opak tvoří externí faktory s vymezující nejvyšší cenou. [7]
Určování cen patří mezi jednu z obtížnějších forem, pokud je cena příliš vysoká,
tak i poptávka po daném substitutu klesá. Ovšem ne vždy toto pravidlo platí, neboť
známkou kvality a dobré značky je i vyšší cena výrobku či služby. [7]
3. 2. 3 Distribuce
Distribuce může být považována za cestu produktu od výrobce k zákazníkovi. Cílem
je přesunout zboží od výrobce k co nejvýhodnějšímu místu, kde si zákazník daný výrobek
pořídí. [9]
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3. 2. 4 Propagace
Smyslem propagační činnosti je podle Horákové [9, s. 265] „zejména informovat
o produktu například o jeho vlastnostech, dostupnosti, a ceně a přesvědčit potenciální
zákazníky o výhodnosti koupě produktu od inzerující firmy“. Tento způsob bývá
výhodný pro obě strany. Výrobce zde používá nejmenší náklady a spotřebitel získává
užitek v podobě získaných informací, které mu pomáhají při rozhodování o koupi. [9]

3. 3 Marketingová komunikace
„Marketingová komunikace je v širším pojetí systematickým využíváním principů, prvků
a postupů marketingu při prohlubování a upevňování vztahů mezi producenty,
distributory a zejména jejich příjemci (zákazníci). Cílem těchto aktivit je nejen lepší
vzájemná informovanost, ale především dosažení vyšší spokojenosti na straně zákazníků,
a tím i vytvoření jejich dlouhodobějších vztahů s producenty a distributory“. Aby si firmy
udrželi zákazníka, musí vytvářet aktivní přístup, který je hlavním principem
marketingové komunikace. Nesmí čekat na to, až zákazník sdělí, co by v daném
sortimentu vylepšil a změnil. Výrobce musí být vždy v předstihu před zákazníky a snažit
se jim nabídnout nabídku, která je uchvátí. Marketingové nástroje by měly být sestaveny
tak, aby se navzájem prolínaly a nevytvářely mezi sebou konflikty. „Základem úspěšné
marketingové komunikace zůstává získání a trvalé udržení zájmu a pozornosti
veřejnosti“. [7, s. 164]
Jedním z trendů dnešního marketingu je vrůstající důležitost budování věrnosti
stávajících zákazníků místo snahy získat nové. Tento trend ve vztahu k zákaznicky
orientovanému marketingu zahrnuje mnohem více pokroku v oblast „soft sell“,
což znamená způsob reklamy nebo prodeje produktu přesvědčováním lidí k jeho koupi
mírnou a nenásilnou formou. [5, s. 26]
Každý den je zákazník vystaven celé řadě informací, které musí vstřebat, část si uchovat
a dále s těmito informacemi určitým způsobem naložit. Reklamních informací, se kterými
se spotřebitel setká během dne, jsou tisíce. Ovšem každý z nich je schopný
si zapamatovat pouze nepatrné množství. Proto je důležité, aby prezentace daného spotu
či reklamy byla poutavá, srozumitelná, zajímavá, jednoduchá, aby bylo vhodně vybrané
médium vzhledem k cílové skupině.
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Komunikace mezi zákazníky, jak současnými tak i nastávajícími, je velmi důležitá,
neboť celý další vývoj bude od toho odvozen. Osobní komunikace může být prováděná
nejen telefonickým hovorem, ale také osobním dopisem nebo diskusí. Výhodou této
komunikace

je

okamžitá

reakce

od

příjemce,

kterou

lze

dále

rozvádět

a zaměřovat se na další detaily. Dále je využívaná okamžitá zpětná vazba,
která napomáhá vyhodnotit situaci. Také jsou zde nevýhody, a to nákladnost na jednoho
osloveného, omezený počet osob, které mu se prodejci mohou věnovat v určitém
časovém úseku. [16]
Za druhý typ komunikace je považována neosobní komunikace charakteristická
podáváním informací bez osobního kontaktu. Pro tento druh komunikace jsou vybrána
tyto média: noviny, časopisy, poštovní zásilky, rozhlas a televize, či nejrůznější zvukové
nahrávky, videokazety, ale také reklamy, plakáty a billboardy. Dnes je tato komunikace
rozšířena o nové přístroje v podobě počítačů, faxů, mobilních telefonů či záznamníků
zpráv.
K této formě komunikace patří bezpodmínečně atmosféra, která je vytvořena v daném
„sektoru cíleného prodeje“. Atmosféra vytváří dojem a pocit zákazníka, na základě které
dochází k posílení rozhodnutí o koupi služby nebo výrobku. [7]
Marketingová komunikace má za cíl najít zákazníkovi vhodný produkt či službu,
neboť zákazníci se chtějí navzájem od sebe odlišovat a každý z nich má jiný požadavek.
Proto se provádí programy komunikace, které vytvářejí skupiny pro správné segmenty.
Jedna z možností, jak dát o sobě vědět zákazníkovi, je pomocí „auditu, který eviduje
všechny potencionální možnosti komunikace mezi cílovým zákazníkem.“ [13, s. 534]
Marshall McLuhan in Kotler [13, s. 533] uvádí: „Média šíří zprávy, to znamená, že média
mohou ovlivnit obsah zprávy“. Toto tvrzení je dobré mít na paměti, protože právě média
si často vylepšují obsah sdělení, aby konečná zpráva působila více dramatičtěji.

3. 4 Komunikační mix
V následujícím textu se budu věnovat jednotlivým komunikačním nástrojům, které patří
do marketingové komunikace.
Komunikace má za úkol stát se účinnější a efektivnější. Také má dojít k souladu mezi
jednotlivými nástroji a tím, co chceme sdělit. [6]
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Firmy mají tendenci vylepšovat komunikaci záměnou dražšího nástroje za levnější, který
vykoná stejnou práci, za méně peněz. [13]
Komunikace mezi firmou a současnými či budoucími zákazníky je velmi důležitá,
neboť právě oni rozhodují o vylepšení následujících výrobků. Při vzájemné komunikaci
dochází k budování oboustranných vztahů, které jsou klíčové pro budoucí rozvoj firmy.
V úvahu lze brát dobu před nákupem, při nákupu, při spotřebě i po ní. „Pro většinu firem
není otázkou, zda komunikovat, ale jak komunikovat a kolik na jednotlivé druhy
komunikace vynaložit”. [15, s. 30]
Menších skupin zákazníků se specifickými požadavky stále přibývá, proto je potřeba
zavádět nové způsoby marketingového programu, díky němuž se budou vytvářet užší
vztahy se zákazníky. [12]
Foret [7, s. 172] ve své publikaci charakterizuje čtyři základní nástroje:
•

„Reklama jako placená forma extenzivní a neosobní prezentace nabídky
ve sdělovacích prostředcích.

•

Podpora prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu
nebo prodeje produktu.

•

Public relations jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména
prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích.

•

Osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním nebo
i několika potencionálními zákazníky“.

Od 90. let je propagace posílena také řadou nástrojů a principů direct marketingu
a případně dalším využitím elektronických prostředníků, včetně internetu. [6]
Philipe Kotler [13, s. 533] propagační mix charakterizuje lehce odlišně, skládá
se z 5 nástrojů. Na rozdíl od Foreta přidává k mixu také přímý marketing.
•

„Inzerce: jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek,
zboží nebo služeb určitým investorům.

•

Propagace: soubor krátkodobých stimulů, které mají povzbudit zákazníka
k vyzkoušení výrobku nebo služby nebo jejich nákupu.

•

Public relations: řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy
nebo výrobku.
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•

Osobní prodej: jednání tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními kupci
za účelem prezentace výrobku, zodpovězení dotazů a získání objednávky.

•

Přímý marketing: využívání poštovních zásilek, telefonu, faxu, e-mailu a dalších
neosobních prostředků kontaktu pro bezprostřední předávání zpráv a získávání
přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů“.

Pro upřesnění marketingové komunikace je v textu zakomponované schéma, které
ukazuje nejrůznější formy jednotlivých druhů komunikace.
Schéma č. 1- Marketingová komunikace
MARKETINGOVÁ
KOMUNIKACE
REKLAMA

OSOBNÍ
PRODEJ

PR

PŘÍMÝ
MARKETING

PODPORE PRODEJE

plakátové
plochy

veletrhy a
výstavy

projevy

vzorky
zboží

reklamní
poutače u
pokladny

obchodní
setkání

semináře

výstavy a
veletrhy

predstavení
výrobků

výroční
zprávy

kupony

brožury
tištěné a
vysílané
reklamy

obchodní
agenti
firmy

příspěvky na
dobročinné
účely

zvýhodněná
balení

katalogy

Zdroj: vlastní zpracování dle Horákové (1992, s. 269), Kotler (2007, s. 818)

Následující text je věnován podrobně rozpracovaným jednotlivým komunikačním
nástrojům, které byly vybrány pro tuto práci a které jsou umístěné v předchozím schéma.
Jedná se o reklamu, podporu prodeje, public relations, osobní prodej, internetová
komunikace a přímý marketing.
3. 4. 1 Reklama
Slovo reklama pochází z latinského „reklamare“, což znamená „znovu křičeti.“ [23]
Reklama má mnoho forem a způsobů použití, Machková [16, s. 170] ji charakterizuje
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jako „formu placené, neosobní komunikace, jejíž pomocí firma prostřednictvím různých
médií komunikuje se zákazníky“.
„Reklama je forma externí komunikace firmy. Existují různé druhy reklamy a jejich
nástrojů, které jsou charakterizovány odlišným použitím, funkcemi a pohledy na ni.
Setkáváme se s rozmanitými definicemi pojmu reklama. Jednou z nich je definice
z pohledu komunikace a marketingu, která říká, že reklama znamená informovat velký
počet lidí o něčem“. [10, s. 15]
Reklama může způsobit nepřesvědčivost způsobenou nedostatkem osobního kontaktu
a často patří mezi velmi nákladnou a je považována za jednosměrnou formu komunikace.
S reklamou se nejčastěji setkáváme v televizi, v rozhlase, v médiích, na reklamních
tabulích, plakátech, na internetu, na sociálních sítích a další.
Důležitost funkce reklamy spočívá v tom, že napomáhá k vytvoření dlouhodobé image
výrobku či firmy. Její kvalita a poutavost často působí na rychlost nákupu. [15]
V poslední době se tvůrci reklamy soustřeďují na emoce a to především rodinné.
Tellis in Kotler zjistil, že inzerce a reklama má velký vliv na objem koupě u věrných
zákazníků dané značky a to i po dobu tří let, naopak snižuje efektivnost u nově
příchozích. [13]
Reklama může být brána, jako menší nátlak oproti obchodnímu agentovi, který se snaží
dosáhnout svého úkolu. Reklama se zákazníkem vede pouze monolog, který nevyvolává
přímý tlak na koupi produktu. [9]
Nejdůležitějším cílem reklamy je dodat výrobku vyšší hodnotu na základě imaginace
a stylizace. Také tak sdělení se zaměřuje na skrytá přání. [16] Reklama se snaží vyvolat
touhu a potřebu po daném výrobku či službě. Inspiraci nalézá především v televizi
a filmech. Podle Kotlera [13, s. 562] je potřeba si na začátku definovat cílový trh
a motivaci kupujících při vytváření reklamních programů. A to pomocí 5 M.
•

„Poslání (mission): zjišťování cílů inzerce a reklamy

•

Peníze (money): kolik se může investovat

•

Sdělení (message): jaké sdělení by měla být odeslána

•

Média (media): jaká média je potřeba použít

•

Měřítko (measurement): podle jakých kritérií se bude hodnotit výsledek“
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Reklama je způsob tvorby něčeho nového, uplatňuje se zde kreativita, tvořivost, dobré
nápady. Ten, kdo reklamu vytváří, musí dobře poznat svého zákazníka a nabídnout mu,
takový výrobek, či službu, která bude pro něj uspokojivá. Aby reklama se stala úspěšnou,
musí být jedinečná a něčím obohacená od ostatních. Hlavní její náplní je pobízení
ke koupi zboží a zdůraznění přednosti daného předmětu. Kvalitní a zapamatovatelnou
reklamou se firma dostává do povědomí zákazníků a tím si vytváří image, což je pro
každou firmu důležité. Důraz je kladen na reklamní kampaň a na dostatečné množství
času vymezené pro ni. Ne vždy dobré plánování reklamní kampaně zaručí úspěch,
ale alespoň tak zvyšuje šance.
Správné umístění reklamy je potřeba dobře promyslet, neboť lidé raději uvěří reklamě,
která je umístěna v jejich oblíbeném programu než v programu, který tak často nesledují.
Výhody reklamy:
Reklama vytváří schopnost zásahu mnoha kupujících v nejrůznějších koutech světa,
jedná se především o televizní reklamu, která pohltí okolní svět. Reklamní sdělení
se mnohokrát během dne opakuje, tudíž se kupujícímu vrývá do paměti a umožňuje
mu porovnávat daný předmět s konkurencí. Mezi další výhodu patří její pestrost a to jak
ve zvukové stránce, tak její barevností či vizuálními prvky. Reklama se zaměřuje na dva
prvky a to dlouhodobé budování image produktu a nebo okamžitý nárůst tržeb. [15]
Nevýhody reklamy:
Nevýhodu reklamy představuje jednosměrná komunikace s lidmi. Také patří mezi
neosobní, nemá schopnost být přesvědčivá tak jak firemní prodejci, což je velkou
nevýhodou neboť lidé jsou velmi důvěřiví a často se nechají přesvědčit ke koupi aniž o ní
stojí. Reklama je velmi finančně náročná, jako například televizní spoty. Mezi levnější
patří novinová nebo rozhlasová reklama. [15]
Broučková [2, s. 224 ] reklamu dělí na:
„výrobkovou – má za úkol zdůraznit přednosti a výhody, které zákazník získá
používáním daných výrobků
institucionální – slouží k odlišení vlastní firmy od ostatních a snaží se získat důvěru
zákazníků ve vlastní firmu a nepřímo tak povzbudit ke koupi výrobků podniku,
zdůrazňuje kladné stránky firmy jako je špičkový servis a dodržování smluvních
podmínek“.
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Reklama je především využívaná v obchodních společnostech, ale je možné se s ní setkat
i u neziskových organizací a profesních či sociálních organizací. Vytváří způsob,
který má za cíl informovat a přesvědčovat. [15]
Z hlediska reklamních cílů Kotler, Klane, Keller [14, s. 607] člení reklamu na:
„informativní – je zaměřena na vytvoření povědomí o značce a znalosti nových výrobků
nebo nových prvků již existujících produktů
přesvědčovací – je zaměřena na vytvoření obliby, preference, má za cíl přesvědčit
nebo vzbudit kupní záměr vzhledem k výrobku čí službě
připomínková – je zaměřena na stimulaci opakovaného nákupu výrobků a služeb
posilující – je zaměřena na přesvědčení stávajících zákazníků“

