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Abstrakt
Bakalářská práce Značka Pandora na českém trhu od roku 2010-2014 se zabývá
popisem společnosti PANDORA, její marketingovou strategií a formami komunikace,
které aplikuje na českém trhu. Dále také popisuje vstup značky na český trh
a porovnává ji s přímou konkurenční značkou Trollbeads. Další část se věnuje deskripci
a analýze hlavních nástrojů komunikačního mixu, které značka v rámci své komunikace
ve stanoveném období využila. Poslední část je věnována kvantitativním výzkumům,
které byly provedeny pro získání informací o postavení značky PANDORA na českém
trhu, o kupních motivech a loajalitě jejích zákazníků. Závěrem této bakalářské práce je
podrobná deskripce a analýza marketingových aktivit společnosti Pandora, podložená
z části výsledky výzkumu.

Abstract
Bachelor thesis The Company Pandora on The Czech market in 2010-2014 deals with
the company PANDORA and its marketing strategy and communication forms, which
the company applies on the Czech market. It also describes the entry of the brand on the
Czech market and compares it with its directly competitive brand Trollbeads. Next
section is devoted to a description and analysis of the main tools of communication mix
which the brand utilized within its communications during the specified period. The last
section is devoted to quantitative research that was conducted to obtain information on
the status of PANDORA on the Czech market, purchase motives and loyalty of its
customers. The conclusion of this thesis is a detailed description and analysis of the
marketing activities of Pandora partly supported by research results.
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Úvod
Český maloobchodní trh prošel v posledních letech různými vývojovými
etapami a zaznamenal mnoho zásadních inovací. Pro českou populaci byl z hlediska
marketingové komunikace zcela jistě zlomovým momentem přechod z centrálně
řízeného socialistického režimu do kapitalismu s jeho tržní ekonomikou a otevřeným
konkurenčním prostředím.1 Globalizační trendy v rámci ekonomické transformace
a vznikající sociální principy byly v průběhu reformy důležitými faktory, jejichž
vlivem se měnilo nákupní rozhodování spotřebitele.2 Pro stále větší skupinu zákazníků
přestala být hlavním kritériem v rozhodování cena a větší význam zaujala jedinečnost
a přidaná hodnota produktu, která nabídku společnosti odlišila od konkurence.3
Téma své bakalářské práce jsem zvolila převážně na základě rostoucího
povědomí o značce PANDORA a popularitě jejích produktů mezi lidmi v mém okolí.
Tento subjektivní poznatek mě přivedl k mnoha otázkám, které jsou z velké části
v kontextu s marketingovými aktivitami společnosti. Cílem této bakalářské práce je
tedy představit společnost PANDORA, její marketingovou strategii a analyzovat formy
komunikace, které aplikuje na českém trhu. Ve shodě s tímto cílem byly položeny tyto
výzkumné otázky:
-

Jaké postavení má značka PANDORA na českém trhu?

-

Jakým způsobem oslovuje PANDORA svou cílovou skupinu?

-

Jaké komunikační nástroje využívá?

-

Jak vnímá značku PANDORA její cílová skupina?

V první části této práce tak nejdříve představím společnost Pandora Group a/s
a její historii. Ve druhé kapitole se zaměřím na podrobnou deskripci obchodní strategie
a popis hlavních pilířů, na kterých společnost staví. Dílčím cíle mé práce tak bude
analýza těchto aktivit, spojených se značkou PANDORA.
Další pasáž bude zaměřená na luxusní segment šperků v České republice, kde
popíši vstup značky PANDORA na český trh a provedu srovnání s konkurenční
značkou Trollbeads.

1

SZCZYRBA, Zdeněk. Maloobchod v ČR po roce 1989: vývoj a trendy se zaměřením na geografickou
organizaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005
2
SPILKOVÁ, Jana. Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. 1. vyd. Praha: Karolinum,
2012
3
Marketing v době ekonomické krize. Rotschedl magazin [online]. 2009 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z:
http://www.rotschedl.com/files/marketing-v-dobe-krize.pdf

3
Samostatnou kapitolu věnuji marketingové komunikaci společnosti, kde nejprve
stručně vysvětlím význam jednotlivých komunikačních kanálů a poté uvedu, jak tyto
prvky aplikuje společnost Pandora v České republice. Větší prostor budu věnovat instore komunikaci, která je pro značku PANDORA charakteristická.
Pro dosažení cílů této práce je nutné získat data identifikující zákazníka, jeho
postoje a nákupní chování. Za tímto účelem jsem vypracovala dva kvantitativní
výzkumy formou dotazníkového šetření, jejichž výsledkem budou data zpracovaná do
přehledných grafů s obecným shrnutím získaných informací.
Závěrem celé práce bude podrobná analýza marketingových aktivit společnosti
Pandora Group a/s, částečně podložená výsledky výzkumného šetření.
V této práci jsem vycházela z veřejně dostupných zdrojů a z informací
poskytnutých zaměstnanci společnosti Pandora, Dušanem Šourkem – Manažerem pro
Českou republiku a Oliwií Trykowskou – Brand manažerkou pro Střední Evropu.
V rámci optimalizace struktury práce jsem se rozhodla pro několik odchylek od
schválené bakalářské teze. Změnila jsem názvy kapitol, aby lépe vystihovaly jejich
obsah. Změnila jsem také pořadí kapitol tak, aby více odpovídalo logickému sledu celé
práce, a z důvodu přehlednějšího členění jsem ke každé kapitole přidala několik
podkapitol.
Z důvodu

nedostatečných

informací

v některých

zdrojích

uvedených

v bakalářské tezi jsem se rozhodla místo nich využít adekvátnější publikace, které byly
pro zpracování této práce přínosnější.
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1. Společnost Pandora Group
1.1 Historie společnosti
Historie vzniku společnosti se datuje k roku 1979, kdy Per Enevoldsen založil
v Kodani, hlavním městě Dánska, obchod se šperky. Od roku 1982 začal dovážet
šperky z Thajska, kde později nechával vyrábět šperky podle svých vlastních návrhů.
V roce 1989 se společně s manželkou odstěhoval do Thajska, kde se začal věnovat
výrobě a navrhování šperků. Na konci roku 1999 vznikl první koncept náramku.4
V roce 2000 vznikl název společnosti „PANDORA“ a náramek byl poprvé uveden na
dánský trh.5 Mimořádný úspěch produktu a celého konceptu přiměl společnost
expandovat do zahraničí.

1.2 PANDORA dnes
6

kontinentů

90

zemí

9900
11400
11.942

prodejních míst
zaměstnanců po celém světě
milionů DKK - příjmy v roce 2014

„Cílem společnosti PANDORA je a bylo od počátku nabídnout ženám na celém světě
vysokou kvalitu a originální ručně dělané šperky. Systematicky navrhujeme a rozvíjíme
produktové portfolio, pravidelně představujeme originální, nové kolekce šperků.
Inspirujeme ženy, aby vyjádřily svou individualit.“6

4

NICHOLSON, Coleby. BIRTH OF BRAND PANDORA. Jeweller [online]. 2009 [cit. 2015-05-03]. Dostupné
z: http://www.jewellermagazine.com/Article.aspx?id=234&h=Birth-of-brand-Pandora
5
PANDORA Prospectus UK 2010 (1).pdf - str.1, poskytnuto pro účely bakalářské práce
6
BUSINESS STRATEGY. PANDORA [online]. © 2013 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z:
http://pandoragroup.com/en/About-Pandora/Business-Strategy
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2. Obchodní strategie společnosti Pandora Group
Jednou z dlouhodobých vizí společnosti je stát se světově nejuznávanější
značkou mezi šperky. V roce 2014 tak představila novou globální obchodní strategii,
integrovanou do čtyř hlavních pilířů, jejichž cílem je posílení pozice značky
PANDORA na trhu a zvýšení příjmů a ziskovosti.7 Tyto čtyři pilíře společnosti
představím v následujících kapitolách.

