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Příloha č. I: Seznam obrázků, tabulek a grafů 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1  Marketingový mix – „7P“ 

Obrázek 2  Marketingový výzkum – komplexní přístup 

Obrázek 3  SWOT analýza 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1  PEST analýza – příklad ovlivňujících faktorů 

Tabulka 2  Vybrané ukazatele, Kolín k 31. 12. 2013 

Tabulka 3  PEST analýza konkurenčního prostředí Kolín 

Tabulka 4  Ceník Fit studia ArenA, platný od 1. 1. 2014 

Tabulka 5  SWOT analýza Fit studia ArenA 

Tabulka 6  Ceník Fit studia Energy, platný od 1. 1. 2014 

Tabulka 7  SWOT analýza Fit studia Energy 

Tabulka 8  Ceník JBI Sport Fit Studia, platný od 10. 1. 2014 

Tabulka 9 Ceník JBI Sport Fit Studia, platný od 10. 1. 2014 – čipové karty 

Tabulka 10  SWOT analýza JBI Sport Fit Studia 

Tabulka 11  Ceník Fitness studia MAT, platný od 01. 10. 2013 

Tabulka 12  SWOT analýza Fitness studia MAT 

 

Seznam grafů 

Graf 1 Přehled nabízených lekcí klasického cvičení a doplňkových 

služeb 
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Příloha č. II: Struktura hloubkového interview s manažery fitness 

center 

 

Témata 

• Klub  
- představení, historie, charakteristika 

• Nabízené služby  
- nabídka služeb, možnosti využití klubu  

• Cílová skupina  
- kdo je zákazníkem, potencionální zákazník, oslovení zákazníka 

• Propagace 
- jaké využíváte komunikační kanály 

• Konkurence  
- hlavní konkurenti, situace na trhu 

 

Otázky 

1. Kdo je vlastníkem fitness centra? Kdo je provozovatelem? 

2. Jaké placené zaměstnance máte? Pozice a počet. 

3. Jaké máte stanovené cíle, kterých chce vaše fitness centrum dosáhnout?  

4. Jaké jsou přednosti a nedostatky vašeho centra? 

5. Vnímáte nějaké příležitosti k rozvoji nebo hrozby pro vaše centrum do 

budoucna? Jaké? 

6. Kdo má ve vašem centru na starosti marketingové aktivity? 

7. Jaká částka (odhad) připadá ročně na marketing? 

8. Jaké způsoby propagace využíváte? Využíváte nějaká média pro propagaci? 

9. Provádíte výzkum spokojenosti svých klientů? 

10. Od jakého dodavatele (výrobce) máte vybavení fitness centra? Plánujete 

rozšíření či změnu nabízených služeb? 

11. Využíváte marketingové strategie při tvorbě ceny? Jaké případně strategie 

používáte? 

12. Jaká je cena vstupného? Poskytujete nějaké výhody pro zákazníky, týkající se 

cen za služby? Využíváte nějaký věrnostní program? 

13. Jaké způsoby distribuce využíváte?  

14. Zaměřujete se na image firmy? (atmosféra jakou má působit provozovna na 

zákazníka, vybavení provozovny, čistota, komfort provozovny)  

15. Plánujete rekonstrukci nějakých prostor? (plocha ke cvičení, toalety) 
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16. Máte nějaké dotace na fitness centrum od státu? Možnost projektů a grantů?  

Podpora města? 

17. Jaká je návštěvnost Vašeho fitness centra? Existuje u vás členství?  

18. Na jaké zákazníky se zaměřujete? Jaká je vaše cílová skupina? 

19. Jak hodnotíte úroveň kvalifikace vašich pracovníků? Kde vidíte nedostatky a 

výhody? 

20.  Kdo jsou vaši největší konkurenti? Jak získáváte informace o konkurenci? 

Používáte nějaké konkurenční strategie? Existuje nějaké spolupráce mezi 

některými centry? 
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Příloha č. III: Kolín – vyznačená fitness centra na mapě 

 

Zdroj: Google Maps, vlastní úprava (2014) 

 