V následujícím textu se seznámíme s jednotlivými druhy reklamy. Jedná se o televizní,
rozhlasovou, venkovní, internetovou reklamu, ale také o reklamu vyskytující
se v novinách a časopisech.
3. 4. 1. 1 Televizní reklama
V televizních reklamách se vyskytuje zboží dlouhodobé spotřeby (pračky, myčky,
automobily), zboží každodenní spotřeby (prací prostředky, hygienické potřeby), ale také
luxusní zboží, jako jsou nejrůznější dovolené nebo kreditní karty. [3] Další druh televizní
reklamy představuje reklama v kině, kterou De Pelsmacker, Geuens, Bergh [6] uvádí,
tak že lidé tímto způsobem věnují reklamě daleko více pozornosti, protože jsou v dobré
náladě a proto ji vnímají pozitivně.
Mezi velkou výhodu patří široký rozsah oslovených diváků, je zde možnost kombinace
jak zvukových tak i vizuálních vjemů a možnost opakování sdělení. Naopak mezi
nevýhody patří vysoké náklady, neustálý nárůst televizních stanic, omezené zaměření
na cílovou skupinu. [15]
3. 4. 1. 2 Rozhlasová reklama
Rozhlasová reklama nepatří mezi tak přitažlivou jako televize. Cenová dostupnost
a možnost regionálního oslovení cílových skupin je zařazena mezi výhody.
Také za výhodu jsou považované zvukové efekty a zapamatovatelné melodie, díky jejímž
opakování si spotřebitel zapamatuje sdělení, které reklama poskytuje. [9] Nevýhodou
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se však stává působení pouze na jeden smysl a to sluchový, dalším nedostatkem se stává
nepravidelnost poslechu a velmi krátká doba rozhlasového výstupu okolo 15 až 30 vteřin.
Kvůli přehlcení reklam v rozhlase dochází k nízké pozornosti posluchačů, kteří často
berou rádio pouze jako kulisu. [3]
3. 4. 1. 3 Denní tisk
Velkou výhodou je vysoká flexibilita, možnost pravidelného opakování inzerce
a to především zaměřené na cílovou skupinu. Reklamu lze často měnit a tím reagovat
na aktuální příspěvky. Noviny umožňují oslovení širokého spektra čtenářů a především
jsou věrohodné. Naopak nevýhodou je velmi krátká životnost a nízká kvalita tisku.
Noviny nelze přímo zacílit na určitou skupinu, jako je to u časopisů. [3]
3. 4. 1. 4 Časopisy
Tištěná reklama je velmi oblíbenou při používání inzercí složitějších a nákladnějších
výrobku či služeb. V časopisech bývá umisťována ta reklama, která slouží na základě
citových podnětů. [9]
Tento druh reklamy umožňuje oslovení přímo cílové skupiny čtenářů, je zde velmi
vysoká kvalita tisku, dlouhá životnost, vysoká tematická segmentace a pozornost čtení
především u odborných časopisů. Některé z časopisů dokonce přidávají vzorky parfémů
nebo vůně kůže luxusního automobilu. Životnost reklamy v časopisech je vysoká,
dokonce delší než samotné číslo časopisu, neboť se čtenář může vracet ke staršímu
vydání. Díky viditelné rozdílnosti získávají časopisy velký zájem publika. Nevýhodou
jsou zde vysoké náklady na inzerci a nedostatečná pružnost. Také zájem o čtení časopisů
s příchozí érou internetu poklesl. Velký problém přináší clutter, který stránky časopisů
zahlcuje reklamou. [3]
3. 4. 1. 5 Venkovní reklama
Venkovních reklama je známá po celém světě a představuje tak celoplošné i regionální
zaměření reklamních kampaní. Billboardy, bigboardy, megaboardy, prizmy, reklamní
sloupy a další jsou místem, kde se lze s tímto druhem reklamy setkat. Za venkovní
reklamu jsou také považované i reklamní vzducholodě, reklama na lavičkách, autobusové
zastávky atd. [16]
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3. 4. 1. 6 Internetová reklama
Internetová reklama je považovaná za nové masmédium objevující se pro veřejnost
od poloviny 90. let 20. století. Na jeho základě dochází ke globálním změnám v médiích
a vytváří tak rychle rostoucí reklamní medium a je považováno za samostatný druh
komunikace. [19]
Stuchlík, Dvořák [20, s. 67] popisují internetovou reklamu, která lze definovat
jako „placená reklamní plocha, která se objevuje na WWW stránkách daného serveru
nebo e-mailu“.
Také tento druh reklamy je vyjádřen převisem nabídkou reklamních ploch nad poptávkou
díky zadavatelům. Prázdné reklamní plochy jsou využívány k barteru, což je zobrazování
reklamních proužků na internetových stránkách pomocí ostatních serverů. Cílem barteru
je snaha získat nové uživatele, kteří by v budoucnosti představovali klienty. [20]
Reklamní proužky mají podobnou funkci jako billboardy, neboť i ony předávají
informace divákům o různých akcích, nových produktech či službách. Proužky na rozdíl
od billboardů představují vysokou interaktivu a také udávají přesnější četnost. [20]
Zhlédnutí internetové reklamy je pro mnoho uživatelů ovlivněna pěti vlastnostmi, které
popisuje De Pelsmacker, Geuens, Bergh [6] ve své knize.
Jedna z hlavních vlastností představuje rozhodnutí uživatele, jestli chce nebo nechce
zhlédnout reklamu, tedy jaký zaujímá postoj k dané reklamě. Dalším faktorem může být
umístění reklamy, které by mělo být v kontextu s daným textem. Způsob sdělení by měl
být zábavný, informativní, neobvyklý a především by měl upoutal pozornost. Důraz
je kladen na poplatek, který se může díky reklamě zvýšit nebo snížit. Poslední vlastnost
představuje poskytnutí informací, neboli registrace uživatele a zadání osobních údajů,
aby se mohl stát zákazníkem. [6]
Výhodu přináší krátká doba mezi zadáním a zveřejněním reklamy. I její tvorba
je poměrně jednoduchá, využívá se řada videí, animací nebo různé grafické techniky.
Zájem lidí o internet roste, a proto umisťování reklam na často navštěvované stránky
má efektivní dopad. [6]
Jsou zde ovšem i negativní stránky, jako je clutter, který způsobuje přehlcení reklam
na internetových stránkách v několika vrstvách a to často vede ke zpomalení internetové
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sítě. Mezi další nedostatky patří krátká životnost, tudíž zadavatelé reklam se musí podílet
na jejich aktualizaci. [3]
Pro správnou tvorbu internetové reklamy je potřeba vědět, které části internetových
stránek lidské oko sleduje nejčastěji, kam reklamu umístit a jaká doba je nejvhodnější.
Následující tabulka popisuje faktory, které jsou rozhodující při výběru daného média
pro firmu. Každé médium je ohodnoceno slovní stupnicí: velmi vysoká, vysoká, střední,
(dobrá), nízká, velmi nízká.
Tabulka č. 1 - Porovnání médií propagace
FAKTORY
NALÉHAVOST
NÁZORNOST
IDENTIFIKACE
BALENÍ
RYCHLOST
ODEZVY
NÁKLADY
VÝROBNÍ
NÁKLADY
PENETRACE
HLAVNÍCH
TRHŮ

TELEVIZE

ROZHLAS

ČASOPISY

NOVINY

PLAKÁTY

vysoká

nízká

nízká

velmi nízká

nízká

střední

střední

velmi nízká

dobrá

nízká

velmi vysoká

dobrá

dobrá

vysoká

velmi vysoká

střední

velmi
vysoká

střední

nízká

velmi nízká

střední

nízká

střední

vysoká

velmi nízká

střední

střední

vysoká

velmi
vysoká

velmi vysoká

střední

velmi
vysoká

vysoká

velmi
vysoká
velmi
vysoká

	
  
Zdroj: vlastní úprava dle Horákové (1992, s. 298)

3. 4. 2 Reklama ve sportu
Definice reklamy ve sportu se nijak zvlášť neliší od základní, neboť rozdíl mezi reklamou
a sportovní reklamou pochází od specifických komunikačních médií.
Tento druh reklamy využívají média určena pro oblast tělesné výchovy a sportu.
Čáslavová [4, s. 168] ve své publikaci uvádí následující dělení pěti druhů sportovní
reklamy:
•

Reklama na dresech a sportovních odvětvích

•

Reklama na startovních číslech

•

Reklama na mantinelu

•

Reklama na sportovním náčiní a nářadí

•

Reklama na výsledkových tabulích
21	
  

	
  

	
  
	
  
Další vyhraněný prostor pro sportovní reklamu představují reklamní panely
a transparenty.
Nejen klasická reklama, ale i ta sportovní plní několik funkcí, kterými jsou funkce
informační, přesvědčovací a upomínací. Potencionálním zákazníkem pro tuto reklamu
se stává právě sportovec, proto se firmy snaží navázat kontakt s významnými světovými
sportovci, kteří představují ikonu	
  dané značky.
Pohled na sportovní reklamu musí být trochu odlišný než na klasickou reklamu v televizi,
rozhlase či tisku. Sportovní reklama se snaží nabídnout „velmi variabilní reklamě
psychologické působení a přístupy“. Také lze říci, že sportovní reklama „zasahuje diváky
nepřímo, ale převážně prostřednictvím televizních přenosů a sportovních akcí“.[4, s. 181]
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Tabulka č. 2 - Funkce a vlastnosti sportovní reklamy
funkce
informace,
aktuální
zpravodajství

způsob
znázornění
text, obraz

noviny

časopis

plakát

internet

konečný efekt
zprostředkování aktuálních a
racionálních reklamních
poselství, slouží k zavedení
produktu a pro reklamní
nabídku regionálního
obchodu, seznamovací a
upevňovací reklama

text, obraz
(účinek
barvy)

příjem
informace
v domácí
atmosféře

týdně, 14
denně,
měsíčně,
čtvrtletně

informace,
zábava,
vzdělávání

text, obraz,
zvuk
(vícesmyslové
působení,
účinek barvy)

příjem
informace
v domácí
atmosféře

denně
(účinnost
daná
vysíláním)

informace,
zábava,
vzdělávání,
aktuální
zpravodajství

zvuk (řeč a
hudba)

příjem
informace
v domácí
atmosféře
(celodenně)

denně
(účinnost
daná
vysíláním)

utvrzování spotřebiltelských
zvyklostí, seznámení se s
produkty a výrobci, pouze
doplňkové médium,
seznamovací a upevňovací
reklama

reklama
hospodářských
výrobků a
kulturních
cílů, reklama
různých
událostí

text, obraz
(účinek
barvy)

převážné
letmé
upozornění
pouze
místního
charakteru

denně
(minimální
působnost
14 sní)

zprostředkování reklamního
poselství na neohraničený
okruh lidí, slouží k prezentaci
produktu, pouze doplňkové
medium, upevňovací reklama
pro ucelenou znalost,
vytvoření pověsti firmy

informace,
možnosti
identifikace

text, obraz
(účinek
barvy),
jednoduché
zvuky

příjem
informace
v domácí
atmosféře
(celodenně)

denně
(účinnost
daná
zapojením
počítače)

utvrzování spotřebiltelských
zvyklostí, seznámení se s
produkty a výrobci, pouze
doplňkové médium,
seznamovací a upevňovací
reklama

Zdroj: vlastní úprava dle Čáslavové (2009, s. 170)
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způsob
objevení
denně

informace,
zábava,
vzdělávání

televize

rozhlas

situace
příjem
informace
v domácí
atmosféře
nebo na
pracovišti

zpostředkování stavu nálad a
postojů, utvrzování
spotřebních zvyklostí,
vytvoření image, upevňovací
reklama
obeznámení se s novinkami,
slouží k vytvoření image,
předvedení upotřebení
produktu, seznamovací a
upevňovací reklama

	
  
	
  
3. 4. 3 Podpora prodeje
Machková [16, s. 177] definuje podporu prodeje jako „neosobní forma komunikace
s krátkodobým podnětem, který podporuje nákupní chování zákazníků a zvyšuje
efektivnost prodeje výrobců i obchodních mezičlánků“.
Cílem podpory prodeje je zaměření se na určité subjekty a to na konečné spotřebitele,
na obchod a na partnerské firmy, jejím účelem je pozvednout objem prodeje, který má
za úkol podporovat dlouhodobé cíle, především zvýšit podíl na trhu a posílit věrnost
zákazníků. [16]	
   Mezi nejdůležitější cíle zde patří „získání podpory distributorů,
velkoobchodníků a maloobchodníků při zavádění produktu na trh“. Pro zákazníkovu
koupi je důležité, aby výrobek mohl naleznout v dostatečném množství a co v nejvíce
obchodech. [6, s. 361]
Podpora prodeje se odlišuje od reklamy tím, že představuje „konkrétní motiv koupě“,
zatímco reklama se snaží vytvořit „důvod koupě“. [9]
Na trhu je nabízeno stále více značek a výrobků, což je pro zákazníka velmi obtížné,
neboť nedokáže rozlišovat kvalitu výrobků. Také pro výrobce není jednoduché
se neustále odlišovat od ostatních konkurentů prostřednictvím reklamy, právě proto
je vhodné použití právě podpory prodeje. [6]
Tímto druhem komunikace jsou firmy nuceny k vyvolání silnějších a rychlejších reakcí,
které jsou vymezeny pro krátké období, v kterém dochází k urychlení prodeje.
Musí se však brát v potaz, že přílišné bombardování spotřebitelů podporou prodeje,
vyvolává negativní reakce. Proto většina spotřebitelů bývá vůči tomuto nátlaku imunní
a přestává nabídky vnímat. Důsledkem toho je, že spotřebitelé nevykonávají okamžitý
nákup, ale nechávají si rozhodnutí na později. [13]
Rozhodování o produktu velmi často přichází až na dané prodejně, kde se zákazník
rozhodne na základě momentální nálady, způsobu umístění, či možných upoutávek,
které jsou pomocí podpory prodeje zajištovány. Zákazník se z 50 až 70 % rozhoduje
až na místě. [9] Proto se často můžeme setkávat s prezentací daných výrobků
na prodejně, neboť je potřeba přimět zákazníky k vyzkoušení produktu. Tento lehký
nátlak je považován za jeden z nejdůležitějších cílů kampaně.
Mezi další důležitý úkol patří udržení si loajálních zákazníků, kteří jsou věrni dané
značce, než přesvědčovat nové spotřebitele, aby začali kupovat konkurenční produkty.
Právě proto loajální zákazníci jsou odměňováni drobnými dárky, aby zůstali věrni. [6]
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S nejčastějšími samplingy se setkáváme v potravinách, kde na několika málo metrech
čtverečních probíhají ochutnávky podobných výrobků. Mezi nejdražší formu podpory
prodeje patří rozdávání vzorků zdarma. Tento způsob je nejčastěji využíván při zavádění
nových výrobků na trh. Tato skutečnost umožňuje zákazníkům, aby se s daným
výrobkem seznámili a zhodnotili, zda si jej v budoucnu zakoupí.
Mezi hlavní nástroje podpory prodeje patří: ochutnávky, vzorky výrobků, názorné
ukázky, školení obchodníků.
Mezi nejvýznamnější nástroje pro tento typ komunikace, který se zaměřuje na koncového
spotřebitele, se řadí: slevové kupony, vzorky, výhodná balení, kupony, předvádění
výrobků na veletrhu, spotřebitelské soutěže, poutače v dané prodejně, letáčky atd.
Podpora prodeje má mnoho druhů nástrojů, které zákazníci mohou využívat. Jak můžeme
vidět v následující tabulce, De Pelsmacker, Geuens, Bergh [6] rozdělil nástroje
do tří kategorií a to na finanční pobídky, možnost vyhrát cenu a podpory produktu.
Tabulka č. 3 - Nástroje zákaznické podpory
Finanční pobídky
snížení ceny zboží v regálu
kupony
vrácení peněz
extra objem
spořící karty