2.1 Design a produkt
Produkt je cokoli, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co
může uspokojit nějakou potřebu či přání. Produkt tedy zahrnuje veškeré výrobky
a služby, které společnost cílovému trhu nabízí.8 U produktu nejde jen o jeho užitnou
funkci, ale může také působit jako společenský symbol. Součástí samotného produktu
je úroveň kvality, funkce, design, název značky, balení a další atributy společně
zajištující základní přínosy produktu.9
Návrhy šperků i tematických kolekcí společnosti PANDORA vychází
z aktuálních trendů a rozsáhlých výzkumů spotřebitelského chování. Hlavním cílem
tohoto pilíře je zajistit pravidelnou nabídku nových produktů. V roce 2012 představila
společnost nový koncept „gift-giving10 sezónních kolekcí“11, kterým oslovuje nejen
stávající spotřebitele, ale především jejich okolí a vytváří pro ně příležitosti a podněty
k obdarování. Jako příklad lze uvést kolekci svátek Sv. Valentýna. Pro udržení
významového kontextu této práce nyní představím podstatné znaky nejvýznamnějších
produktů společnosti.

2.1.1 Náramky s přívěšky
V roce 2000 uvedla společnost na dánský trh náramek s konceptem „Create&
Combine“12 který dnes prostupuje celým produktovým portfoliem společnosti. Náramek
se stal klíčovým produktem značky Pandora a stále tvoří téměř 80 % všech jejích

7

PANDORA Prospectus UK 2010 (1).pdf - str.1, poskytnuto pro účely bakalářské práce
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, str. 70
9
tamtéž, str. 616
10
Jedná se o koncept „daruj k určité události“.
11
PANDORA Prospectus UK 2010 (1).pdf - str.1, poskytnuto pro účely bakalářské práce
12
Koncept tvoř a kombinuj.
8

6
příjmů.13 Základním prvkem celého konceptu je náramek z různých materiálů
a tematicky laděná řada přívěšků různých tvarů a symbolů, které mají zákazníkovi
evokovat specifickou pozitivní emoci nebo událost.

2.1.2 Prsteny
Druhým významným produktem z hlediska výše příjmů se pro společnost staly
prsteny. Na úspěšnost náramku navázala PANDORA podobným konceptem „RingUpon-Ring“,14 který nabízí možnost skládat více prstenů na jeden prst. V roce 2014
u této produktové kategorie zaznamenala společnost nárůst příjmů téměř o 117 %.15

2.1.3 Náušnice a náhrdelníky s přívěšky
I ostatní produkty značky PANDORA lze podobným způsobem kombinovat dle
vlastního vkusu. V případě náušnic představuje základní prvek háček a závěsný
komponent, na který může žena doplnit jakýkoliv přívěšek z produktového portfolia.
Nejinak je tomu v případě náhrdelníků. Opět je možné u každého ze šperků kombinovat
materiály i barvy a získat tak originální výtvor.

2.2. Značka její hodnota a budování
Značka je definována zpravidla jako název, znak nebo symbol, který slouží
k identifikaci produktu (příp. služby) a slouží k jeho odlišení od konkurence16.
„Značka je komplexní symbol. Je to nedefinovatelný soubor atributů produktu,
jeho jména, obalu, ceny, jeho historie, reputace a způsobu propagace. Značka je rovněž
definována zákaznickými dojmy lidí, kteří ji užívají, jakož i jejich vlastními
zkušenostmi.“
David Ogilvy, 1955

Hodnota značky potom podle Davida Aakera podléhá čtyřem hlavním
měřítkům: znalosti jména a značky, věrnosti značce, vnímané kvalitě značky a právě
asociacím s ní spojeným. 17
13

PANDORA Prospectus UK 2010 (1).pdf - str.1, poskytnuto pro účely bakalářské práce
Ring-Upon-Ring. PANDORA [online]. 2014 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: http://www.pandora.net/cscz/explore/pandorauniverse/magazine/the-december-issue/ring-upon-ring
15
PANDORA Prospectus UK 2010 (1).pdf - str.1, poskytnuto pro účely bakalářské práce
16
Americká marketingová asociace
17
AAKER, David A. Brand building: budování obchodní značky [vytvoření silné značky a její úspěšné
zavedení na trh]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, xiv, str.9
14
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Společnost Pandora Group a/s hodnotu značky PANDORA prezentuje takto:18
a) Pozitivní zkušenost zákazníka - kvalita všech materiálů a produktů, moderní
design a pravidelné novinky.
b) Osobní příběh - koncept Create&Combine, kdy každý šperk představuje
vzpomínku na určitou událost nebo vyjadřuje zvláštní hodnotu. Kombinací
různých doplňků tak pokaždé vzniká originální šperk spojený se vzpomínkami
i emocemi.
c) Jednotná image všech prodejen, která vytváří snadnou identifikaci a přispívá tak
ke zvyšování povědomí o značce PANDORA.

2.3. Prodejní kanál - maloobchod
2.3.1 Prodejní místa
Concept Stores19
Exkluzivní prodejny značky PANDORA s kompletním sortimentem šperků.
Koncepce prodejny byla navržena ve spolupráci s architektem a projektantem v roce
2012. Jedná se o nejúspěšnější maloobchodní formát prodeje.
Shop-in-shop20
Přesně definovaný prostor prodejny nebo obchodního domu, který je určen
produktům značky PANDORA. Tyto prodejny nabízejí doplňky a široký sortiment
výrobků PANDORA. Vizualizace prodejen je v podobném stylu jako Concept Stores.
Gold Store21
Maloobchodník nabízející více značek v rámci jedné prodejny. Gold Stores
obchody mají silný profil značky PANDORA a získávají tak od společnosti některé
výhody konceptových prodejen.

18

PANDORA Prospectus UK 2010 (1).pdf - str.1, poskytnuto pro účely bakalářské práce
RETAIL FORMATS. PANDORA [online]. © 2013 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z:
http://pandoragroup.com/en/About-Pandora/Franchising/Pandora-Franchise-Concept/Retail%20formats
20
tamtéž
21
tamtéž
19
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Silver and White Store22
Jedná se o neznačkové maloobchodní prodejce. U obou typů se jedná
o víceznačkové maloobchodníky, kteří provozují sortiment střední třídy. Obvykle mají
omezený sortiment produktů pod značkou PANDORA.

2.4 Marketingová strategie
Marketingová strategie je proces uspokojování a udržování rovnováhy mezi cíli
a zdroji organizace a jejími měnícími se příležitostmi na trhu. Cílem strategického
plánování je přizpůsobovat chování organizace a její produkty potřebám zákazníků
s cílem rozvoje organizace.23
Společnost Pandora Group a/s se řídí principy globální marketingové strategie
a využívá jednotné formy marketingových postupů napříč všemi světovými trhy. Cílem
je posílit pozici značky PANDORA na mezinárodní úrovni.
Dílčí částí marketingové strategie společnosti Pandora Group a/s je rozvoj prodejních
kanálů s formou franšízové spolupráce.

2.4.1 Franchising
„Franchising je vertikálně-kooperativně organizovaný odbytový systém právně
samostatných podnikatelů na bázi smluvních dlouhodobých závazků.”24 Zjednodušeně
řečeno se jedná o koncept podnikání v projektu se zavedenou značkou. Franšízant
zakoupením licence získává oprávnění k využívání obchodního názvu společnosti nebo
značky a povolení k prodeji jejích produktů a výrobků.
Výhody 25: - zavedená značka, která má své zákazníky, a tudíž i odbyt
- zavedená koncepce podnikání
- pomoc v začátcích (vytipování prostor, vybavení prodejny aj.)
Nevýhody 26: - omezená rozhodovací pravomoc
- nutnost vstupního kapitálu a měsíční poplatky za licenci
- nutnost podřídit se jednotnému konceptu a kontrolám
22

RETAIL FORMATS. PANDORA [online]. © 2013 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z:
http://pandoragroup.com/en/About-Pandora/Franchising/Pandora-Franchise-Concept/Retail%20formats
23
KOTLER, P. Marketing management., 2. vydání Praha: Victoria Publishing, 1995..str. 59
24
ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: podnikání pod cizím jménem. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009,
str.5
25
tamtéž
26
tamtéž
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Společnost

PANDORA

eviduje

přes

900

konceptových

prodejen,

provozovaných franšízovými partnery po celém světě.
Franšízová licence značky PANDORA obsahuje:27
•

plný přístup ke komplexnímu obchodnímu formátu (značka, sortiment, koncept
prodejny)

•

podporu a pomoc společnosti s nalezením optimálních prostor - sklad i prodejní
místo

•

návrh i realizace obchodu

•

návrhy na vybavení, příslušenství a merchandising součástí manuálu
k podnikání

•

27

podporu v průběhu celé spolupráce

FRANCHISING. PANDORA [online]. © 2013 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z:
http://pandoragroup.com/en/About-Pandora/Franchising
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3. Luxusní segment šperků v České republice
Michel Chevalier tvrdí, že je těžké definovat luxus, protože koncept luxusu
kolísá v průběhu času. Ve středověku si lidé mysleli, že luxusní objekty jako zbytečné
a nadbytečné. Luxusní objekt by měl být mnohem sofistikovanější než standardní
produkt a zároveň by měl uspokojovat stejné potřeby spotřebitele. V současné době
nese pojem luxus méně negativní konotaci. Dnes není luxus brán jako nadbytečný nebo
určený pouze pro velmi malé skupiny jednotlivců.28
Zaměřme se nyní na český trh a české spotřebitele. Nejnovější studie
společnosti Ogilvy & Mather z května roku 2014 ukazuje, že navzdory světové krizi
prodeje luxusního zboží v České republice stoupají. Ve studii bylo také porovnáváno
vnímání luxusu českými spotřebiteli v roce 2010 a 2014, kde se ukázalo, že před čtyřmi
lety představoval luxus pro české respondenty především automobil, zatímco v roce
2014 Češi označili jako typicky luxusní kategorii šperky a hodinky. V tomto směru se
dle výsledků studie přibližujeme k západní Evropě.29
Češi charakterizují luxus pomocí třech slov, a to dokonalost, jedinečnost
a bohatství.30
Mezi největší zahraniční společnosti vystupující na českém trhu můžeme zařadit
značky Swarovski, Cartier či Tiffany & Co. Mezi české konkurenty lze zařadit např.
značku ALO diamonds , Klenoty Aurum či Halada. Vzhledem k rozsahu této práce se
budu věnovat pouze srovnání základních prvků značek Trollbeads a PANDORA, které
si přímo konkurují konceptem vytváření a skládání šperků dle zákazníkových představ.
Ostatní značky tak nebudou analyzovány.

28

CHEVALIER, Michel a Michel GUTSATZ. Luxury retail management: how the world's top brands provide
quality product. Hoboken, NJ: John Wiley, 2012, kap.1
29
Studie: Nejluxusnější českou značkou je Moser. Mediaguru [online]. 2014 [cit. 2015-02-05]. Dostupné z:
http://www.mediaguru.cz/2014/06/studie-nejluxusnejsi-ceskou-znackou-je-moser/#.VNPWB8Y2pBl
30
LUXUSNÍ ZNAČKY V ROCE 2014. Ogilvy & Mather [online]. 2014 [cit. 2015-02-05]. Dostupné z:
http://www.ogilvy.cz/files/1381_studie_ogilvymather_luxusni%20znacky%202014.pdf

11

3.1 Vstup značky na český trh
Produkty značky Pandora se na českém trhu poprvé objevily v roce 2009. Jako
první distribuční kanály společnost využívala několik maloobchodních prodejců, kteří
nabízeli více značek, a produkty PANDORA tvořily doplňkový sortiment.
1. října 2010 byla v České republice slavnostně otevřena první konceptová
prodejna značky PANDORA. Jedná se o prodejnu v pražském obchodním Centru
Chodov. Otevření prodejny a historicky první uvedené značky PANDORA na český trh
proběhlo za účasti několika českých celebrit.31
Celebrity branding je propagace značky nebo produktu známou a uznávanou
osobností - jedná se o zástupce sportovního nebo zábavního průmyslu, kterým se
dostává publicity v médiích a jejichž pracovní a osobní život přitahuje dostatečnou
pozornost.32 Tento způsob může být pro značku přínosný, protože pokud se spotřebitelé
z cílové skupiny s danou známou osobností identifikují, mají tendenci převzít její
postoje, preference, způsoby chování či oblékání.33
V roce 2011 společnost otevřela v České republice druhou konceptovou
prodejnu značky PANDORA, tentokrát v Ostravě, ve Foru Nová Karolina.
Zásadním krokem ale bylo pro společnost otevření třetí konceptové prodejny
PANDORA v roce 2012, a to na rohu ulic Na Příkopě a Havířské. Manažer pro ČR
Dušan Šourek vysvětluje: „Vstoupit na hlavní pražskou nákupní ulici bylo naším cílem
od příchodu na český trh. Kvalita lokality byla při výběru rozhodující. Zpočátku jsme
se snažili najít vhodné prostory vlastními silami, díky spolupráci s Cushman &
Wakefield se následně celý proces značně urychlil. Značkový obchod Na Příkopě bude
patřit k nejlepším ve střední Evropě díky unikátní lokalitě, uspořádání obchodních
prostor a také skladbě ostatních značek v bezprostředním okolí.“34
Ke konci roku 2014 měla společnost Pandora Group a/s v České republice
celkem 33 prodejen s produkty značky PANDORA. Většinu tvořily víceznačkové

31

Otevírání obchodu s luxusním šperky firmy Pandora v Praze. GÜTTNER, Daniel. Nicemagazin [online].
2010 [cit. 2015-02-05]. Dostupné z:http://www.nicemagazine.cz/rubriky/moda-prehlidkymiss/fotoreporty/otevirani-obchodu-s-luxusnim-sperky-firmy-pandora-v-praze
32
KELLER, K., L., Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, 800 s. ISBN 978-80-2471481-3.
33
KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu.
1. vyd. Praha: Grada, 2011, str. 3
34
Nejprestižnější obchodní jednotka v centru Prahy má nového nájemce. E15.cz [online]. 2012 [cit. 201502-05]. Dostupné z: http://magazin.e15.cz/bydleni/aktuality/nejprestiznejsi-obchodni-jednotka-v-centruprahy-ma-noveho-najemce-976127#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

12
maloobchody, tzn. prodejci nabízející i šperky jiných značek. Konceptových prodejen
má společnost na českém trhu devět.

3.2.1 Pandora vs. Trollbeads
Pandora a Trollbeads, dvě společnosti, které mají mnoho společného. V této
části práce se zaměřím na srovnání obou značek, které v České republice mají své
zastoupení.
Hlavní společné znaky:
•

byly založeny v Kodani, hlavním městě Dánska jako rodinná klenotnictví

•

dnes mají zastoupení na mezinárodní úrovni

•

hlavním produktem se stal koncept náramku s přívěšky35

•

ve své komunikaci kladou důraz na vyjádření individuality a originality

Hlavní rozdíly:
•

design produktů značky Trollbeads bych označila jako rustikální a mytologický,
zatímco produkty značky PANDORA jsou více propojené s emocemi

•

produkty značky Trollbeads lze zakoupit na českém e-shopu

•

značka PANDORA nabízí prodej v kamenných konceptových prodejnách, kde
využívá in-store a smyslového marketingu, zatímco značka Trollbeads působí
v prodejních stáncích

•

značka PANDORA má výrazně více prodejních míst v České republice

•

značka Trollbeads využívá ve své komunikaci tvář české zpěvačky Lucie
Vondráčkové, zatímco značka PANDORA dlouhodobě nespolupracuje s žádnou
známou osobností

3.2 Ochrana značky PANDORA
Společnost PANDORA si uvědomuje, že se padělatelé neustále snaží zneužít
identitu značky, proto se snaží chránit své duševní vlastnictví různými prostředky, mezi
kterými jsou registrační a kontrolní mechanismy, k nimž patří například ochranné
známky sloužící k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Český zákon definuje
ochrannou známku jako „slovní, obrazové nebo prostorové nebo kombinované
označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých
výrobců či poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek u
35

viz. kapitola 2.1. Design a produkt
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příslušného patentovaného úřadu.“36 Na výrobcích značky PANDORA, na kterých je
dostatek místa, můžeme od roku 2008 najít ochrannou známku - písmeno „O“
s korunkou. (viz obrázek č. 1) Na některých výrobcích, které jsou limitovány malými
rozměry, se však toto logo nenachází. Kromě tohoto označení lze na špercích najít
ochrannou známku „ALE“, což je registrovaná ochranná známka společnosti. Tato
známka je utvořena z iniciálů Algota Enevoldsena, který je zakladatelem společnosti
PANDORA.37