Možnost vyhrát cenu
soutěže
kvízy a loterie

Podpora produktu
vzorky
bez poštovného
prémie
samolikvidační prémie
spořící karty

Zdroj: vlastní úprava	
  dle De Pelsmacker (2003, s. 363)	
  
	
  

Kupony a věrnostní karty
Kupony i věrnostní karty znamenají pro zákazníky možnost získat při každém nákupu za
určitou cenu, různý počet bodů. Ty se jim střádají a až dosáhnou určité výše, mohou
si za tyto body pořídit některé zboží z předem určeného sortimentu či dostat slevu
při nákupu. Podle Tellise [22, s. 368] jsou kupony „stvrzenky firem, nabízející
spotřebitelům při splnění určitých podmínek určitou, právně stanovenou slevu
z maloobchodní ceny výrobku“. Kupony mají význam přispívání podpory značky
a upozornění zákazníka na daný výrobek, který představuje určitý způsob reklamy.
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Prémie
Další z možností jsou prémie, které spotřebitel získá při nákupu jiného výrobku zdarma
či za velmi nízkou cenu. Prémie můžou být vně obalu, uvnitř obalu nebo mohou být
zaslané poštou. Nejčastějším příkladem jsou zubní kartáčky při nákupu zubní pasty.
Cílem prémie je získat přízeň spotřebitelů, proto je potřeba darovaný předmět vybírat
pečlivě, protože zákazník by si běžně tento výrobek nepořídil. Dále se výrobci snaží
získat loajalitu zákazníků a přesvědčit spotřebitele o opětovném nákupu. [22]
Reklamní dárky
Častým způsobem zviditelnění firmy bývají rozdávané reklamní dárky, na kterých
je uvedené logo firmy. Bývají to klíčenky, propisky, nákupní tašky, čepice atd. Tento
druh reklamy je svým způsobem účinný, neboť lidé skutečně reklamní předměty
využívají, avšak nevěnují tak často pozornost nápisu nebo logu firmy, který dárek
obsahuje.
Slevy
Slevy patří rovněž mezi podporu prodeje, které jsou uskutečněné po nákupu.
Nejčastějším způsobem získání slevy je zaslání potvrzení o nákupu výrobci a ten obratem
pošle množstevní slevu. Dále může být sleva součástí jednotlivých balíčků za nižší cenu
nebo dva výrobky za cenu jednoho. Tyto balíčky bývají zpravidla účinnější než
kupony. [12]
Prodejci mají za cíl zvyšovat podíl prodejen na trhu. Prodejce nebere v potaz,
které ze značek se prodávají nejlépe, ale naopak propagují ty značky, které vytvářejí
nejvyšší zisk firmě a které mají nejvyšší objem prodeje. [3]
3. 4. 4 Public relations
Public relations (PR) vyjadřuje komunikaci, která má za úkol vybudovat pozitivní image
firmy a její kulturu, vytvářet pozitivní vztahy s veřejností a vybudovat si u ní důvěru.
Dobré vztahy by měly být nejen mezi firmou a zákazníky, ale především i uvnitř firmy.
Pokud nedochází k důvěře na pracovišti, nemůže firma pracovat jako celek a tím být
výkonná. Vybudování komunikačních kanálů a výběr potřebných informací, patří mezi
podstatné, neboť špatné a nezajímavé informace nezaujmou veřejnost nebo ji dokonce
odradí.
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Právě publicita má tu schopnost, že dokáže ovlivnit ty spotřebitele, kteří se vyhýbají
reklamám nebo obchodním zaměstnancům. „Publicita je považována za formu zpráv
a hodnocení nezávislých osob nebo institucí, které bývají zveřejňovány v hromadných
sdělovacích prostředcích“. [9, s. 268]
De Pelsmacker, Geuens, Bergh [6, s. 302] uvádí ve své publikaci, že „publicita je termín
používaný k popisu toho, jak média informují o novinkách ve firmě a nových
produktech“.
Svoboda [19, s. 17] public relations definuje jako „sociální komunikační aktivitu,
jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet
a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění
a důvěru“. Právě věrohodnost je velmi důležitá pro zákazníky a právě PR se o to snaží.
Lidé budou věřit více tomuto nástroji, než pouhému inzerátu.
Hlavní cíle
Hlavní cíle PR by měly být REÁLNÉ, DOBŘE DEFINOVANÉ a AKTUÁLNÍ. Cíle se
rozdělují do dvou skupin a to na strategické a taktické cíle. „Strategické cíle představují
dlouhodobější záměry PR, které jsou odvozeny aspoň ze střednědobého horizontu
činnosti organizace nebo firmy, alespoň na dobu dvou až tří let. Během této doby dochází
k upevnění loajality zákazníků vůči firmě, zlepšit image organizace v investovaných
kruzích, rozšíření spolupráce s krajským zastupitelstvem v místě sídla organizace,
připravovat zaměstnance na budoucí rozšíření produkce a dosáhnout zlepšení kvality
produkce firmy“. [19,	
  s.	
  20]
Taktické cíle na rozdíl od strategických jsou spíše krátkodobé. Tyto cíle jsou více
srozumitelnější, neboť jsou plánované pro jeden rok. Příkladem těchto cílů může být
„zvýšení počtu čtenářů firemního časopisu pro zákazníky, informovanost pracovníků
o změnách pracovní doby atd. [19]
Interní a externí komunikace
Komunikaci můžeme rozdělit na interní, kam jsou zařazené tyto nástroje: skupinové
pohovory, brožury, webové stránky, nástěnky, firemní časopisy, pořádání různých akcí
pro zaměstnance, školení a další. Externí komunikace, která se zaměřuje na dlouhodobé
pozitivní vztahy s firmami. Mezi hlavní cíle interní komunikace je považována
informovanost zaměstnanců o strategii firmy, jaké jsou její budoucí plány, či motivace
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zaměstnanců. Proto je potřeba dobrého vyškolení zaměstnanců pro budoucí jednání
se zákazníky. [16]
Externí nástroj převyšuje nad interním, neboť vztahy s vnější veřejností jsou složitější
než vztahy s vlastní veřejností uvnitř organizace. Realizace externího prostředí PR je zde
také složitější. Mezi nástroje patří osobní kontakt, který se nám ukládá v paměti a vytváří
tak image dané firmy pro zákazníky a ti si mohou udělat lepší obrázek o dané organizaci.
Telefonické rozhovory jsou nejčastějším prostředkem komunikace, ovšem zde chybí
vizuální vjem z celé komunikace, mimika, gestikulace. To vše vytváří celkový obraz
firmy, který v tomto nástroji chybí. [16]	
  
Mezi hlavní aktivity PR lze řadit: komunikace s médii, zejména tiskové konference,
tiskové služby, příprava a publikování článků v novinách i časopisech, prezentace
v televizi či rozhlase. [18]
Public relations představuje výhodu oproti reklamě v nižších nákladech, neboť zde
nemusí platit reklamu v médiích. Místo toho jsou požádáni zaměstnanci, aby pořádali
akce, na kterých se firma bude prezentovat. Tímto způsobem bude docíleno zviditelnění
se firmy a zároveň snížení nákladů. [15]
3. 4. 5 Osobní prodej
Osobní prodej podle Clow [3, s. 321] je definován jako ,,poslední metr“ a to proto,
že vzdálenost mezi zákazníkem a prodejcem odpovídá jednomu metru.
Kotler [15, s. 854] definuje tento marketingový nástroj jako „libovolnou forma osobní
prezentace prováděnou prodejci za účelem prodeje a budování vztahů se zákazníky“.
Osobní prodej lze charakterizovat, jako přímý kontakt se zákazníkem, pomocí
interaktivity neboli komunikace takzvané „tváří v tvář“, jak uvádí De Pelsmacker,
Geuens, Bergh [6] ve své publikaci. Tento proces patří mezi nejúčinnější nástroje,
především při přesvědčování spotřebitele nebo budování preferencí. Osobní komunikace
má několik tváří, ovšem záleží na tom, jaký nástroj bude využit. Komunikace může být
mezi dvěma nebo více osobami, které spolu navzájem hovoří a buďto tváří v tvář, pomocí
telefonu, pomocí korespondence nebo přes projev řečníka k posluchačům. Každá strana
dokáže vnímat potřeby té druhé strany a správně na ně reagovat. Důležité je oslovit
cílovou skupinu a nabídnout jí nejrůznější výhody a možnosti a udržet s ní kontakt
i po nákupu. Potřebná je zde i co nejrychlejší zpětná vazba.
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Zkušenost obchodníka zaručuje zvolení správné obchodní taktiky, aby dokázal získat
většinu zákazníků pro potřebnou koupi. Spotřebitelé mají potřebu reagovat, protože cítí,
že je na ně vyvíjen velký tlak. [9]
Firma si však musí dobře ujasnit, pro kterou činnost chce tento způsob prodeje využít.
Ne vždy se ke každému způsobu prodeje hodí například telefonické spojení. Pro
upřesnění je uveden příklad na prodeji drahých kovů, kde je zapotřebí osobního vlivu.
Jsou to výrobky, které nejsou často kupovány a mají relativně vysokou cenu, proto je zde
důležitý osobní přístup, který vytváří nejen důvěru v cennosti kovu, ale také můžeme
získat okamžitě potřebné informace.
Cílem osobní komunikace je prodej co nejvíce výrobků či služeb a snaha vytvořit
dlouhodobé vztahy se zákazníkem, které pomáhají udržovat silný podíl na trhu.
Tato forma prodeje je dosti účinná, neboť se může přizpůsobit aktuálnímu stavu
a rozhovoru se spotřebitelem. Rovněž se snaží o budování image firmy. Mezi další
výhodu lze zařadit zacílení sdělení, které prodejce může získat během rozhovoru
se zákazníkem a tím mu poskytnout potřebné informace o produktu, vytvořit povědomí
o produktu či zvýšit zájem zákazníka o daný předmět. [6]
Osobní prodej je dosti nákladný a ne vždy dostačující, neboť je velmi omezen počtem
zákazníků, což je řazeno mezi nevýhody. Komunikace mezi zákazníkem a prodejcem
může trvat různě dlouho a tudíž nelze říci, kolik potenciálních zákazníků lze oslovit
například během jedné hodiny. K úspěšnému prohloubení prodeje patří vytvoření
komunikačních kanálů, což je chápáno jako doporučování klientů svým známým.
3. 4. 6 Internet
Internetový nástroj je považovaný za nejmladší z předchozích uvedených a považuje
se za nejvýznamnější nástroj, který ovlivnil tuto dobu. Byl objeven počátkem 90. let
a od těch dob jeho rozvoj velice vzrostl. „Internet je celosvětová počítačová síť, jejímž
prostřednictvím mohou komunikovat jednotlivci nebo instituce“. [22,	
  s.	
  511]
V dnešní době je tento velmi známý komunikační nástroj široce rozšířený, jak u lidí
středního věku, tak se s ním setkáváme i u lidí starších, ale především je využíván mladší
generací, která na internetu vyhledává nejrůznější novinky a důležité informace.
Internetové stránky mají často působit na emociální apel a tím přitáhnout uživatele. Tento
způsob rozšiřuje povědomí o značce a představuje velký rozsah informovanosti.
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Firmy využívají internet z důvodu lepšího vybudování vztahů se zákazníky
a efektivnějšího nabízení a prodeje svých produktů. Pomocí této komunikace je možné
identifikovat cílové skupiny a poté jim poskytovat potřebné informace přizpůsobené
jejich potřebám. [22]
Výhody a nevýhody internetu
Za výhody, které tento nástroj nese, lze považovat: „přesné zacílení, snadnost měření
reakce uživatelů, nepřetržitost zobrazení reklamního sdělení a především vysoká
flexibilita“. [16,	
  s.	
  181 ]
Internet nám umožňuje podobně jako televizní reklama prezentaci textu, zvuku, videí,
vizuálního zobrazení. Jednotlivec může naleznout reklamy tehdy, kdy má o ně zájem,
podobně jako u tištěné formy. Tento způsob komunikace je velice široký a poskytuje
možnost zpřístupnění výrobků po celém světě. Výhodou jsou zde i nižší náklady, neboť
prodejce nemusí mít prostory k uskladnění. Dále internet představuje rychlou komunikaci
během celého dne a dochází k okamžitým aktualizacím. Doba mezi odesláním a přijetím
je považována za zanedbatelnou. [22]
Podle Kotlera [15] je internet jedním z potenciálů pro marketingovou komunikaci,
ale má také svoje chyby. Právě jednou z nich je, že internet nedokáže vytvořit hromadné
povědomí o značce.
Další problém přináší neosobní komunikace mezi dvěma nebo více lidmi, mezi kterými
probíhá diskuse. Pokud není použita web kamera nelze určit, jak se druhá strana tváří
a chová. Za další nevýhodu je považována komunikace, neboť prostřednictvím internetu
mohou komunikovat pouze ti lidé, kteří jsou připojeni k síti. Také záleží na rychlosti
daného internetu a tím tedy dochází k pomalému nebo rychlému přenosu informací. [1]
E-maily
E-mail je považovaný za jeden z nejstarších služeb internetu. [20] E-maily lze
charakterizovat jako snadno dostupné, levné, vysoce účinné a není zde potřeba odborné
znalosti. E-maily jsou zasílány dvojím způsobem a to uživatelům, kteří sami požádali
o zasílání reklamních zpráv a uživatelům, kterým firmy zasílají tyto reklamní zprávy,
bez toho, že by si to uživatelé objednali. Tudíž tyto zprávy lze považovat za spamming,
neboli za nežádoucí e-maily. [1]
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Firmy se snaží potenciálnímu zákazníkovi dostat do povědomí a vytvořit v nich potřebu
nakupovat jejich produkty.
Webové stránky
Webové stránky jsou dnes považovány za součást komunikačního mixu, neboť
představují „základní platformu, na kterou odkazují nejen veškeré komunikační nástroje
v on-line prostředí, ale stále častěji i komunikační nástroj mimo internet“. Webové
stránky umožňují vytvářet přímý prodej, jsou interaktivní a dokáží měřit efektivnost
navštěvovaných stránek. Rovněž se podniky snaží prostřednictvím webu posílit image
svojí značky. Název stránek musí být výstižný pro danou firmu, aby cílová skupina
mohla jednoduše tyto stránky vyhledat. Design stránek je také velmi důležitý, neboť
právě jejich vzhled zákazníky upoutá nebo odradí. [11, s. 172]
Sociální sítě
Sociální sítě jsou v dnešní době velmi populární, a proto je využívá převážná část
populace a ta zbylá má alespoň o nich povědomí. Mezi nejznámější on-line sociální
média patří blogy, diskuzní fóra, on-line sociální sítě a další. Do on-line sociálních sítí
patří Facebook, My Space nebo LinkedIn.
V České republice používá Facebook víc jak 2,8 mil uživatelů. Tyto sítě slouží
k informování o nejrůznějších akcích a zajímavých eventech. Prostřednictvím těchto sítí
získávají tyto akce svoje fanoušky. Facebook je považován za nejrychlejší zásah
populace, trvalo mu to pouhé dva roky. [11]
Co se týká cenové náročnosti těchto sítí, jsou relativně cenově dostupné. Pro chod
sociálních sítí je potřeba práce grafika, programátora a marketéra, který vymýšlí obsah
těchto stránek. [11]
Mobilní služby
Do popředí se dostává i webová komunikace s rozvojem sítí mobilních telefonů.
Efektivita je zde značně viditelná, neboť je zde možnost konkrétního zacílení skupin
zákazníků. Prostřednictvím této služby jsou firmou zasílány propagační SMS nebo MMS,
které obsahují krátké textové zprávy či reklamní sdělení. Mobilní marketing je využíván
k zlepšení informovanosti a znalosti zákazníka o produktu či službě, o aktuálních
slevových či věrnostních akcí. [17]
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3. 4. 7 Přímý marketing
Přímý marketing během svého působení prošel řadou změn. V šedesátých letech byl
považován za určitý typ distribuce, protože byl využíván formou zásilkového prodeje.
O deset let později byl součástí marketingové komunikace, kde byla charakteristická
zpětná vazba. V devadesátých letech si přímý marketing začal hledat dlouhodobé vztahy
a snažil se zvyšovat loajalitu zákazníků, takto popisuje Hoekstra in De Pelsmacker,
Geuens, Bergh [6] přímý marketing.
Přímý marketing se snaží navázat kontakt s přesně určenými individuálními zákazníky
s cílem získat jejich okamžitou reakci a vybudovat s nimi dlouhodobý vztah. [12]
Do přímého marketingu můžeme zařadit prospekty, katalogy, telefonní seznamy atd.
Tento druh marketingu představuje formu neveřejného prostředku z důvodu sdělení,
které je poskytované konkrétní osobě. Sdělení je možné upravit tak, aby bylo
pro každého zákazníka přitažlivé a je poskytováno velmi rychle. Forma sdělení může být
součástí dialogu mezi spotřebitelem a komunikátorem. Přímý marketing se hodí pro jasně
vymezené cílové skupiny zákazníků. Tento typ nástroje je využíván spíše jako doplněk
prodeje. [15]
Přímý marketing může často zákazníka spíše obtěžovat, neboť nepříjemné telefonáty
ohledně nějakého výzkumu či podobné telefonáty jsou spíše na obtíž. Některé firmy
se snaží oklamat zákazníky v podobě různých soutěží, což je velmi jednoduché převážně
u straších a důvěřivých lidí. V případě, že se na podvod přijde, firmy platí milionové
pokuty za podvody. Některé firmy dokonce používají formu výzkumu, kde se dotazují
zákazníků, ale ve skutečnosti zákazníky nutí ke koupi.
Databázový marketing shromažďuje informace o současných a potenciálních zákaznících
a vytváří si takzvané databáze, které by měly obsahovat osobní údaje, nákupní historii,
informace o zásilkách, slevách, atd. Poměrně rychle dochází ke ztrátě platnosti údajů,
a proto je potřeba databáze často aktualizovat. [6]
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4. METODOLOGIE
4. 1 Použité metody
Interview je považováno za metodicky vedený rozhovor, který probíhá mezi dvěma nebo
více osobami. Cílem rozhovoru je získat potřebné informace k dalšímu zpracování.
Rozhovor může být osobní, písemný nebo také telefonický. Rozhovor se rozděluje na dvě
části a to strukturovaný a nestrukturovaný. Pro účely této bakalářské práce byl využitý
strukturovaný rozhovor kvalitativního charakteru.