Obr. č. 1: Ochranná známka společnosti PANDORA
Zdroj: Media. PANDORA. 2013 [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z:

http://pandoragroup.com/en/Media/Image-Libary/Logo

Na českém trhu působí několik prodejců šperků, které se nápadně podobají
produktům značky PANDORA. Tito prodejci se prezentují nejen na webových
stránkách, ale také na sociální síti Facebook. Jedním z nejrozšířenějších prodejců je
webová stránka http://pandora-sperky.cz, která provozuje i facebookovou fanpage
Pandora šperky, jež má v současné době přes 2 500 fanoušků. Na stránce je uvedeno:
„Nabízíme velký výběr šperků Pandora, vše o cca 75 % levněji, než je běžné.“38 Tento

36

MALÝ, Josef. Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Vyd. 1.
Praha: C. H. Beck, 1995, str. 41
37
BRAND PROTECTION. PANDORA [online]. © 2013 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z:
http://pandoragroup.com/en/Products/Brand%20protection
38

Facebook [online]. [cit. 2014-09-07]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/pandorasperky?fref=ts&locale=cs_CZ%2F
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prodejce má u každého výrobku uvedeno, kolik by spotřebitel zaplatil za pravé
produkty značky PANDORA. Další webovou stránkou je http://www.pandorastyl.cz,
která zase nabízí šperky ve „stylu Pandora“, které jsou dle tohoto výrobce dnes
fenoménem a okouzlují čím dál tím více žen. Komponenty k těmto padělkům jsou
vyrobené z bižuterní slitiny a jsou cenově dostupnější. V těchto dvou uvedených
případech se nejedná přímo o falzifikáty, ale napodobeniny stylu značky PANDORA.
Padělky značky, které mají často i napodobené logo a punc, jsou nejčastěji dováženy
z Číny.39

39

PANDORA šperky a společnost. ZLATINICTVI.net [online]. 2012 [cit. 2015-02-05]. Dostupné z:
http://zlatnictvi.net/?316,-pandora-sperky-a-spolecnost
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4. Marketingové aktivity značky PANDORA v České
republice
Na úvod bych ráda stručně vysvětlila samotný pojem marketingová komunikace
a přiblížila její nástroje.
„Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat,
přesvědčovat a upomínat spotřebitele – přímo či nepřímo – o výrobcích nebo značkách,
jež prodávají.“40 V praxi je nezbytně nutné, aby společnost či značka komunikovala se
svými zprostředkovateli, spotřebiteli a různými cílovými skupinami.41 K této
komunikaci je zvolen komunikační mix, tedy soubor nástrojů, jež firma používá
k efektivnímu oslovení vybraných skupin. Komunikační mix tedy definujeme jako
„specifickou směs reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations
a nástrojů přímého marketingu, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních
a marketingových cílů.”42
Marketingovou komunikaci, respektive nástroje komunikačního mixu, lze
obecně rozdělit na nadlinkovou komunikaci neboli above-the-line, zkráceně ATL43
a podlinkovou komunikaci neboli below-the-line, zkráceně BTL.44 Nadlinkové aktivity
zahrnují veškeré nástroje, které využívají masových médií. Jedná se tedy o veškeré
formy audiovizuální reklamy, která může mít tištěnou, televizní, rozhlasovou nebo
venkovní podobu. Předností této formy je široké oslovení potenciálních zákazníků.
Mezi podlinkové aktivity lze zařadit osobní prodej, podporu prodeje, komunikaci
v místě prodeje a public relations. Výhodou je maximalizace okamžitých prodejů.
Dříve byla jasně dominantní nadlinková komunikace, ale postupně se začal klást větší
důraz na podlinkové aktivity, jelikož jsou méně finančně nákladné a přesněji dokáží
zacílit na cílové skupiny. V poslední době se začíná objevovat pojem through-the-line,

40

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin
Machek. Praha: Grada, 2013, str. 516
41
tamtéž str. 809
42
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, str.844
43
Nadlinková komunikace využívá klasické masové reklamní kanály, tedy neosobní komunikaci, kde
není přímý kontakt s příjemcem a žádná přímá zpětná vazba. zdroj: ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing.
2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxiv, 499 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 97880-7400-115-4 str. 256
44
Podlinková komunikace využívá komunikátora či produkt k přímému osobnímu kontaktu se
spotřebitelem, což umožňuje přímou zpětnou vazbu či přímé posouzení produktu pomocí smyslových
orgánů. zdroj: ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010,
xxiv, str. 256
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který označuje kombinaci nadlinkových a podlinkových aktivit. Tato formu vhodně
kombinuje média a získává tak výhody obou forem komunikace.45

4.1 Cílová skupina značky
Cílovou skupinu lze definovat dle různých kritérií, mezi nejdůležitější patří
sociodemografická segmentace, do které například spadají kritéria, jako je pohlaví, věk,
vzdělání, příjem a jiné. Primární cílovou skupinu značky PANDORA lze
charakterizovat dle těchto kritérií jako ženy ve věkovém rozpětí 18–45 let žijící
převážně ve větších městech, jež na základě výše hrubého příjmu, tedy cca 25 tis. Kč
měsíčně, spadají do kategorie střední až vyšší střední třídy.46

4.2 Komunikace v českých tištěných médiích
PANDORA využívá k plošnému oslovení cílové skupiny tištěnou reklamu ve
specializovaných časopisech. Pro společnost představuje propagace skrze tištěnou
reklamu ideální příležitost oslovit větší počet stávajících nebo potenciálních zákazníků
za přijatelný rozpočet. Časopisy mají několik výhod, mezi které patří schopnost
přenášet relativně velké množství informací a také délka života sdělení je poměrně
dlouhá. Mezi nevýhody patří zejména pasivnost a pomalost média. Dále také
přeplněnost tisku, díky které čtenáři často médium jen prolistují, aniž by reklamnímu
sdělení věnovali větší pozornost.47
Značka PANDORA se často objevuje v různých typech časopisů formou
reklamního obsahu či jako doplněk modelek na fotografiích a v redakčních částech.
Můžeme ji nalézt především v segmentu časopisů pro ženy a časopisů životního stylu
pro ženy jako jsou COSMOPOLITAN, ELLE, InStyle, BAZAR a další.
Reklamní obsah je umístěn do vybraných titulů vždy při spuštění nových
pravidelných kolekcí značky PANDORA, ve většině případů je komunikován koncept
náramku (viz obrázek č. 2 a 3). Obsah je převážně celostránkového formátu a je
většinou umístěn na pravé straně časopisu. Někteří odborníci pokládají tiskové vizuály
publikované na pravé straně za účinnější, což vychází z předpokladu, že pohled čtenáře
padne nejprve na pravou stranu a až poté na levou. Avšak různá šetření dokazují, že

45

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxiv, str. 256
E-mailová komunikace s Oliwii Trykowskou, Brand managerkou pro střední Evropu ze dne 13.4. 2015
47
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, str. 193
46
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mezi pravou a levou stranou žádné markantní rozdíly neexistují.48 Celý vizuál je vždy
laděný do barev nové kolekce, kterou značka představuje. Kolekce společnosti jsou
jarní, valentýnské, letní, podzimní a zimní/vánoční. Dále se také objevují reklamní
obsahy, které komunikují uvedení dalších kolekcí jako např. kolekce inspirována
příběhy Her o trůny či Alenky v říši divů.
Společnost také využívá advertorialů (viz příloha č.1), ve kterých se snaží
představit společnost, produkty a designéry, kteří se podílí na vzniku jednotlivých
šperků a kolekcí. V těchto článcích je též komunikováno poselství společnosti
a jedinečnost značky.
Lze tedy shrnout, že kompletní komunikace značky v tištěných médiích působí
zcela konzistentním dojmem.

Obrázek č. 2 a 3: PANDORA valentýnská a podzimní kolekce
Zdroj: COSMOPOLITAN únor, září, 2014
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4.3 Venkovní reklama
Venkovní reklama nebo přesněji reklama mimo domov (OOH/out of home)
tvoří podstatnou část nadlinkové komunikace. Z pohledu kreativity a možnosti
provedení ji můžeme zařadit mezi variabilní typ reklam. Mezi hlavní média řadíme
billboardy, bigboardy, prosvětlené vitríny neboli citylighty a plakátové plochy. Hlavní
výhody jsou možnost regionálně zacílit, zásah širokých segmentů veřejnosti
a komunikace reklamního sdělení v blízkosti místa nákupu. Za nevýhody tohoto typu
reklamy označujeme statičnost a přesycenost.49
Venkovní reklama značky PANDORA využívá nejvíce prosvětlené vitríny
a billboardy k příležitosti uvedení nových kolekcí produktů. Vitríny jsou vždy umístěny
v blízkosti značkových prodejen a na frekventovaných místech, jedná se zejména
o místa, kde se nachází nákupní centra. Billboardy a bigboardy jsou zase umístěny na
místa, kde je frekventovaná doprava. Vizuály jsou vždy laděny do stylu a barev nové
kolekce a komunikují především koncept PANDORA náramku. (viz příloha č. 2)

4.4 Přímý marketing
Další složka komunikačního mixu je přímý marketing neboli direct marketing,
který lze definovat jako „ souhrn aktivit firmy, které se vztahují k nabídce produktů
a služeb jedním nebo více hromadnými sdělovacími prostředky s cílem dosáhnout
přímé odpovědi od zákazníků.“50 Jsou to tedy všechny aktivity sloužící k přímému
kontaktu s cílovou skupinou. Mezi jeho nástroje můžeme zařadit sdělení zaslaná poštou
či e-mailem nebo sdělení předaná telefonem či prostřednictvím internetu.51 Výhodou
tohoto typu marketingu je možnost velmi přesného zacílení a vymezení cílové skupiny.
Za nevýhodu můžeme označit menší dosah k široké veřejnosti vzhledem k tomu, že je
zaměřen na přesně předem vymezenou skupinu lidí.52
PANDORA používá pro svou komunikaci e-mailové newslettery. Příjemci
těchto newsletterů jsou registrovaní uživatelé klubu PANDORA, kteří se zaregistrovali
bezplatně na webových stránkách. Příjemci dostávají pravidelné newslettery jednou až

49

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd.
Praha: Grada, 2011, str. 60
50
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, str.
321
51
tamtéž
52
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str. 23

19
dvakrát do měsíce. Součástí každého z nich je možnost odhlášení odběru neboli optout. Newslettery jsou používány k motivaci zákazníků, aby navštívili webovou stránku
a také k představení nových kolekcí. Informují též o slevových akcích, novinkách či
o otevření nových prodejen.(viz příloha č. 3 a č. 4)
Newslettery mají konzistentní grafickou podobu, v horní části je vždy umístěn
rámeček, ve kterém je obrázek produktů, dále následuje přímé oslovení zákazníka
s krátkým textem o cca 6 řádcích. Právě díky použití grafiky a barevných fontů jsou
oproti textově orientovaným newsletterům efektivnější při získávání čtenářovy
pozornosti.53 Na konci newsletteru je vždy odkaz na komunikovaný obsah. Při uvedení
kolekce na novou kolekci či odkaz k nalezení nejbližšího obchodu PANDORA.
PANDORA dále používá ke komunikaci tištěné katalogy, které vycházejí
jednou za rok a jsou k dispozici ve všech konceptových prodejnách. Katalogům
dominuje bíla barva na pozadí, na které nejlépe vynikají fotografie šperků. Katalog je
rozdělen do čtyř částí, přičemž každá část představuje produkty z jednotlivé kategorie,
jako jsou např. náramky. Pod každým produktem je uveden kód, cena a materiál, ze
kterého je výrobek vyroben, což slouží k dobré informovanosti zákazníka a usnadňuje
mu tak potencionální nákup. Na konci katalogu jsou uvedeny informace o dalších
komunikačních kanálech, které společnost využívá, např. Facebook, mobilní aplikace
atd. Na závěr se čtenář dozvídá doporučení o údržbě šperků. Celý katalog působí velmi
nadčasově, luxusně a koresponduje se stylem komplexní marketingové komunikace
značky.

4.5 Podpora prodeje
Podpora prodeje neboli sales promotion zahrnuje „širokou paletu nástrojů, které
přitahují pozornost spotřebitele, poskytují mu informace a mohou ho přivést ke koupi
výrobku.“54 Tyto prostředky, jako jsou slevy či soutěže aj., se uplatňují zejména
v situacích, kdy chceme dosáhnout rychlé a intenzivní reakce.55 Je důležité, aby se tyto
nástroje používaly ve správném množství, aby vylepšily image značky a dodaly jí tak
na hodnotě.
PANDORA pravidelně poskytuje slevové akce při různých příležitostech. Vždy
když společnost otevírá novou prodejnu, nabízí v ní dvoudenní akci: „K zakoupení
53
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produktů za 2 499 Kč získáte náramek v hodnotě 1 450 Kč jako dárek.“56 Další
příležitost k slevové akci je vyprodávání zásob dané kolekce, která platí do vyprodání
ve všech prodejnách PANDORA, jedná se většinou o slevu 30 % z původní ceny.57
Značka také spolupracuje s projektem Dny Marianne58 a nabízí: „S kuponem
z Marianne magazínu a zakoupením dvou produktů získáte třetí jako dárek!“59
Společnost pravidelně připravuje akci na kolekci ESSENCE, která je vždy spuštěna
s příchodem nového znamení ve zvěrokruhu: „Sadu stříbrného náramku v ceně
1 425 Kč a přívěsku znamení zvěrokruhu v hodnotě 950 Kč z PANDORA ESSENCE
COLLECTION nyní získáte pouze za 2 150 Kč.“60 Dále PANDORA využívá různých
příležitostí, jako je např. Mezinárodní den přátelství a Mezinárodní den žen a jiné.
Přes všechny zmíněné akce společnost PANDORA udržuje stabilní cenovou
hladinu značky, zákazník není přesycen slevami a akce ho stimulují k rychlému
rozhodnutí o nákupu.

4.6 Online komunikace
Online komunikace je v současném komunikačním mixu velmi důležitá, protože
zastává více funkcí najednou. Mezi hlavní výhody online komunikace řadíme
personalizaci, interaktivitu a také poměrně nízkou nákladnost.61

4.6.1 Webové stránky
Webové

stránky

pro

Českou

republiku

nalezneme

pod

doménou

http://www.pandora.net/cs-cz. Webové stránky mají prezentovat společnost a její

nabídku, jsou tedy elektronickým ekvivalentem ke klasickým katalogům. Nejedná se
však o prodejní stránku, neumožňuje přímý prodej, produkty si zde zákazník může
prohlédnout a poté zjistit, kde nalezne nejbližší prodejnu, kde je možnost si produkty
zakoupit.
Na úvodní stránce nalezneme logo a možnost přihlášení do účtu pro zákazníky,
kteří se zaregistrovali do klubu PANDORA, tito zákaznici mají možnost si tvořit
56

Zdroj: Newsletter pro členy klubu PANDORA ze dne 12. 6. 2014
tamtéž, ze dne 20. 6. 2014
58
Během 3 dnů mají čtenářky Marianne možnost nakupovat produkty z různých segmentů za zvýhodněné
ceny pomocí kuponů, které jsou v daném čísle časopisu.
59
Zdroj: Newsletter pro členy klubu PANDORA ze dne 10. 9. 2014
60
tamtéž, ze dne 23. 7. 2014
61
KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd.
Praha: Grada, 2011, str. 171
57