4. 2 Kvalitativní rozhovor
Kvalitativní rozhovor představuje přirozené uspořádání a popisování určité skutečnosti.
Aby tazatel získal potřebné informace, musí dopředu vědět, co má být přínosem
rozhovoru. Proto musí klást promyšlené otázky, které vedou k získání cílených odpovědí.
Otázky v rozhovoru by měly plynule na sebe navazovat, aby nedocházelo k přeskakování
témat. Díky dnešní technice je možné veškeré získané údaje archivovat v digitální
podobě. [8]
4. 2. 1 Strukturované interview
Tazatel si otázky k rozhovoru připraví dopředu. Díky tomu je rozhovor považován
za efektivní, připravený, spolehlivý a snižuje tak možnost zapomenutí na nějakou
z důležitých otázek.
4. 2. 2 Nestrukturované interview
Tento typ rozhovoru se zakládá na volné formulaci otázek a témat, neboť zde nejsou
předem připravené otázky, které tazatel pokládá dané osobě. Za výhodu je považována
libovolná improvizace. Naopak nevýhodu je však delší doba rozhovoru a strukturování
dat tak, aby na sebe témata navazovala.
4. 2. 3 Průběh rozhovoru
Pro bakalářskou práci byl uskutečněn rozhovor s club manažerkou fitness World Class
Barborou Novotnou. Paní manažerka se pohybuje v oblasti fitness již několik let a podílí
se na chodu tohoto klubu. Rozhovor probíhal strukturovanou formou. Tato forma
rozhovoru byla využila proto, aby nedošlo k opomenutí některých z otázek, které by poté
chyběly při zpracování. Rozhovor trval 40 minut a byl zaznamenán pomocí diktafonu.
Kladené otázky směřovaly na druhy marketingové komunikace, tedy na reklamu, osobní
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prodej, PR, podporu prodeje a internet. Poté byly jednotlivé druhy komunikace
rozpracovány do několika podrobnějších otázek. Díky tomuto rozhovoru bylo možné
se dozvědět, kde by bylo potřeba zlepšit právě tuto komunikaci. Přepis celého rozhovoru
se nachází v čísti Přílohy (Příloha č. 6)
4. 2. 4 Struktura rozhovoru
•

Jaké druhy komunikačního mixu World Class využívá? (reklamu, osobní prodej,
internet, PR, podporu prodeje)

•

Jaké formy reklamy World Class využívá? (venkovní, rozhlasovou, televizní,
internetovou)

•

Proč World Class nevyužívá televizní reklamu?

•

Máte informace o tom, na jakých rádiích je největší počet posluchačů a jaké jsou
ohlasy lidí, co se týče reklam a soutěží World Class?

PR
•

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

•

Jaký typ PR je využíván? (vyčkává WC, jestli o něm bude někde napsané, nebo
samo využívá média pro zviditelnění)

•

Vyskytuje se WC na veletrzích? 	
  

•

Pořádají se dny otevřených dveří, zdarma cvičení?

•

Zvýší dny otevřených dveří počet nových příchozích?

•

Nabízí World Class ke zpestření nějaké zajímavé dny?

Internet
•

Na kterých internetových stránkách jsou umístěny informace o World Class a jak
se liší nabídka v ČR od zahraničí?

•

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

•

Používáte k propagaci WC sociální sítě?	
  

•

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

Podpora prodeje:
•

Získávají stálí zákazníci věrnostní karty s různými slevami na další využití fitness
centra - kosmetika, masáže, výživové poradenství?
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•

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

Ostatní otázky:
•

Kdo je cílovou skupinou World Class?

•

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

•

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

•

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

Rozpočet:
•

Máte problém s marketingovou komunikací, chtěli byste ji do budoucna vylepšit?
V čem reklamu posílit popřípadě v jakých médiích?

•

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

•

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

•

Jaký byl stanovený cíl pro rok 2013 a byl cíl dodržen? Je cíl stanovený na rok
2014?

	
  
4. 2. 5 Analýzy textů a dokumentů
Pro analýzu textů a dokumentů byly využity zejména internetové stránky fitness World
Class, facebookové stránky či slevové portály Slevomat a Pepa.cz. Dále byly použity
propagační letáčky, billboardy či časopisy a interní dokumenty.
Všechny tyto podklady byly získané od club manažerky World Class Barbory Novotné.
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5. ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
5. 1 Základní informace o fitness World Class
Základní informace o fitness centru World Class byly získané na základě uvedených
informací na webových stránkách daného klubu. [28]
Fitness World Class bylo založeno v roce 1983 ve švédském Stockholmu, kde má rovněž
sídlo tato společnost World Class International. Klub byl založen sportovcem
a podnikatelem Ulfem Bengtssonem, který se stal úspěšným kulturistou a mistrem
Švédska a Norska. V době jeho nejlepší kondice, která trvala deset let, nebyl poražen.
Dostal se až na třetí místo světového žebříčku. Před 31 lety v tělocvičnách Wold Gym
a Gold’s Gym se Ulfovi zrodila myšlenka na vybudování svého vlastního fitness, které
mělo za cíl stát se nejúspěšnější společností v odvětví „zdraví a tréninku“. První
posilovnu vytvořil na Atlasgatanu ve Stockholmu, kde konstruoval posilovací zařízení
a prodával vlastní kolekci oblečení.
O pár let později se začaly tyto kluby otevírat po celé Evropě, na Blízkém východě
a v Sovětském svazu, kde v roce 1995 Ulf odešel z ruského trhu kvůli špatnému
hospodářskému výsledku.
Ulf se rozhodl vybudovat společnost znovu a to v Bruselu. Dnes jsou fitness rozprostřeny
v osmi zemích a mají více než 60 000 členů. Největší úspěch tato společnost sklízí nejen
ve Švédsku a východní Evropě, ale také v Rumunsku.
„Mohu sebevědomě říci, že dnes stojíme v čele fitness průmyslu v Evropě a v mnoha
zemích zcela jistě zaujímáme přední pozici na trhu. Nabízíme nejnovější trendy v oblasti
posilování, a to v exkluzivních, přitažlivých a účinných zařízeních, kde naši členové cítí,
že je o ně dobře postaráno. Je to skvělá cesta, kterou jsem ušel od Atlasgatanu až k tomu
všemu, co může World Class nabídnout dnes. Nejvíce vzrušující bylo otevření naší hlavní
prodejny na Nybrogtan 8 ve Stockholmu před několika lety. Tady můžete vidět,
co symbolizujeme v celé Evropě.“ Popisuje Ulf Bengtsson ve svém článku o založení
fitness.
World Class v České republice, konkrétněji v Praze, poskytuje tři centra: Health
Academy, Fitness Center Wenceslas a Fitness Center Chodov. Health Academy založené
2002 se nachází v Celnické ulici na Praze 1. Toto centrum patří k nejluxusnějším fitness,
neboť zde nabízí nejen posilovací stroje a kardiovaskulární zařízení od značek
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LifeFitness a Hammer Strength, ale také nabízí vířivku, bazén a sauny. O rok později
bylo založené fitness Center Wenceslas, nacházející se na samotném Václavském
náměstí, kde nabízí ve směs stejné typy posilovacích strojů a hodinových lekcí. Menším
nedostatkem je, že toto fitness neposkytuje bazén a vířivku. Poslední pobočkou Prahy
je fitness center Chodov vybudované v roce 2005, které se nachází přímo v obchodním
centru Chodov na Praze 4. Toto centrum je považováno za samostatnou kapitolu, neboť
jeho sídlo je umístěno mimo centrum Prahy.
V České republice je fitness World Class navštěvováno více jak 6 000 členy, kteří si rádi
zpestří každodenní stereotyp.

5. 2 Marketingová komunikace fitness World Class
5. 2. 1 Cíle marketingové komunikace a cílová skupina
Cílem marketingové komunikace ve fitness World Class je zajistit si pomocí propagace
větší návštěvnost centra pro své tři pobočky. Toto fitness nepřipouští problémy
v komunikaci, ale v každém případě se do budoucna bude snažit neustále vylepšovat
a vybírat si ty druhy komunikace, které mají pro World Class smysl a potenciál.
V budoucnosti by fitness World Class chtělo nejvíce zapracovat na zviditelnění
se především v časopisech, kde by se tato společnost měla prezentovat v článcích nebo
ukázkách nového či moderního cvičení. Fitness čeká na správný okamžik, týkající
se ročního období, které napomáhá zlepšovat propagaci a návštěvnost center. Tato pomoc
přichází v období léta, pomocí různých sloganů typu „hubněte do plavek“, nebo období
Vánoc, kde se lidé bojí ztloustnutí přes svátky.
World Class charakterizuje cílovou skupinu takto: „Jsou to zákazníci s neomezenou
věkovou hranicí. Lidé, kteří milují sport, kteří sportem žijí a chtějí trávit volný čas
v posilovně“.
V následujícím textu jsou podrobně rozpracovány druhy komunikace, které fitness World
Class využívá ke své propagaci.
5. 2. 2 Reklama
Na základě rozhovoru a analýzy dokumentů bylo zjištěno, že fitness centrum
World Class využívá všechny druhy komunikačního mixu, kterými jsou: reklama, osobní
prodej, internet, public relations a podpora prodeje. V následujících kapitolách jsou
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podrobněji charakterizovány druhy komunikace, ale nyní je text věnován reklamě jako
takové.
Společnost World class se zaměřuje převážně na reklamu rozhlasovou, internetovou,
venkovní, ale také využívá denní tisk a méně často časopisy. Televizní reklamu
tato společnost nevyhledává, neboť je příliš drahá a nejsou na ni finanční prostředky.
Klub zadává reklamu grafickému studiu, aby vytvořilo návrhy, které si poté vedení
World class prohlédne a zhodnotí. Na základě svoji představy dojde k závěru, zda návrh
změnit, nebo ponechat stávající.
Rozhlasová reklama
Do rozhlasové reklamy jsou vkládány největší naděje, neboť tento druh reklamy
představuje silné stránky a působí na sluchový vjem. Rádio je velmi často využívané
pouze jako kulisa, přesto je člověk schopen si při zajímavé upoutávce zapamatovat daný
slogan, nebo krátký text, v kterém je obsažena právě nabídka World Class. Nejčastějšími
rozhlasovými stanicemi, které společnost využívá jsou Evropa 2, Kiss 98, Impuls, Seejay
a další stanice s kterými World Class uzavře dohodu. Tyto stanice vysílají krátké
reklamy, kde zveřejňují nejnovější členství klubu a snaží se tak přilákat nové zákazníky.
World Class do rádia také zařazuje soutěže, do kterých se posluchači mohou zapojit
a vyhrát tak různé ceny. Nejčastější výhrou jsou zdarma vstupy do tohoto fitness centra.
World Class si zaplatí reklamu do rádia, ale dále už nepracuje s informacemi o statistické
úspěšnosti. To znamená, že nemá zájem získávat zpětnou vazbu od rádia, na jakých
stanicích bývá největší počet posluchačů, nebo kde jsou největší reakce na zadané
soutěže.
Od 3. 2. do 9. 2. 2014 probíhala na Evropě 2 webová soutěž „Vyhraj roční členství nebo
denní vstupy.” Úkolem soutěžícího bylo vyplnit tři otázky, týkající se World Class a poté
vyplnit kolonku se jménem, e-mailem, telefonem, městem a poté vše zaslat. Výherce
musel správně zodpovědět otázky a být 200. v pořadí během dne, nebo 2001. v pořadí
celé soutěže. [26]
I zde by mělo World Class zajímat, kolik lidí bylo zapojeno do soutěže, zda měla úspěch,
jestli jsou tyto způsoby zviditelnění vhodné pro jejich klub. A jak případně tyto způsoby
vylepšit do budoucna.
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Tištěná reklama
Co se týká tištěné reklamy, je nejčastěji využíván denní tisk „Metro“, kde jsou
umisťovány pravidelné reklamy a články o World Class.
Časopisy jsou méně častou formou, jedná se spíše o jednorázové články, popřípadě
je využívána barterová reklama v některých z časopisů. Například v časopise FITNESS
je uvedena reklama na tuto společnost. Dále v magazínu Statuss je celá jedna stránka
věnována rozhovoru s Barborou Novotnou, tedy s club manažerkou. Druhou dvojstranu
tvoří reklama World Class se sloganem „JOIN ME AT WORLD CLASS!“ a zpěvačkou
Darou Rolins. Dvojstrana časopisu Statuss se nachází v části Přílohy (Příloha č. 4)
Magazine Statuss [25] na svých webových stránkách uvádí ceník inzerce, díky kterému
je možné zjistit rozpočet této dvoustránkové reklamy. Cena tedy činní 120 000 Kč
na určitý počet výtisků pro jedno vydání.
Venkovní reklama
Dále World Class využívá venkovní reklamu v podobě nejrůznějších billboardů, nebo
reklamních plakátů v metru, umístěných nad jezdícími eskalátory. Nejčastějšími
stanicemi, kde se tento typ reklamy vyskytuje jsou Můstek, Náměstí Republiky, Florenc,
I. P. Pavlova a Hradčanská. Reklamy jsou umístěné v blízkosti jednotlivých poboček
World Class.
Internetová reklama
Co se týká internetové reklamy, ta je rovněž využívaná v podobě webových stránek
www.worldclass.cz nebo facebookových stránkách, kterým bude věnována samostatná
kapitola.
5. 2. 3 Podpora prodeje
Cílem podpory prodeje je zvýšit podíl na trhu a posílit věrnost zákazníků.
Také se soustředí na koncového spotřebitele, kým jsou pro World Class nově příchozí
klienti.
Hostesky
Co se týká tohoto druhu komunikačního mixu, tak společnost World Class jako podporu
prodeje také využívá hostesky. Hostesky dostávají natištěné letáčky s aktuální nabídkou
fitness, kterou se snaží nabízet potenciálním klientům a informovat je o nabídce.
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Hostesky propagují společnost v oblastech, kde se jednotlivé pobočky nachází. Nejčastěji
jsou směřovány na Masarykovo nádraží, kolem nákupního centra Palladium,
na Václavské náměstí, v okolí Karlína a Florence nebo na I. P. Pavlova. Pro fitness center
Chodov jsou letáčky rozdávány v obchodním centru Chodov či na Jižním městě.
Hostesky se pohybují po ulicích v době, kdy lidé chodí do práce a z práce, tedy kdy je
největší frekventovanost lidí. Kostým, který hostesky mají na sobě jsou černé boty, černé
kalhoty a černá bunda s logem World Class na pravé straně a na levé straně je umístěné
logo Nike. Zadní horní stranu bundy zdobí velké logo firmy a ve spodní části je umístěn
nápis „PRAGUE.“ Kostým hostesek se nachází v části Přílohy (Příloha č. 5)
Věrnostní karty
Klienti World Class přímo nezískávají věrnostní karty, ale mají možnost využití
nejrůznějších masáží nebo personálních tréninků za zvýhodněnou cenu oproti lidem,
kteří členství nemají a chtějí pouze využít tyto služby. Pro člena fitness stojí hodinová
masáž 850 Kč a pro člověka, který jde pouze na masáž, je tato služba o 100 Kč dražší,
tedy 950 Kč. Tímto způsobem jsou klienti World Claas zvýhodněni, ale nemají možnost
získat věrností karty, aby s ní mohli nakupovat např. věci s 30 % slevou.
Cash Back
Dále společnost využívá takzvaný Cash back, to znamená, pokud klient, který má roční
neomezené členství na celý rok, přivede nového zákazníka, který si koupí rovněž časově
neomezené členství, tak je původnímu klientovi vyplacena částka v hotovosti 1000 Kč
za každého nově přivedeného člena. To znamená pokud se klientovi podaří přivést
10 členů, získá zpět 10 000 Kč.
Výhodná balení
Za výhodná balení jsou považovány balíčky členství na dva měsíce v hodnotě 900 Kč.
Toto členství je časově omezené od 6:00 do 14:00 právě proto, aby se kapacity fitness
v době menší návštěvnosti vykompenzovaly.
Slevy
Jak už bylo zmíněno v předchozím textu, World Class poskytuje balíčky členství
za určitou cenu, nikoliv slevy. Případná sleva je dána stálým zákazníkům, jako projev
vděčnosti za jejich loajalitu. Tímto způsobem jsou zvýhodněni oproti nově příchozím
lidem, popřípadě dostávají dárek ve formě hodinové masáže zdarma.
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5. 2. 4 Public relations
Public relations je považovaná za komunikaci, která má vybudovat pozitivní vztahy nejen
mezi firmou a zákazníky, ale také uvnitř firmy. Jedná se o neplacenou formu propagace.
Propagační letáčky
World Class poskytuje různé brožury a letáčky, kde uvádí nabídku a možnosti fitness.
Letáčky jsou vytvářeny na každý nový měsíc, kde jsou aktuální nabídky týkající
se nejnovějšího členství. Pokud není vytvořena nová nabídka pro následující měsíc,
stávající členství se prodlužuje. Rovněž pokud je o danou nabídku velký zájem,
prodlužuje se do dalšího měsíce.
World Class poskytuje i letáčky se studentským členstvím na 3 měsíce v hodnotě
2 299 Kč a na 6 měsíců za 3 499 Kč. Propagační letáčky se nachází v části Přílohy
(Příloha č. 1)
Text uváděný na letáčcích je jak v českém, tak i anglickém jazyce, neboť zákazníci
fitness centra nejsou jenom klienti rozumějící česky, ale také cizinci.
Propagační akce
Fitness World Class se snaží propagovat svoji značku na nejrůznějších akcích,
kde se prezentuje. Jednou z akcí je sportovní den pro Palladium nebo Letňany, dále
spolupracuje se Smíchovskou pláží, kde jsou pořádány různé akce, jak pro děti,
tak i firmy. V roce 2012 rovněž tato společnost pořádala „Václavák bez aut 2012 Sportovní neděle.“ [27] Mezi další akce ušité na míru patří webové stránky Proženy.cz.
World Class je sponzor těchto akcí, a proto poskytuje na tyto akce svoje trenéry
a instruktory či zapůjčuje sportovní vybavení a materiál pro propagaci fitness. Za pomocí
těchto možností se snaží předvádět nové trendy cvičení, propaguje svoji aktuální nabídku
nebo seznamuje lidi s různými druhy cvičení, které fitness poskytuje.
Dny otevřených dveří
Ke zviditelnění tohoto fitness centra napomáhají dny otevřených dveří, které
se pravidelně konají každý měsíc nebo jednou za 1 až 2 měsíce. Možností je zdarma
navštívit celé centrum a využít tak veškeré možné vybavení, které fitness nabízí. Také
jsou připravována speciální cvičení, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. Pro účastníky
dnů otevřených dveří jsou zde připravovány i výherní soutěže. Na základě vyplnění
krátkého dotazníku či odpovědí na otázky, je možné vyhrát měsíční až půl roční
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poukázky do fitness. Jednotlivé pobočky World Class se snaží dny otevřených dveří
uspořádat do stejného data, ne vždy se tak podaří.
Informace o této akci jsou zveřejňovány na webových a facebookových stránkách fitness,
či jsou vylepovány v jednotlivých klubech společnosti. Na základě toho si klienti mohou
těchto plakátů všimnout a dále mohou informaci o dnu otevřených dveří šířit mezi své
rodinné příslušníky, kamarády nebo známé. Pro ještě větší informovanost lidí,
jsou vytvořeny letáčky, které poté hostesky roznáší v blízkosti fitness center.
Letáčky týkající se dnu otevřených dveří neboli „OPEN HOUSE DAY“, jak World Class
tyto dny nazývá, bývají vždy stejně graficky upravovány, co se týče rozvržení textu.
Horní část letáčku je vyhraněna pro datum a místo konání, název „OPEN HOUSE DAY“
a podtitulek „For members of all three clubs. Bring your friends free!“. Spodní část
letáčku tvoří časový harmonogram nejrůznějších druhů skupinových lekcí s uvedením
času a jména instruktora. Pod tímto textem jsou uvedena loga World Class a Nike Prague.
Dále je zde uvedena webová adresa www.worldclass.cz a facebooková adresa. Pozadí
letáčku je vždy barevně a graficky upravováno do měsíce, v kterém se den otevřených
dveří nachází. Např. pokud se tento den konal v měsíci prosinci, pozadí bylo tvořené
bílými sněhovými vločkami. Letáčky „Open house day“ se nachází v části Přílohy
(Příloha č. 3)
Prostřednictvím dne otevřených dveří dochází ke 3-5 % úspěšnosti nově příchozích
členů. Každý člověk, který projde recepcí, musí zanechat svoje osobní údaje
např. telefonní čísla, e-maily, adresu. Společnost si tvoří telefonní databázi a poté
manažeři World Class návštěvníky kontaktují, jak se jim líbilo ve fitness, zda si nechtějí
zakoupit členství. Dále jsou zasílány nabídky pomocí e-mailů, které společnost nabízí.
Aby společnost získala informace o tom, kde se klienti dozvěděli o fitness World Class,
je v podmínkách denního vstupu umístěna kolonka s touto otázkou. Ne však každý
člověk kolonku vyplní, jedná se cca pouze o 30% příchozích. To znamená, že 70% lidí
nevěnují této otázce pozornost a tím klub nemůže zjistit, kde je potřeba posílit
marketingovou komunikaci. A nemůže tak zapracovat na jejím zlepšení.
Zajímavé dny
Společnost rovněž pořádá zajímavé dny, které jsou určeny pouze pro klienty World
Class. Jsou to Halloween day, Valentine’s day, vánoční večírky atd. Vždy je vyhrazen
jeden den, který je tematicky motivován. Za úkol má zpestřit běžný a každodenní život
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lidí. Pro tyto dny jsou vymýšleny speciální skupinové lekce, kde jsou instruktoři
převlečeni v maskách. Lekce se odlišuje od klasické každodenní hodiny, neboť
je ozvláštněna něčím speciálním. Dále je pro členy zajištěno občerstvení či soutěže,
kde mohou vyhrát nejrůznější ceny. Výzdoba klubu je vždy motivována do dnu, kterým
se inspiroval a tím dochází ke zpestření cvičení pro klienty. Navštívit tuto akci mohou
všichni členové, kteří mají ten den aktivní členství, nezáleží zda mají roční permanentku
nebo pouze měsíční, zváni jsou všichni. O těchto akcích jsou informace uvedeny
na facebookových stránkách World Class.
Letáčky jsou vždy vyzdobeny tématiky do tohoto dnu, jak v podobě barev,
tak i typických vlastnostech, které sebou ten den nese. V horní části se nachází obrázek
specifický pro konkrétní den, jako např. srdce, dýně nebo vánoční stromeček. Nejčastější
umístění názvu těchto akcí se nachází pod obrázkem, ale může být umístěn i nad ním.
Datum konání je rovněž umístěné v horní části letáčku. Druhá polovina letáčku, neboli
ta spodní část, je věnovaná časovému harmonogramu celodenního programu, který
je vytvořen pro danou příležitost. Ve spodní části se nachází logo World Class
a Nike Prague, také je zde umístěná adresa fitness, ve kterém se zajímavý den koná.
Letáčky se zajímavými dny se nachází v části Přílohy (Příloha č. 2)
Video
Na stránkách World Class a na YouTube je umístěné čtyř minutové video, kde se toto
fitness prezentuje ukázkou cvičení, poskytovanými stroji a veškerými prostory,
které centrum nabízí. Ukázka je komentována club manažerkou Barborou Novotnou,
osobním trenérem Pavlem Součkem a osobní trenérkou a instruktorkou Petrou
Weigeltovou. Text je věnován především možnostem, které společnost nabízí
a poskytuje. Komentáře jsou přeloženy i do angličtiny, aby videu porozuměli i cizinci,
kteří fitness rovněž navštěvují. Anglický text je umístěn v dolní části videa v podobě
titulků.
Ve videu se setkáme i se známou zpěvačkou Darou Rolins, která představuje ikonu
World Class a je stejně tak i jeho členkou. Tímto způsobem zpěvačka vytváří fitness
centru reklamu.
Osobní trenér Pavel Souček v ukázce popisuje jaké jsou možnosti pro využití osobního
trenéra při cvičení. Nabádá také lidi, aby vyzkoušeli tuto možnost a začali správně cvičit.
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Rovněž i instruktorka Petra Weigeltová poskytuje informace o průběhu lekcí, osobním
přístupu instruktorů ke každému klientovi a správné motivaci.
Na závěr videa Barbora Novotná uvádí větu: „ World Class je místo, kde se setkávají lidé
z celého světa.“ Celé video prolíná dramatická hudba, která zdůrazňuje informace
poskytované manažery, instruktory a trenéry World Class.
Tiskové zprávy, konference, školení
Společnost World Class nevydává žádné tiskové zprávy ani nevytváří žádné konference.
Také neprovádí školení zaměstnanců, ale nechávají je školit odborníky, aby se neustále
vzdělávali, neboť trend fitness se neustále vyvíjí a roste a World Class se snaží
tyto trendy a oblíbená cvičení udržet. Důvod je jednoduchý, cvičení které se praktikovalo
před deseti lety, se dnes už nepoužívá, takže trenéři musejí pravidelně navštěvovat
školení, aby se fitness drželo s poptávkou zákazníků.
Výhodou tohoto fitness je dobré povědomí o něm, neboť sama média se snaží vyhledávat
World Class a pravidelně jej oslovují s různými nabídkami za pomocí mailů.
Díky spousty nabídkám si společnost může vybrat jen tu nejlepší a rozhodnout se s jakým
médiem budou nadále spolupracovat.
5. 2. 5 Osobní prodej
Osobní prodej World Class každodenně využívá. Membership Advisor nebo-li
manažerky, které se starají o členství, si zprostředkovávají schůzku s potenciálními
klienty přímo ve fitness. Právě proto, aby mohli nastávající klienty provést po centru,
ukázat jim veškeré prostory a odpovědět jim na konkrétní dotazy týkající se cvičení,
funkce strojů, či možnosti využití osobních trenérů. Po prohlídce fitness je klientům
nabídnuté členství, které odpovídá jejich požadavkům a časovým možnostem. Manažerky
mají za úkol přesvědčit zákazníky ke koupi členství a poradit jim i s jejich případným
výběrem. Potom záleží na klientovi, zda se rozhodne k pořízení členství či nikoliv.
5. 2. 6 Internet
Internet je považovaný za velice známý a dnes již i za rozšířený nástroj. Díky působení
internetových stránek na emoce, dochází k rozšiřování povědomí o značce.
Webové stránky
Hlavními stránkami společnosti jsou www.worldclass.cz, kde jsou k naleznutí veškeré
potřebné informace ke třem pobočkám v Praze. Webové stránky jsou rozčleněny
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na sekce: členství, personal training, rozvrh, masáže, naše kluby, group fitness a menu.
Rovněž na úvodní stránce je možnost kliknutí na „staňte se členem“, kde po rozbalení
se ukáží čtyři druhy VIP vstupů, které World Class nabízí pro svoje klienty.
Sekce personal training se rozděluje na výsledky členů, kde se ve stručnosti píše
o motivaci k cviční a způsobu tréninku při využití osobního trenéra. V dalším okénku
jsou umístěné fotky a krátké popisky trenérů, pracujících ve World Class. Poslední
záložkou jsou balíčky PT, kde je zahrnut kondiční, silový a hubnoucí balíček.
V políčku rozvrh lze najít každodenní hodiny, týkající se rozmanitých lekcí všech
tří klubů.
V okénku naše kluby jsou popsány a nafoceny tyto tři centra v Praze. Stejně tak v okénku
group fitness, kde jsou popisované jednotlivé lekce.
Přímo na webové stránce je v horním pravém rohu umístěn odkaz na facebookové
stránky.
E-maily
Pro lepší komunikaci s potenciálními zákazníky jsou zasílány e-maily po vyplnění
takzvaného „try us request“, umístěné na stránkách World Class. Na základě tohoto
vyplnění jsou zákazníci pozváni do fitness, kde si mohou zdarma vyzkoušet a projít
veškeré prostory. Poté musí vyplnit podmínky denního vstupu, kde uvádějí svůj kontakt,
na který chtějí být případně informováni. Na základě tohoto vyplnění se manažerky
ozývají svým potenciálním zákazníkům, zda se jim líbilo ve fitness, jestli si nechtějí
pořídit členství. Společnost si tvoří databázi, kde jsou ukládány kontakty všech lidí,
kteří navštívili fitness. Lidé se často nerozhodnou k okamžitému zakoupení členství,
což ale neznamená, že si ho nepořídí o pár měsíců později, kdy se jim nabídka líbí
nejvíce. Pokud si přeje být klient či potenciální zákazník kontaktován o novinkách,
jsou mu zasílány nejnovější nabídky, z kterých si může vybrat.
Dále jsou e-maily zasílány členům fitness měsíc předem, než jim vyprší členství, aby byli
včas informováni. V e-mailu je jim poděkováno za jejich návštěvnost ve World Class
a je jim nabídnutá zvýhodněná nabídka, která je pro ně připravena. Rovněž touto cestou
jsou zasílané informace o významných dnech, pro které jsou velmi často i natištěné
letáčky, které jsou poté zasílány klientům, aby se dne mohli účastnit.
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Facebookové stránky
Facebookové stránky jsou novým doplňkem komunikačního mixu, který World Class
využívá třetím rokem. Vznikly z důvodu pociťování, že v tomto směru je společnost
pozadu. Jak už bylo zmíněno, fitness se nezaměřuje na určitou věkovou kategorii,
ale nejvíce klientů tvoří skupina v rozmezí 18-40 let. Proto byl také důvod vzniku
facebookových stránek, jelikož tito lidé velmi často používají tento druh komunikace.
Na této propagační síti jsou umístěné doporučení, příspěvky, nabídky či programy
cvičení.
Co se týká placené reklamy na facebooku, společnost World Class tuto možnost
nevyužívá, ani na jiných internetových stránkách.
Slevové portály
Nyní i World Class umisťuje svoje nabídky na slevové portály, kterými jsou Slevomat
a Pepa.cz. Spolupráce s Pepa.cz se bohužel neosvědčila, tudíž