21
seznam přání a ten poté sdílet s rodinou a přáteli. Na levé straně se nachází čtyři sekce:
šperky, klub, dárky a magazín společnosti. Na stránce nalezneme mapu obchodů
a seznam přání u přihlášených uživatelů. V dolní části nalezneme produkty rozdělené
dle druhu na náramky, přívěšky, náušnice, náhrdelníky a prsteny. Každý druh je ještě
rozdělen dle materiálu, ze kterého je šperk vyroben, tedy zlato, stříbro, látka, kůže
a sklo. V nejspodnější části nalezneme, jak se spojit s PANDOROU pomocí sociálních
sítí, čemuž se budu věnovat v následující kapitole. Dále také informace o společnosti,
nabídky práce a kontakt.
Celá stránka je rozdělena do dvou svislých sloupců, kde nalezneme různé
vizuály představující jednotlivé kolekce a produkty. Nejdominantnější část webu je
umístěna pod logo do horní části, jedná se o animační obdélníkový banner, který
představuje náramky, prsteny, náušnice a náhrdelníky. Tento banner je vždy laděn do
barev aktuální kolekce. Obrázek se mění vždy po 8 sekundách, což je dostatečně
dlouhá doba na to, aby si zákazník stručně o dané kategorii šperků přečetl krátký úvod,
popřípadě se prokliknul na danou kategorii.
Na webu lze prohlížet jednotlivé produkty dle kategorií, barev, ceny či
jednotlivých kolekcí, což je pro zákazníka velmi přehledné a jednoduché. Velmi
interaktivním prvkem webu jsou online designéry, pomocí kterých si zákazník může
nakombinovat svůj vlastní náramek či prsten. Při kombinování si může vybrat ze všech
nabízených materiálů a přívěšků. Po složení náramku či prstenu se uživateli vygeneruje
konečná cena, možnost vytisknutí seznamu položek a nejbližší prodejna dle adresy, kde
se zákazník nachází (viz obr. č. 4 a 5). Tyto dva prvky jsou v českém internetovém
prostředí ojedinělé, a tak společnost PANDORA jako jediná nabízí pomoc zákazníkovi
při rozhodování mezi jednotlivými produkty, protože si s její pomocí lze prohlédnout,
jak k sobě ladí jednotlivé prvky, barvy a tvary.
Celá webová stránka tak působí velmi uspořádaně a intuitivně, což je pro
uživatele velmi příznivé. Jedná se o velmi propracovanou a originální grafiku, která na
první pohled uživatele upoutá.
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Obr.č. 4: Online designer náramků
Zdroj: http://www.pandora.net/cs-cz/explore/inspiration/create-combine/braceletdesigner

Obr. č. 5: Online designér prstenů
Zdroj: http://www.pandora.net/cs-cz/explore/inspiration/create-combine/ring-designer
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4.6.2 Facebooková komunikace
Společnost PANDORA komunikuje na čtyřech sítích: Facebook, Youtube,
Pinterest a Instagram. Všechny čtyři kanály jsou spravovány v anglickém jazyce. Pro
Českou republiky nebyly prozatím založeny vlastní profily.
Účet na Facebooku společnost založila v roce 2009, značka si dokázala
vybudovat stabilní základnu fanoušků (přes 3 miliony). PANDORA využívá tento
komunikační kanál zejména k prezentaci produktových novinek. Frekvence příspěvků
je velmi pravidelná, jedná se o minimálně 4 příspěvky týdně. Právě pravidelnost je
velmi důležitá, protože obsah na sociálních sítích by měl být neustále živen.62 Pod
každým příspěvkem nalezne fanoušek kód jednotlivých produktů, které lze na vizuálu
vidět, což zákazníkům usnadňuje potencionální nákup produktů.
Kriticky ale lze pohlížet na fakt, který jsem již zmínila výše, že facebooková
fanpage značky nemá českou alternativu, což může být pro některé zákazníky
odrazující. Větší úspěch mají fanpage, které využívají možnosti oslovit fanouška jeho
vlastním jazykem nebo mu poskytují informace týkající se regionu, ve kterém bydlí.63
Fanoušci si proto zakládají vlastní fanpage, kde sdílí své produkty značky PANDORA,
informují se o slevových akcích a nových produktech či kolekcích.

4.6.3 Mobilní aplikace PANDORA
Mobilní aplikace je přizpůsobena pro operační systémy Android i iOS a je ke
stažení zdarma. Aplikace ihned po stažení nabízí uživateli výběr země, ze které
pochází, aby tak mohla přizpůsobit jazyk. Aplikace umožňuje přehled všech
nabízených produktů, registraci do klubu PANDORA, tvorbu seznamu přání a sdílení
produktů emailem a na sociální sítě. Důležitou funkcí celé aplikace je interaktivní
vyhledávání dárků, které uživateli nabízí zadat cenové rozpětí, kategorii, materiál
a barvu produktu, který hledá. Po zadání těchto informaci nabídne aplikace produkty,
které vyhovují zvoleným kritériím. Dále je uživateli nabídnuta možnost najít nejbližší
obchod nebo přidat produkt na seznam přání. Desing aplikace je podobný webovým
stránkám, a tak zapadá do celkového konceptu komunikace.
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4.7 In-store komunikace
In-store marketing, neboli působení na zákazníka v místě prodeje, je dnes
nepochybně

velmi

významnou

částí

marketingové

komunikace.