se nepočítá s jejím

pokračováním do budoucna. Naopak Slevomat se osvědčil, neboť představuje jeden
z největších slevových portálů a využívá ho největší množství lidí.
V rozhovoru s Barborou Novotnou bylo uvedeno, že club manažerka s tímto typem
poskytování členství nesouhlasí. Díky tomu dochází k podrývání kvality společnosti
a jsou tímto způsobem zneuctěni klienti, kteří si členství zakoupí v plné výši. Na druhou
stranu říká, že na trhu je dnes mnoho fitness center, tudíž boj je zde opravdu veliký
a tímto způsobem si snaží pomoci, aby došlo ke zvýšení zisků.
Provize, kterou slevový portál dostává se pohybuje okolo 20 - 25 %.

5. 3 Východiska z provedeného rozhovoru
Reklama
•

World Class využívá: reklamu, osobní prodej, internet, podporu prodeje a PR

•

Nejvíce se World Class zaměřuje na: reklamu v rozhlase, na plakáty v metru
a na deník Metro

PR
•

World Class poskytuje letáčky s nabídkou, která se mění téměř každý měsíc

•

World Class se prezentuje na nejrůznějších akcích, kam poskytuje svoje trenéry
a zapůjčuje vybavení a materiál
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•

Dny otevřených dveří se konají jednou za 1-2 měsíce, lidé zde mají možnost
vyzkoušet si veškerou nabídku World Class zcela zdarma, informace o akcích
jsou na webových, facebookových stránkách a vyvěšeny v klubech

•

Zajímavé dny jsou pouze pro členy World Class, jsou to tematické dny navázané
na nějaký svátek v roce např. Halloween day, Valentine’s day

Internet
•

Informace o fitness centru jsou umístěné na webových stránkách
www.worldclass.cz a na facebookových stránkách

•

E-maily jsou zasílány lidem, kteří vyplní „try us request“; členům, kterým
v blízké době vyprší členství. Rovněž prostřednictvím e-mailu jsou všichni
členové informováni o zajímavém dnu.

•

Sociální sítě- facebookové stránky

•

Slevové portály- Slevomat, Pepa.cz

Podpora prodeje
•

Věrnostní karty World Class neposkytuje, pouze pro členy jsou zvýhodněné
masáže a personální tréninky

•

World Class využívá Cash back- za každého přivedeného člena, který si zakoupí
celoroční neomezené členství dostane klient 1000 Kč zpět

•

Letáčky rozdávají hostesky v okolí klubů

•

Cílová skupina World Class - „lidé co milují sport, sportem žijí, chtějí trávit
v posilovně čas, věková hranice je bez omezení“

•

World Class se v budoucnu zaměří na spolupráci s časopisy

•

Rozpočet na marketingovou komunikaci nebyl nikdy stanoven

•

Největší rozpočet je kladen do rádia a poté na billboardy a na plakáty v metru

•

Na marketingovou komunikaci využívá World Class grafické studio a vlastní
nápady

•

Pro rok 2013 nebyl stanovený žádný cíl a rovněž tak nebylo učiněno ani pro
následující rok 2014
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5. 4 Zhodnocení analýzy marketingové komunikace
Na základě analýzy marketingové komunikace byly nalezeny nedostatky fitness centra
World Class. Jeden ze zásadních nedostatků lze považovat nestanovení konkrétní částky
na rozpočet marketingové komunikace, který by měl být stanoven na měsíc nebo na rok.
Společnost World Class také nemá marketingové oddělení ani kompetentní osobu,
která by se o propagaci fitness centra starala.
Dalším nedostatkem je, že pro rok 2013 nebyl klubem stanoven žádný marketingový cíl,
kterého by se mělo během roku dosáhnout. World Class tímto stylem neumí pracovat.
Pracuje ze dne na den, z měsíce na měsíc. Proto ani pro rok 2014 není opět stanoven
žádný cíl.
World Class využívá mnoho druhů propagace, kterými se snaží pokrýt hlavní nástroje
marketingové komunikace. Nejvíce se však zaměřuje na reklamu a na public relations.
V posledních třech měsících se klub zaměřoval na reklamu v rádiu a v metru, a proto
největší částka rozpočtu byla vynaložena na propagaci těchto médií. Většina propagací
je barterová, aby kluby ušetřily, World Class poskytuje členství pro zaměstnance firem
či do soutěží rádia Evropa 2, kde lidé mohou vyhrát balíčky členství. V této oblasti lze
spatřit nedostatky, na které by se chtělo zaměřit. Větší důraz by měl být kladen
na propagaci přes internet, která není tak nákladná jako například rozhlasová reklama.
Také by tento způsob propagace vedl k širšímu oslovení potenciálních zákazníků,
kteří nejčastěji získávají informace právě z internetu.
Co se týká další propagace, mělo by se fitness centrum zaměřovat na méně nákladné
propagace a to na guerilla marketing, virální marketing nebo vytvoření blogu na svých
webových stránkách. Prostřednictvím tohoto způsobu propagace lze fitness World Class
také zviditelnit a oslovit tak novou klientelu, za pomoci vynaložení nižších finančních
prostředků.
Na zmíněné propagace byly vytvořeny návrhy, které se nachází v kapitole 6. 5. 6.
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6. NÁVRH KONCEPCE MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACE NA ROK 2015
Za pomoci interview a analýzy dokumentů byly nalezeny nedostatky těchto tří poboček
World Class, na jejichž základě byly vytvořeny návrhy na zlepšení marketingové
komunikace.
Návrhy se týkají určení hlavních cílů, zlepšení rozhlasové reklamy, tištěné a venkovní.
Ale především se v návrhu zaměřím na internetovou komunikaci a nové moderní
propagace. Ke zlepšení podpory prodeje přispějí věrnostní karty, letáčky s členstvím
1+1 zdarma, rozdávání kuponů s 30% slevou a vstupy zdarma. Oblast public relations
je obohacena o vánoční nabídku pro celou rodinu, skupinové lekce pro rodiče s dětmi
a účast World Class na veletrzích. Ke zlepšení došlo i v internetové komunikaci a to
na facebookových stránkách, vytvoření internetové placené reklamy v podobě bannerů,
zrušení slevových portálů a vytvoření blogu. Dále byly zavedeny SMS zprávy, které mají
zajistit informovanost členů. A za účelem zvýšení povědomí o fitness centru a snížení
nákladů na marketingovou komunikaci byl vytvořen virální marketing a guerilla
marketing.
Návrh marketingové komunikace by měl posloužit k získání nových potenciálních
zákazníků pro fitness centrum World Class. A také prostřednictvím návrhu by mělo dojít
k zvýšení povědomí lidí o této společnosti.

6. 1 Cílová skupina
Pro nový návrh je potřeba specifikovat cílové skupiny, na jejichž základě budou
sestaveny propagační nástroje, které by měly cílovou skupinu vhodným způsobem
oslovit. Pro společnost Wold Class jsou cílovou skupinou studenti, mladí i starší pracující
lidé, rodiče s dětmi, všichni, kteří mají rádi sport a chtějí se v něm určitým způsobem
zlepšit a chtějí si zdokonalit svoji kondici. Geografické zacílení je především na hlavní
město Prahu, kde se fitness centra nachází a její okolí.
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6. 2 Rozpočet
Předpokládané výdaje na rozpočet marketingové propagace pro rok 2015 je stanoven
1 200 000 Kč. Do těchto výdajů nejsou zahrnuty mzdy na hostesky a personál,
který zajišťuje facebookové a internetové stránky a blogy. Rozpočet na jednotlivá média
je podrobně rozpracován v následujících kapitolách.

6. 3 Cíle komunikace
Hlavní cíle:
•

zvýšit počet návštěvnosti fitness centra World Class

•

zvýšit obrat zisků

•

zvýšit povědomí lidí o fitness centru World Class

•

přimět méně nadané lidi cvičit ve fitness centru World Class

•

podporovat cvičení u dětí

6. 4 Strategie sdělení
Cílem sdělení je více zviditelnit fitness centrum World Class a prostřednictvím propagace
získat větší návštěvnost tohoto klubu.
Na základě stanovené cílové skupiny je potřeba se zaměřit na širokou veřejnost, která čte
časopisy o posilování, na lidi poslouchající rádia (Evropa 2 a Impuls), na webové stránky
související s články o fitness centrech či na další internetové stránky, kde jsou umístěné
události o fitness centru World Class.
Je potřeba, aby sdělení v lidech vyvolávalo pocit, že si mohou zkusit nové druhy cvičení
nebo navštívit nové příjemné prostředí, kde je možnost se odreagovat. Dále lidé mohou
prostřednictvím sdělení získat nové zkušenosti v oblasti cvičení, správné stravy a zdraví,
které by měly vést k životnímu stylu.
Pro plánování nové propagace na následující rok, je potřeba vybrat správná
a nejvhodnější média, kam bude umisťována reklama či články. Proto byly vybrány
na propagaci 2015 tyto média.
Rozhlasová média se budou zaměřovat na soutěže, které mají za úkol navázat kontakt
s posluchačem. Další zaměření bude na slogany, které informují posluchače o dnech
otevřených dveří a o podobných akcích. Proto reklama v rádiu musí být poutavá,
emotivní a srozumitelná, aby zaujala širokou veřejnost.
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Jako další propagace byly vybrané časopisy, které jsou zacílené na muže i ženy, které
se zajímají o zdraví, zdravou stravu, správný způsob cvičení, který zaručuje udržení
si těla v kondici. Články a reklamy mají v časopisech dlouhou životnost, neboť se čtenáři
mohou kdykoliv k daným vydáním vrátit, a proto byl zvolen tento druh propagace.
Venkovní reklama má za úkol upoutat kolemjdoucí a zároveň je má informovat
o novinkách týkající se členství ve fitness centru World Class. Tento druh reklamy
je zaměřen na všechny zmíněné cílové skupiny.
Mezi nejméně nákladný druh propagace patří internet, který má upoutat pozornost
jak studentů, rodičů, tak i pracujících lidí. Neboť je zde možné vytvoření pohybové
i zvukové stránky, zacílení na konkrétní skupinu a emoční ladění. Například facebookové
stránky budou zaměřeny na informovanost lidí o budoucích akcích, které klub připravuje,
nebo se budou týkat zhodnocení stávajících akcí.

6. 5 Návrhy na zlepšení marketingové komunikace
6. 5. 1 Rozhlasová reklama
Reklama v rádiu, se kterým World Class uzavře smlouvu, bude pečlivě sledovaná,
aby manažeři věděli, jaká je její statistická úspěšnost. A jestli je daná rozhlasová stanice
vhodná pro zveřejňování nabídek tohoto fitness. Rádia Evropa 2 a Impuls budou
ponechaná, neboť tyto stanice poslouchá převážná část cílové skupiny, která představuje
potenciální klienty World Class. Tato rádia budou vysílat soutěže a rovněž zde budou
poskytovat informace o dnech otevřených dveří. Slogan, který bude lákat lidi přijít
si zacvičit do World Class, bude následující: „Přijďte na den otevřených dveří
a vyzkoušejte si zdarma pestrou nabídku World Class - posilovnu, skupinové lekce,
vířivku, bazén, saunu a také páru. Jedině u nás 22. ledna si můžete toto vše vyzkoušet
zcela zdarma. Proto neváhejte a přijďte!! Pobočky World Class v hotelu Marriott, na
Václavském náměstí a Chodov, jsou vám k dispozici. Více na www.worldclass.cz a našich
facebookových stránkách. Nezapomeňte už 22. ledna!!“
Rozhlasové sdělení jasně oznamuje, že dny otevřených dveří jsou zdarma a že nově
příchozí zákazníci se mohou této akce zúčastnit a vyzkoušet si veškeré možnosti,
které World Class nabízí.
Rozhlasová kampaň v měsících lednu, červnu a prosinci bude probíhat od pondělí
do pátku 3x denně v ranní show „Zpátky do minulosti“ v časech 6:58, 7:45 a 8:58.
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Cena týdenní reklamní kampaně na Evropě 2 je 78 600 Kč. Na základě barterové dohody
se fitness centrum World Class a rádio Evropa 2 dohodly na této spolupráci, kde fitness
centrum rádiu poskytne 10 ročních členství zdarma a na základě toho Evropa 2 sníží cenu
o 30 % na rok.
Rádio Evropa 2 poslouchá především věková kategorie od 19 do 49 let.
Reklama na rádiu Impuls bude probíhat v měsíci březnu, říjnu a prosinci 5 dní v rozmezí
od 6-9 hodin. Jedná se o 30 sekundový spot během vymezené doby. Cena týdenní
reklamní kampaně na Impulsu je 27 000 Kč. Na základě barterové dohody, kde World
Class poskytne do soutěží Impuls 3 měsíční vstupy zdarma, Impuls sníží cenu o 15%.
Rádio Impuls poslouchá věková hranice od 25 do 55 let.
Tabulka č. 4 - Reklama v rádiu
Evropa 2

Impuls

3 x denně/ 15 x v týdnu

1 x denně/ 5 x v týdny

Počet měsíců

3

3

Cena za týden

55 020 Kč

22 950 Kč

Celková cena/ rok

165 060 Kč

68 850 Kč

Rozmezí

Zdroj: vlastní úprava

6. 5. 2 Tištěná reklama
Následně je potřeba posílit reklamu v časopisech, jak už různými články o cvičení, rady
jak si udržet tělo v kondici, rady na sestavení správného jídelníčku, či samotnou
reklamou. V následujících časopisech, které jsou zaměřeny na cílové zákazníky,
by se měly v budoucnosti tyto články a reklamy objevovat. U zvolených časopisů jsem
zvolila inzerci o velikosti A6 (pokud bude strana věnovaná článkům) nebo A5 (v případě
reklamy). Tabulka č. 5 zobrazuje informace o cenách za inzerci v jednotlivých
časopisech. Původní ceny inzercí jsou velice nákladné a z tohoto důvodu by si to klub
nemohl dovolit. Proto byly vybrány pouze některé druhy časopisu, kde byly domluveny
cenové podmínky. Většinou se týkaly slev v závislosti na množství a opakované inzerci
v časopisech a na základě barterové dohody.
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Časopis Dieta
Časopis Dieta je zaměřený především na dámy, proto zde budou zábavné články
o cvičení, které budou popisovat instruktoři World Class. Měly by tímto způsobem
přilákat nové zákazníky, aby si zábavné cvičení vyzkoušeli přímo ve fitness
pod dohledem zkušených instruktorů. Dále se zde budou vyskytovat články, jak zhubnout
do plavek, jak správně jíst a tím bude odkázané na výživového poradce ve World Class.
Pro inzerci je zvolený formát o rozměru 183 x 58 mm, což je ¼ A4. Umístění v pravém
horním rohu stránky. Cena ¼ stránky měsíčního časopisu Dieta je 55 000 Kč. Počet
výtisků pro daný měsíc 55 000 kusů. Na základě dohody s časopisem Dieta byly
domluveny podmínky, že v měsíci dubnu World Class poskytne 20% slevu do časopisů
na cvičení s trenérem a v měsíci červnu 30% slevu na výživového poradce. Na základě
toho časopis Dieta poskytne 30% slevu na inzerci po dobu tří měsíců.
Časopis Muscle & Fitness
Časopis Muscle & Fitness se zaměřuje především na kulturistiku. Jak už bylo zmíněné
World Class byl založený nejlepším kulturistou tehdejší doby, proto by toto fitness mělo
využívat pro propagaci časopis Muscle & Fitness, neboť pro některé kulturisty Ulf Karl
Gerhard Bengtsson představuje životní vzor, kterému by se chtěl vyrovnat. Proto budou
do tohoto časopisů uváděny články týkající se, jak se efektivně a rychle stát kulturistou
pod vedením vyškoleného personálu ve fitness Ulfa Bengtssona. Dále se zde budou
vyskytovat články týkající se životní kariéry tohoto sportovce, rozhovory s ním,
jak kulturistiku vidí dnes. Rady, které by předal svým následovníkům atd. Budou zde
i soutěže, v kterých se budou moci vyhrát 4 měsíční vstupy zdarma. Tyto články
a soutěže by měly rovněž přilákat nové zákazníky, aby World Class začali navštěvovat.
Pro inzerci je zvolený formát o rozměru 85 x 118 mm, což je ¼ A4. Umístění v pravém
horním rohu stránky. Náklady na inzerci jsou 42 000 Kč. Časopis Muscle & Fitness
nabídl speciální nabídku 27 000 Kč za poskytnuté vstupy po dobu tří měsíců.
Časopis Fitness
Do časopisu Fitness, World Class uvádí články a reklamy, ale k větší návštěvnosti fitness
centra budou články více pravidelnější, neboť časopis je zaměřený na ženy a dívky,
které dávají přednost aktivnímu životnímu stylu.
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Pro inzerci je zvolený formát o rozměru 77 x 125 mm, což je ¼ A4. Umístění v levém
horním rohu. Náklady na inzerci jsou 40 000 Kč. Na základě delší spolupráce časopis
Fitness poskytl 15% slevu fitness centru World Class.
Deník Metro
Co se týká novin Metro, budou zde zavedeny články na pokračování, které budou
vycházet vždy v pondělí po dobu tří měsíců. V každém pondělním vydání deníku Metro,
bude správně popsaný a vysvětlený jeden cvik na přístroji. Kompletní skupina cviků
má za úkol naučit lidi správně zacházet s přístroji ve fitness centru World Class.
Pro inzerci je zvolený formát o rozměru 89,8 x 112 mm, což je 1/6 A4 na výšku. Cena
pěti denní inzerce je 29 339 Kč. Celková cena za 13 denní kampaň od dubna do června,
kdy každé pondělí bude vycházet deník Metro s cviky na přístrojích bude 76 281 Kč.
Za opakované inzerce o stejné velikosti je sleva 15%, tudíž cena po slevě činí 64 839 Kč.
Zářijová a lednová týdenní kampaň se bude týkat inzerce o velikosti 79,8 x 60 mm,
což je 1/12 A4 na šířku. Týdenní cena za tento druh inzerce je 22 444 Kč. Celková částka
za tyto dva měsíce s 15% slevou je 38 155 Kč
Tabulka č. 5 - Reklama v časopisech
DIETA

M&F

FITNESS

METRO

3 čísla

3 čísla

4 čísla

23 dní v roce

Zacílení čtenářů

Věk 25-60 let

Věk 14-39 let

Věk 18-40 let

Věk 15-70 let

Náklad

55 000 výtisků

40 000 výtisků

35 000 výtisků

205 000 výtisků

38 500 Kč

27 000 Kč

34 000 Kč

4 988 Kč/ 1/6

Periodika

Cena inzerce ¼
barevné stránky

3 815 Kč/ 1/12

jednoho čísla
časopisu

Celková

115 500 Kč

81 000 Kč

cena/rok
Zdroj: vlastní úprava
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6. 5. 3 Venkovní reklama
Rozmístění plakátu se do této doby nachází v blízkosti jednotlivých klubů, to znamená,
že potenciální klienti bydlící například na Ládví, na Zličíně nebo mimo Prahu, nemají
možnost se dozvědět o novinkách, které World Class nabízí, tímto způsobem. Proto
v novém návrhu budou reklamy umisťovány nejen v okolí klubů, ale také v dalších
městských částech Prahy.
Billboardy budou umístěny na hlavních komunikacích z Kladna, z Plzně, z Brna,
na Jižním městě směrem do Prahy. Neboť spousta lidí dojíždí za prací do hlavního města
a tráví zde největší část dne, tudíž by tito lidé mohli využít fitness centrum World Class
v Praze, v blízkosti jejich práce. Dále mnoho lidí nevyužívá městskou hromadnou
dopravu, kde se můžou setkat s reklamou daného fitness, ale využívají vlastní automobil.
Proto je skutečně potřeba umisťovat reklamu v podobě billboardů i na hlavních tepnách
silnic.
Reklama bude dále vylepována nejen v metru nad eskalátory, ale také v tramvajích
a na telefonních budkách.
Cena měsíční reklamy na billboardu 510 x 240 cm a na telefonních budkách 84 x 118 cm
je 6 000 Kč. Reklama touto formou propagace bude využita po dobu 5 měsíců.
Cena plakátů na stěnách eskalátorových tunelů 100 x 700 cm je 31 200 Kč za
12 ks/ měsíc. Cena rámečků v tramvaji 49 x 49 cm je 1 300 Kč/ ks.
Tabulka č. 6 - Venkovní reklama
metro

tramvaj

billboard

telefonní budky

Kus

12

20

7

7

Počet měsíců

3

3

3

2

Cena za kus

2 600 Kč

1 300 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

Celková cena/rok

93 600 Kč

78 000 Kč

126 000 Kč

84 000 Kč

Zdroj: vlastní úprava
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6. 5. 4 Podpora prodeje
Hostesky
Podpora prodeje bude využita za pomocí hostesek i nadále. Hostesky doposud rozdávají
pouze letáčky s nabídkami členství World Class. Pro rok 2015 nastane změna. Hostesky
budou nadále rozdávat letáčky, ale rovněž budou nabízet potenciálním zákazníkům
40% slevy na členství a šest dnů v měsíci budou rozdávat vstupy zdarma. Tento nový
způsob by měl přilákat nováčky, aby si vyzkoušeli veškerou nabídku fitness centra
a vzápětí si mohli potencionální zákazníci zakoupit členství, které by jim vyhovovalo.
Členství 1+1 zdarma
Fitness centra World Class se nachází přímo v centru Prahy s výjimkou fitness Chodov.
Všechna tři centra jsou obklopena nejrůznějšími podniky a hotely. Proto bude zavedena
spolupráce s okolními firmami, kam budou dodávány letáčky s členstvím 1+1 zdarma.
Toto členství bude výhodné pro kolegy a kolegyně, které se rozhodnou využívat fitness
centrum World Class. Tedy, při zakoupení celoročního členství bude mít další „blízká“
osoba členství zdarma. To znamená, že pokud se kolegové domluví na zakoupení
celoročního členství, tak díky výhodnému balíčku 1+1, bude každý z nich platit pouze
půlku z celkové částky.
Letáčky budou vytvořené o velikosti A5, jednostranný tisk, lesklý, barevný, cena za jeden
leták 0,90 Kč. Počet letáčků, které budou pouze informovat o novém členství
5 000 ks/měsíc. Počet letáků na 40 % slevu 1 000 ks a letáčky se vstupy zdarma 500 ks.
Počet letáčků s členstvím 1+1 zdarma bude 250 ks.
Tabulka č. 7 - Letáčky na propagaci
letáčky

letáčky 40%

členství
Kus/ měsíc

letáčky 1+1

zdarma

5 000

1000

500

250

Počet měsíců

6

3

2

2

Cena za kus

0,90 Kč

0,90 Kč

0,90 Kč

0,90 Kč

28 500 Kč

2 700 Kč

900 Kč

450 Kč

Celková cena/ rok
Zdroj: vlastní úprava
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Věrnostní kartičky
Do podpory prodeje patří také věrnostní kartičky, které budou pro následující rok
zavedeny. Na základě toho si World Class získá věrné zákazníky, kteří si rádi prodlouží
členství. Při zakoupení půl ročního členství, dostane zákazník v průběhu půl roku
kartičku, kde bude napsáno: „Za věrnost World Class Vám darujeme měsíc cvičení
zdarma“.
Pro nově příchozí klienty, kteří si budou chtít zakoupit pouze 24 vstupů, obdrží
po 12. vstupu rovněž věrnostní kartičku s nápisem: „Za věrnost World Class Vám
darujeme 4 vstupy zdarma“.
Při zakoupení balíčku kondičního trenéra na 6 hodin, obdrží klient jako bonus 30 ti
minutovou masáž zdarma.
6. 5. 5 Public relations
Nabídka vánočního členství
V období Vánoc budou vyhotoveny letáčky se sloganem „Nejlepší vánoční dárek,
který potěší celou rodinu“, na letáčku bude rovněž výhodná nabídka členství pro celou
rodinu. Tato nabídka bude mít za úkol přivést nové zákazníky různých věkových
kategorií. Počet letáčků s vánoční nabídkou 7 000 ks na měsíc.
Lekce pro rodiče a děti
Do rozvrhu skupinových lekcí budou zařazeny na dopolední hodiny lekce pro rodiče
a děti, neboť Česká republika se dostala na první příčku v obezitě dětí a tomuto problému
se bude snažit World Class zamezit. Každý druhý měsíc od ledna do června budou
vytvořené letáčky ohledně informací těchto skupinových hodin a tyto letáčky budou
rozneseny do mateřských škol, se kterými bude World Class spolupracovat.
Počet letáčků do mateřských školek 600 ks na měsíc.
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Tabulka č. 8 - Letáčky na propagaci 2
letáčky vánoční členství