Na

poli

marketingových aktivit se řadí do podlinkové komunikace neboli BTL, pod kategorii
sales promotion. Jedná se o soubor reklamních prostředků používaných uvnitř
prodejny, které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodování nakupujících.64 Dále by
měla také zvyšovat a podporovat návštěvnost prodejny a loajalitu zákazníků díky
uspořádaní prodejny. Důležitá je tudíž péče o design prostředí, výběr barev, osvětlení a
přehledné řešení prodejního prostoru.65 Komunikace v místě prodeje má oproti běžné
reklamě výhodu, že v myslích zákazníků není jako reklama vnímaná, protože jí
považují za běžnou součást vybavení prodejen.66
Nakupování dnes už není pouze racionální činností. Racionalita při nákupním
rozhodování je nahrazována subjektivními pocity, zážitky a zkušenostmi.67 Návštěva
obchodu či prodejny se tedy pro zákazníka stává více prožitkem. Nezbytným prvkem
in-store marketingu se tak stává smyslová komunikace, která působí přímo na
jednotlivé smyslové receptory zákazníka. Každý ze smyslů ovlivňuje zákazníkovo
vnímání různým způsobem. Výsledný dojem zákazníka a jeho nákupní chování jsou ale
ovlivněny působením a propojením všech smyslů. Dosud ale nebylo upřesněno, které
smysly zákazníka oslovit, aby reagoval požadovaným způsobem.68 Smyslový
marketing nepůsobí pouze na pozitivní prožitek v aktuálním okamžiku, ale významně
se podílí na vytváření citové vazby k místu prodeje či značce.
Další technikou in-store marketingu je tzv. vizuální merchandising, který lze
definovat jako „nástroj k prezentování zboží určenému k prodeji nejatraktivnějším
možným způsobem za účelem dosažení nejvyššího prodeje.“ Jedná se o vše, co
zákazník vidí uvnitř i vně obchodu. Je to vše, co vytváří pozitivní image obchodu a
dosáhne toho, že zaujme zákazníka a hlavně probudí zájem a touhu, která následně
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vede k prodeji.69 Protože zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů pro komunikaci, je tak
nejvíce využívaným a nejvíce stimulovaným smyslem v prodejním prostředí.70
Jedním ze základních bodů obchodní strategie společnosti Pandora Group a/s je
vytvoření jednotného brandu a tak jedním ze specifických prvků prodejen PANDORA
je jejich vizuální jednotnost. Společnost tak důsledně dbá nejen na výběr lokality a
umístění prodejny, ale má také přesně navržené jednotné uspořádání interiéru včetně
parametrů a kritérií pro umístění nábytku a design prodejny. Návrhy a projekty na
vizualizaci prodejen připravovala společnost ve spolupráci s architektem a v roce 2012
tak představila první konceptovou prodejnu v její současné podobě. Společnost má v
úmyslu každých pět let podobu prodejen měnit a to v souladu s aktuálními světovými
trendy.71 Je nutné podotknout, že jednotná image všech prodejen, vytváří snadnou
identifikaci a přispívá ke zvyšování povědomí o značce PANDORA. Při popisu in-store
komunikace prodejen PANDORA se zaměřím na hlavní město Prahu, protože zde má
společnost nejvíce poboček.
Prostředí značkových prodej se snaží působit na emoce zákazníka, a proto se
soustředí zejména na atmosféru celého prodejního místa, tedy na faktory jako je
osvětlení a barvy. Celkový smysl komunikace v místě prodeje má za cíl vzbudit
v zákazníkovi luxusní dojem, pocit důležitosti a výjimečnosti.
Vnější prostředí prodejny je důležité pro komplexní atmosféru prodejního místa,
protože právě toho si zákazník všímá jako první, tedy ještě před samotným vstupem do
prodejny. Turley a Milliman tvrdí, že pokud prvky vnějšího prostředí neladí, zbytek
atmosféry není podstatný. Právě prvky jako vstup, externí označení, výloha či okolní
obchody musejí vyvolat v zákazníkovi zájem o bližší kontakt s obchodem, protože
jedině tak může být in-store komunikace úspěšná.72 Proto jsou prodejny PANDORA
většinou umístěny na rohových místech, aby nedocházelo k neladu s okolím a prodejna
dobře vynikla na první pohled. Výlohy u všech značkových prodejen jsou prosklené,
což umožňuje zákazníkovy pohled do prostoru prodejny. Dalším viditelným a výrazným
prvkem, který je vidět, ještě než zákazník vejde do obchodu, jsou skleněné vitríny s
69
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vystavenými šperky, které jsou nasvícené jasným a bílým světlem. Další vitríny, které
si zákazník může prohlédnout uvnitř, jsou většinou zakomponovány do stěn prodejny a
jsou taktéž osvětlené (viz příloha č. 5 a č. 6).
Osvětlení významně pomáhá utvářet celkový dojem prodejny a nasvícení regálů
navíc vytváří dojem vyšší úrovně. Volba bílé barvy osvětlení pak evokuje čistotu a
kvalitu.73 Více světla, také z pohledu zákazníka působí jasněji, vytváří příjemnější
prostředí pro oči a pohodlnější orientaci v celém prostoru.74 V prodejnách tak byly co
nejvíce eliminovány tmavá zákoutí, aby bylo docíleno celkové spokojenosti zákazníků.
Ti se v takovém případě pohybují v prodejně přirozeně a s důvěrou. Tmavá místa v
lidech podvědomě evokují nebezpečí či potencionální hrozbu a proto se jim
automaticky raději vyhýbají či zvažují, zda do nich vstoupit.
Při vstupu do prostoru obchodu je dominantou prodejní pult. Ve většině případů
bývá umístěn do středu prodejny a stavěn do tvaru písmene „L”. Nad pultem je prostor
pro logo značky PANDORA. Jeho efektivitu podtrhuje bílý podklad, na kterém černý
text s grafickým prvkem loga výrazně vyniká. V prostoru pod logem značky má každá
konceptová prodejna nainstalovanou LCD obrazovku, kde v různých časových úsecích
společnost představuje celé portfolio produktů značky PANDORA. Cílem této formy
komunikace je představit zákazníkovi společnost nebo konkrétní produkt. Tato forma
poskytování informací by z hlediska in-store komunikace mohla být výrazným
zlepšením a to nejen pro svou flexibilitu a možnost rychlé aktualizace sdělení, ale také
pro svou schopnost zaujmout zákazníka a působit na více smyslů (např. při použití
zvuku).75
Veškerý nábytek v prodejnách byl speciálně přizpůsoben a navržen, tak aby
vynikly vystavované šperky a celý prostor působil celistvě. Proto v každé prodejně
nalezneme stejný dřevěný nábytek, který je laděn do bílé barvy, jež na zákazníky
působí dojmem čistoty a míru. Vysekalová uvádí, že bílá barva je výrazem uvolnění,
osvobození se od všeho, co se jeví jako překážka. Představuje tak absolutní svobodu
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pro všechny možnosti, je to nový začátek.76 Právě čistota je jedním z prvků, který je
pro kladné ovlivnění zákazníka velice důležitý.
Další důležitý smysl je hmat, který zákazník vnímá celým tělem. Každý
materiál díky svým vlastnostem a struktuře vysílá jiné signály, proto je důležité vybrat
správnou podlahu. Zákazníci totiž získají první hmatové pocity už u vstupu do
prodejny, kde je čeká určitý typ podlahy.77 PANDORA obchody používají převážně
světle dřevěné nalakované podlahy, což působí na zákazníky velmi dobře, protože
dřevo evokuje luxus.78 Tento typ podlah se lehce udržuje čistý a je odolný proti
škrábancům a poničení, celkově tak podlahy působí velmi čistě. Některé prodejny
používají plovoucí podlahu v barvě dřeva. Ale tento typ sebou nese problém z hlediska
zvukové akustiky, protože je podlaha celkem hlučná, a to zejména pro ženy, které
vchází do prodejny v botách na podpatcích, což může být mírně nekomfortní.
Prodejny jsou navrženy tak, aby vytvářely zcela čistý, vzdušný a otevřený
prostor, některé prodejny proto využívají dva vchody. Celkový prostor tedy působí
prostorně a zákazník se v něm dobře orientuje a pohybuje. Prodejny tak působí velmi
minimalisticky, aby vynikly vystavené šperky. Značka komunikuje luxus a eleganci
a v tomto duchu jsou designově navrženy i prodejny, lze tedy říci, že práce se značkou
v místě prodeje je správná, protože „čím více odpovídá prodejna dané komunikační
strategii, tím více se vryje do paměti veřejnosti a zákazníků, přispívá k vytváření
zážitků a posílení image značky.“79
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5. Postavení značky PANDORA na českém trhu
Výzkum trhu zahrnuje širokou řadu metod a nástrojů, které pomáhají porozumět
trhu a sledovat šíři chování spotřebitele. Výstupem výzkumu může být deskriptivní
analýza odpovědí zákazníků, nová koncepce produktu či matematický model
předpovídající vliv reklamy nebo budoucí poptávky.80 Výzkum trhu je tedy významnou
součástí marketingu. Lze jej rozdělit na kvalitativní a kvantitativní, kdy kvalitativní
výzkum zkoumá příčiny jevů a vztahy mezi nimi, zatímco kvantitativní výzkum se
zabývá kvantifikovatelnými problémy. Pro účely této práce jsem zvolila kvantitativní
metodu, která se zaměřuje na znalost a hodnocení značky, užívání produktů a
demografické charakteristiky.81 Kvantitativní výzkum byl také vhodný díky relativně
časové nenáročnosti sběru dat, finanční nenákladnosti, rychlosti a jednoduchému
vyhodnocení.82
Oba výzkumy jsem zpracovala za účelem získání informací a dat, na základě
kterých bude postavena dílčí část závěrečného vyhodnocení. Výzkumy by také měly
zajistit odpovědi na část otázek, které vyvstaly v úvodu této práce.
První výzkum můžeme klasifikovat jako výzkum znalosti značky a druhý jako
výzkum vnímání značky. Účelem obou kvantitativních výzkumů bylo získat měřitelné
číselné údaje. Technika obou výzkumu je dotazování, které je nejrozšířenější metodou
sběru dat. Jedná se o kladení záměrně cílených otázek, které umožňují získat mnoho
informací najednou.

5.1 Příprava a provedení dotazování
Důležitou součástí šetření je dotazník, který slouží k přesnému zaznamenání
informací. Dotazník by měl být přehledný a měl by obsahovat jen validní a reliabilní
proměnné. Důležité také je, aby se s ním respondentovi dobře pracovalo.83
Výzkumy jsem provedla metodou elektronického dotazování, tzv. CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing).84 Pro vytvoření dotazníků jsem použila
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specializovanou webovou stránku Vyplňto.cz, která představuje vhodný nástroj pro
tvorbu elektronických dotazníků a nabízí propracované vyhodnocování dat. Dotazníky
jsem distribuovala pomocí sociální sítě Facebook a e-mailu, dosáhla jsem tak větší
diversifikace responsí a získala reprezentativní data.
Před spuštěním testování jsem provedla předvýzkum neboli pilotní výzkum.85
Pro tento předvýzkum jsem vybrala deset respondentů, kteří otestovali metodiku obou
prováděných výzkumů. Pilotní respondenti byli ženy a muži v poměru 8:2. Byli vybráni
z různých věkových kategorií tak, aby každá věková kategorie zahrnovala dva
respondenty. Po vyhodnocení a odstranění nesrozumitelností a nedostatků jsem
přistoupila k realizaci sběru dat a výzkumy spustila.