letáčky rodiče a děti

7 000

600

Počet měsíců

1

4

Cena za kus

0,90 Kč

0,90 Kč

Celková cena/rok

6 300 Kč

2 160 Kč

Kus/ měsíc

Zdroj: vlastní úprava

Veletrhy
World Class se bude účastnit veletrhů v Praze, kde se bude mít možnost prezentovat
a získat tak nové klienty. Lidé budou mít zde možnost vyhrát vstupy zdarma, dále si zde
budou moci změřit tuk a na základě měření, jim bude k dispozici výživový poradce.
Pro lidi, kteří budou chtít sestavit správný jídelníček, zde budou moci získat 30% slevu
na kompletní službu výživové poradenství World Class. Stejně tak na veletrhu budou
manažeři, kteří budu poskytovat zákazníkům informace a v případě jejich zájmu jim
sestaví členství na míru.
6. 5. 6 Internet
Facebookové stránky
Facebookové stránky jsou přehledné a především aktualizované. Nové příspěvky
se objevují téměř každý den. Nedokážu však odhadnout, kolik lidí tyto stránky
navštěvuje, ale údaj „to se mi líbí“ potvrdilo pouze 2 822 lidí, což je velice malé číslo,
neboť stránky jsou platné od 11. března 2010. Proto je potřeba se zaměřit na členy a nové
zákazníky a směřovat je na facebookové stránky, kam by tito lidé psali svoje pocity
a názory týkající se World Class.
Dále by měly být na facebookových stránkách zhodnoceny zajímavé dny, jak ze strany
pořadatelů, tak i návštěvníků. Neboť informace o uskutečnění těchto akcí, jsou vždy
v dostatečném předstihu vylepovány na facebookových stránkách. Proto by měli mít noví
zájemci šanci, udělat si vlastní názor na pořádající se akci, prostřednictvím právě
hodnocení pořadatelů a návštěvníků. Na základě toho se mohou lidé rozhodnout, zda
se budou nebo nebudou chtít zúčastnit.
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Slevové portály
Do roku 2015 bude zrušena spolupráce se slevovým portálem Slevomat, neboť tímto
způsobem dochází k podrývání kvality fitness centra World Class. Je pravda, že spousta
zákazníků využívá vstupy právě zakoupené na tomto slevovém portálu, což by mohlo
snížit návštěvnost nových zákazníků. To si však klub nemůže dovolit, a proto bude tento
problém řešen novým způsobem viz. kapitola Podpora prodeje, nikoliv však na úkor lidí,
kteří si zakoupili plnohodnotné členství.
SMS zprávy
V návrhu bude také využitý nový způsob informování o novinkách klubu World Class
a to prostřednictvím SMS zpráv. Tento způsob by měl být velice účinný a především
zacílený na konkrétní zákazníky. Fitness World Class se snaží získávat nové zákazníky,
ale zajisté si chce udržet ty stávající, prostřednictvím SMS zpráv by se toho mělo docílit.
Právě mobilní telefony jsou v dnešní době nejvíce využívány a každý člověk je má po
ruce. Proto každý zákazník World Class dostane zprávu, která bude upozorňovat
na novou nabídku, kterou klub připravuje. Tento druh reklamy je zacílený na všechny
cílové zákazníky.
Blogy
Pro více informací a pro osobní názory bude vytvořen blog, kde se lidé budou moci
k fitness centru World Class vyjádřit. Na tento blog bude odkaz přímo na webových
stránkách společnosti. Na blog budou jednotliví trenéři, výživoví poradci a instruktoři
World Class umisťovat svoje články. Ty se budou zabývat různými tématy, od cvičení
určitých partií těla po správnou výživu. Články budou vznikat na témata, která zajímají
klienty nejvíce. Pod každým článkem bude otevřená diskuze, kde se budou moci
návštěvníci blogu zeptat na cokoli, co se týká daného tématu. Články budou rozděleny
do jednotlivých sekcí, aby si je návštěvníci mohli snadněji dohledat i zpětně, pokud
se začnou zajímat o konkrétní téma. Blog by měl následovat nejnovější trendy ve fitness.
Cílem také bude, aby blog byl zajímavý nejen pro stávající zákazníky World Class,
ale i pro potenciální klienty, kteří se zajímají o fitness a chtějí se dozvědět něco nového.
Blog by měl být na tolik kvalitní, aby přilákal pozornost i zákazníků konkurenčních
fitness center. Na blogu budou odkazy na získání členství, objednání osobního trenéra,
výživového poradce či skupinové lekce.
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Bannery (reklamní proužky)
Na internetových stránkách, které jsou nejvíce navštěvovány, budou použité reklamní
proužky neboli bannery reklam, které budou sloužit k přesměrování zákazníka na webové
stránky World Class, tedy na www.worldclass.cz, nebo pokud se budou konat dny
otevřených dveří, lidé budou přesměrováni na odkaz plakátu, který bude vytvořen
pro tuto akci. Tímto způsobem budou zaznamenány kliknutí na banner a manažeři fitness
budou informováni o dané reklamní kampani.
Cena banneru typu square button 151 x 151 px je 8 000 Kč za měsíc. Reklamní kampaň
bannerů je navržena na 3 měsíce. Počet internetových stránek, na kterých se banner
v měsíci objeví jsou 3. Celková cena této kampaně za rok činní 72 000 Kč.
Tabulka č. 9 Reklamní bannery
bannery
Kus/ měsíc

3

Počet měsíců

3

Cena za kus

8 000 Kč

Celková cena/rok

72 000 Kč

Zdroj: vlastní úprava

Virální marketing
Stálým nebo bývalým členů, na které má World Class kontakt, budou prostřednictvím
e-mailů zasílány videa či pohlednice, které budou obsahovat vtipné scénky týkající
se období svátků například Vánoc, Velikonoc, Halloweenu atd., které budou mít za úkol
zákazníky upoutat, pobavit a přilákat je do fitness centra World Class. Tímto způsobem
mohou zákazníci, kteří obdrželi daný e-mail šířit tyto zprávy dál mezi své známé, kteří
se mohou na základě vtipné scénky rozhodnout k opětovnému navštěvování klubu.
Cílem virálního marketingu je ovlivnit chování zákazníků, zvýšit prodej či povědomí
o značce.
Guerilla marketing
Guerillová kampaň zaměřená na obrázky znázorněné na chodníku, bude probíhat po dobu
dvou dnů, v nichž se bude sledovat její ohlas u lidí. Obrázek, který bude nakreslen
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na chodníku, bude znázorňovat zeměkouli, která bude vyjadřovat první slovo loga World.
Druhé slovo class bude umístěné šikmo přes obrázek zeměkoule. Celkový dojem obrázku
by měl vytvořit splynutí těchto dvou slov v jednotný název fitness centra World Class.
Nový komunikační nástroj nazývaný Guerilla marketing bude sloužit k tomu, aby si lidé
pohybující se v blízkosti fitness center World class všimli abstraktního obrázku
nakresleného na chodníku. Cílem tohoto obrázku bude upoutat pozornost lidí a vyvolat
v nich přemýšlení o tom, co má daný obrázek znázorňovat a s čím si ho mohou spojit.

6. 6 Přehled marketingové komunikace
Pro správnou marketingovou komunikaci je potřeba vybrat vhodná média a místa
pro umístění reklamy, ale také časově rozvrhnout propagační plán pro rok 2015
a především ho dodržet. Propagační plán musí být nejprve prokalkulován, jestli
je v silách společnosti, aby jej realizovala. Poté může být navržen kalendář akcí, které by
se měly konat v průběhu roku. Zde záleží na rozpočtu, který bude pro daný plán určen
a od toho se bude odvíjet v jakém rozsahu propagační plán bude uskutečněn.
Tabulka č. 10 – Roční přehled financí na propagaci
cena / rok
Rozhlasová reklama

233 910 Kč

Tištěná reklama

435 494 Kč

Venkovní reklama

381 600 Kč

Reklamní bannery

72 000 Kč

Internetová reklama
Podpora prodeje-hostesky
Public relations- veletrh
Public relations- letáčky
Celková cena/rok

41 010 Kč
1 164 014 Kč

Zdroj: vlastní úprava
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6. 6. 1 Návrh časového harmonogramu pro rok 2015
Plakáty v metru a billboardy jsou rovnoměrně časově rozvrženy, protože jsou použity
vždy při změnách členství, aby na tyto novinky bylo dostatečně upozorněno. Letáčky ve
školkách se týkají půl roční kampaně, protože poté nastávají prázdniny a v tu dobu jsou
děti většinou mimo Prahu. Pokud by se kampaň osvědčila, od září by se v ní pokračovalo.
Rádia jsou zaměřená na soutěže a na slogany, které mají přilákat potenciální klienty
na dny otevřených dveří, které jsou jednou za 1 až 2 měsíce. Rovněž prostřednictvím
tohoto média budou lidé informováni o veletrzích, kde se World Class bude propagovat.
Kampaně v jednotlivých časopisech jsou zaměřené na 2 až 4 měsíce v různém časovém
sledu, aby se informace o World Class vyskytovaly v tomto médiu po celý rok. Výjimku
zde tvoří časopis Fitness a deník Metro, na které se World Class v následujícím roce více
zaměří. Konkrétně v deníku Metro bude od dubna do června probíhat projekt, kde každé
pondělí po dobu těchto tří měsíců budou vycházet články se správně popsanými cviky
na fitness přístrojích. Hostesky rozdávají letáčky po celý rok, převážně však při změně
členství. Co se týká SMS zpráv budou zasílané v průběhu celého roku. Rovněž tak blogy,
facebookové a webové stránky budou fungovat po celý rok. Začátkem roku bude větší
pozornost věnovaná kampani na reklamní bannery. Pokud se tento způsob propagace
osvědčí a bude mít za následek větší návštěvnost, bude se s bannery počítat i pro další
měsíce.
Časový harmonogram v průběhu roku může být upravován na základě odezvy či
finančních prostředků fitness centra World Class.
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Tabulka č. 11 – Návrh časového harmonogramu pro rok 2015

Zdroj: vlastní úprava
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7. ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současnou marketingovou situaci ve fitness
centru World Class a následně vytvořit návrh pro její zlepšení.
V následujícím roce by mělo dojít k řadě změn, které proběhnou uvnitř firmy
a to zvolením si odpovědné osoby, která se bude starat o marketing, dále vybudováním
marketingového oddělení a stanovením cílů, bez kterých se nedá vést firmu efektivně.
Také by měly proběhnout změny i v samotné marketingové komunikaci, kde je potřeba
se více zaměřit na časopisy, internet a reklamní nosiče.
Na základě analýz dokumentů, interview a stanovených cílů, byla vybrána média pro
následující rok, která by měla zasáhnout širokou veřejnost a zlepšit tak návštěvnost
fitness centra.
Jedná se o propagaci v rádiu, která bude zaměřena na základě poslechovosti cílových
skupin na Evropu 2 a Impuls. Dále se jedná o tištěnou reklamu v časopisech zaměřených
na zdraví, stravu a posilování. Venkovní reklama se zaměřuje na největší výskyt
potenciálních zákazníků a to na metro, tramvaje, telefonní budky a billboardy, umístěné
na hlavních komunikačních tepnách směrem na Prahu. Dalším důležitým nástrojem
se stal internet, který je dnes považován za jedno z nejvyužívanějších médií,
prostřednictvím kterého lze aktivně a lacině propagovat produkty či služby.
Toto médium umožnilo vylepšit propagaci fitness centrum World class na základě
zavedení blogu, zefektivnění facebookových stránek, kde dochází k přímé komunikaci
mezi zákazníky a manažery klubu či instruktory. Harmonogram byl posílen i o placené
služby a to bannery a SMS zprávy, které by měly přispět k rychlejší informovanosti
zákazníků o novinkách a také získání většího povědomí o této společnosti.
Pro zlepšení povědomí o fitness centru World Class byly vybrány dva marketingové
nástroje – virální marketing a guerilla marketing. Oba tyto nástroje lze propagovat
s nejnižšími náklady a zároveň mají velký význam z hlediska upoutání pozornosti diváků
a šíření informací mezi své přátele v podobě přeposlání e-mailu, vyprávění či pořízené
fotografie.
Časový harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé kampaně na sebe navazovaly a byly
dostatečně propagovány ve stanovených médiích.

64	
  
	
  

	
  
	
  

8. SEZNAM LITERATURY
	
  
[1] BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší
konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 156 s. ISBN 80-247-1095-1.
[2] BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, 432 s. ISBN 80- 717-95771.
[3] CLOW, Kenneth E, BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová
komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.
[4] ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009,
225 s. ISBN 978-80-7376-150-9.
[5] DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, BERGH, Joeri Van den.
Foundations of marketing communications: a European perspective. 3rd ed. New
York: Prentice Hall, 2006, p. cm. ISBN 02-737-0693-4.
[6] DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, BERGH, Joeri Van den.
Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-1.
[7] FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003,
451 s. ISBN 80-251-1041-9.
[8] HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál,
2005, 407 s. ISBN 80-736-7040-2.
[9] HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s.
ISBN 80-854-2483-5.
[10] JANOSCHKA, Anja. Web advertising: new forms of communication on the Internet.
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004, 227 s. Pragmatics, Vol.
131. ISBN 90-272-5374-9.
[11] KARLÍČEK, Miroslav, KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: jak komunikovat na
našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.
[12] KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004,
856 s. ISBN 80-247-0513-3.
[13] KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola.
1. Vyd. Praha: Grada, 1998, 710 s. ISBN 80-716-9600-5.
65	
  
	
  

	
  
	
  
[14] KOTLER, Philip, KLANE, Kevin, KELLER. Marketing management. 12. vyd.
Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
[15] KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada,
2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
[16] MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě.
3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009, 196 s. ISBN 978-80-247-2986-2.
[17] PŘIKRYLOVÁ, Jana, JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. 1.
vyd. Praha: Grada, 2010, 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
[18] SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně: budování důvěry a
pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR,
efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. 1. vyd. Praha: Grada,
2006, 240 s. ISBN 80-247-0564-8.
[19] SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 978-80-247-2866-7.
[20] STUCHLÍK, Petr. Reklama na Internetu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002,
226 s. ISBN 80-247-0201-0.
[21] SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 340 s.
ISBN 80-868-9848-2.
[22] TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 602 s.
ISBN 80-716-9997-7.
[23] VYSEKALOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ Růžena. Psychologie reklamy. 1. vyd.
Praha: Grada, 2001, 221 s. ISBN 80-247-9067-X.
[24] Definition of marketing. American Marketing Association [online]. 2014 [cit. 201404-06]. Dostupné z:
https://archive.ama.org/Archive/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx.
[25] Lidé. Statuss magazín [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://www.statuss.cz/cs/people/496-barbora-novotna.html.
[26] Soutěže. Evropa 2 [online]. 2012 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
https://www.evropa2.cz/cs/souteze/soutez_5539.shtml.

66	
  
	
  

	
  
	
  
[27] Václavák bez aut 2012. Centrum Prahy [online]. 2010 [cit. 2014-03-30]. Dostupné
z: http://www.centrumprahy.cz/kategorie/vaclavak-bez-aut-2012-sportovni-nedele/.
[28] WorldClass. WorldClass [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://www.worldclass.cz/cs.

67	
  
	
  

	
  
	
  

9. SEZNAM TABULEK A SCHÉMAT
Tabulka č. 1 – Porovnání médií propagace
Tabulka č. 2 – Funkce a vlastnosti sportovní reklamy
Tabulka č. 3 – Nástroje zákaznické podpory
Tabulka č. 4 – Reklama v rádiu
Tabulka č. 5 – Reklama v časopisech
Tabulka č. 6 – Venkovní reklama
Tabulka č. 7 – Letáčky na propagaci
Tabulka č. 8 – Letáčky na propagaci 2
Tabulka č. 9 – Reklamní bannery
Tabulka č. 10 – Roční přehled financí na propagaci
Tabulka č. 11 – Návrh časového harmonogramu pro rok 2015

Schéma č. 1 – Marketingová komunikace

68	
  
	
  

	
  
	
  

10. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Letáčky členství
Příloha č. 2 – Letáčky zajímavé dny
Příloha č. 3 – Letáčky „Open House day“
Příloha č. 4 – Časopis Statuss s Fitness
Příloha č. 5 – Kostým hostesek
Příloha č. 6 – Interview s club manažerkou World Class Barborou Novotnou

69	
  
	
  

	
  
	
  
Příloha č. 1- Letáčky členství
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

70	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Příloha č. 2 – Letáčky zajímavé dny
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Příloha č. 5- Kostým hostesek
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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.
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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
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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%.
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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?

78	
  
	
  

	
  
	
  
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.
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