5.2 Zpracování dat
Elektronické dotazníky byly automaticky vyhodnoceny správcem webové
stránky Vyplňto.cz. Vyhodnocení obsahovalo všechny odpovědi dotazovaných ve
formátu XLS, dále zahrnovalo grafickou podobu odpovědí na jednotlivé otázky a jejich
export do formátu PDF.

5.3 Výzkum povědomí o značce
V tomto výzkumu jsem se zaměřila na znalost značky neboli brand awareness a
také na četnost jejího používání neboli brand usage. Použila jsem metodiku tzv. brand
adoption modelu, který vychází z výzkumu zdravosti, jež uvedla agentura Millward
Brown. Tento model měří a definuje povědomí o značce (awareness), zkušenosti se
značkou (trial), uvažování o budoucím nákupu značky (consideration), používání
značky (usage) a upřednostňování značky (preference).
Výzkum byl proveden jednorázově v období od 23. 9. 2014 do 13. 12. 2014.
Vyhodnocen byl s celkovým počtem 214 respondentů. Tento dotazník tvořilo celkem
11 otázek, z toho 10 zavřených a 1 otevřená. Nejčastějším typem uzavřených otázek
byly otázky dichotomické, v počtu 8, kdy měli respondenti na výběr ze dvou možných
odpovědí.86 Otevřená otázka byla zcela nestrukturovaná, tedy respondenti mohli
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odpovědět téměř nekonečným počtem způsobů.87 Tato otázka pracovala s asociační
metodou, kdy měli respondenti zapsat první názvy značek, které je v spojitosti
s otázkou napadly.
V dotazníku byla, jak již bylo výše naznačeno, použita otázka zkoumající
znalost značky bez nápovědy tzv. spontánní znalost respondenta. Tato otázka vyzývá
respondenta, aby jmenoval značky, které ho napadnou z dotazovaného segmentu. Top
of mind představuje značku, která respondenta napadne jako první.88 Další použitá
otázka zjišťovala znalost s nápovědou. Tato metoda pracuje ve dvou krocích, první
krok nabízí seznam značek v daném segmentu. V druhém kroku má dotazovaný
zaškrtnout, jaké značky zná.89

5.3.1 Výsledky výzkumu
Respondenti byli muži a ženy zastoupeni v podílu 25:75, což je vzhledem k
primární cílové skupině značky ideální podíl.90
Podle věkového kritéria byli dotazovaní segmentováni takto:
Graf 1: rozdělení respondentů dle věku
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Prostřednictvím této otázky bylo zjištěno, že respondentům bylo nejčastěji 15 až
25 let; druhou nejčastější věkovou skupinou byli respondenti ve věku 26-35 let.
V průzkumu je tedy nejvíce zastoupena mladší část cílové skupiny značky PANDORA.
Právě tyto skupiny obyvatelstva jsou však v české populaci nejpočetnější.91 Tyto dvě
skupiny dosahují nadprůměrných příjmů, a mají tak největší kupní sílu.92
Nejprve jsem zkoumala vybavení si značky bez nápovědy otázkou: „Jaké znáte
značky šperků?“ Respondenti museli u této otázky odpovědět vlastními slovy. Ve
spontánním povědomí byla značka PANDORA jmenovaná v 57 případech z
242 respondentů, z toho byl jmenována jako Top of mind ve 25 případech, což
znamená 9,68 % dotazovaných. Nejlépe u této otázky dopadla značka Swarovski,
kterou respondenti jmenovali ve 160 případech. Konkurenční značka Trollbeads nebyla
jmenována jako Top of mind ani v jednom případě.
V dalším kroku byla zkoumána znalost značky s nápovědou, kde jsem uvedla
šest značek a mezi nimi značku PANDORA. U této otázky 57,68 % respondentů
označilo, že značku PANDORA znají, což značí opět o celkem vysokém povědomí
o značce. Přímá konkurence, tedy značka Trollbeads, dopadla v této otázce s 14,52 %,
o tři čtvrtiny hůře, což je velmi příznivý fakt.
Nejvíce respondentů označilo značku Swarovski, jednalo se téměř o 96 %
respondentů.
Graf 2: Znalost značky s nápovědou
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Následující dvě otázky zkoumaly, zda by respondenti chtěli koupit a či zvažují
koupení produktu značky PANDORA. V obou případech jednoznačně převažovala
negativní odpověď. U otázky, zda by respondenti chtěli, byla kladná odpověď ve
38,59 %. V otázce, či respondenti zvažují nákup produktu, byla kladná odpověď již jen
ve 22,82 %. Tento pokles může znamenat, že respondenti, kteří by chtěli koupit produkt
značky, neuvažují o koupi kvůli vyšší cenové hladině značky.
Graf 3: Touha po zakoupení produktu značky

Graf 4: Zvažování nákupu produktu značky
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Posledních pět otázek bylo již zaměřeno na frekvenci nákupu zákazníků značky.
Proto zde byla použita otázka vidlicí. Respondent musel zvolit jednu z nabízených
odpovědí, Ano X Ne. V případě, že respondent odpověděl, že nikdy nekoupil
produktspolečnosti PANDORA, dotazník pro něj skončil. Z grafu lze vyčíst, že 12,03
% respondentů pokračovalo ve vyplňování dotazníků, protože někdy zakoupilo produkt
značky PANDORA.
Graf 5: Otázka vidlicí- Zakoupil/a jste někdy produkt značky PANDORA

Ze zbývajících grafů vyplývá, že z 12,03 % respondentů si minulý rok koupilo
produkt značky 62,07 %, během minulého čtvrtletí to bylo 58,62 % a během minulého
měsíce již jen 31,03 % respondentů. Zde je tedy pro značku značný prostor pro
podpoření frekvence nákupu.
Poslední otázka se zaměřila na preferenci respondentů. Pro 41,38 %
dotazovaných je značka PANDORA preferovanou značkou.
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Graf 6: Preference respondentů

5.3.2 Vyhodnocení výzkumu povědomí o značce
Značka PANDORA byla označena v 10 % jako Top of mind, naopak při otázce
s podpořenou znalostí již vykazuje okolo 58 %. Dle celkového povědomí můžeme ale
značku označit jako zavedenou na trhu. Jako nejhorší výsledek bych označila velmi
nízké procento zvážení nákupu této značky, pouze 23 %. Co se týká frekvence nákupu,
průzkum prokázal, že nákup produktů značky v časovém období jednoho roku výrazně
neklesá, což značí o loajalitě zákazníků. O tom nás také přesvědčilo relativně vysoké
procento (41 %) respondentů, kteří označili PANDORU jako preferovanou značku.
Je tedy třeba, aby se společnost zaměřila více na budování spontánního brand
awarness a značka se tak dostala do povědomí spotřebitelů na první místo. Dále je také
třeba zlepšit consideration/zvažování nákupu, které může být způsobeno, jak již jsem
zmínila výše, relativně vysokou cenovou hladinou. Na druhou stranu, respondenty,
kteří se účastnili výzkumu, řadíme do mladší části cílové skupiny, která by produkty
značky zakoupit chtěla, ale prozatím na výrobky nemá finance.
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5.4 Zákaznický výzkum značky PANDORA
Výzkum zkoumající spokojenost zákazníků značky na českém trhu byl
proveden jednorázově v období od 3. 10. 2014 do 13. 12. 2014. Vyhodnocen byl
s celkovým počtem 114 respondentů. Tento dotazník byl vytvořen z 21 uzavřených
otázek. Nejčastějším typem otázek byly otázky dichotomické. Byly zde použity tři
screeningové neboli filtrační otázky,93 jejichž funkcí bylo v souladu s cíli výzkumu
zajistit, aby byl dotazník zpřístupněn vybraným respondentům. Respondenti, kteří tento
dotazník vyplňovali, museli tedy splnit tři kritéria a to, že v minulosti alespoň jednou
zakoupili produkt značky PANDORA, dále síto, pro které vyloučíme osoby pracující
v marketingu, reklamě, výzkumu trhu, osoby profesně spojené s výzkumem trhu.
Posledním kritériem bylo, že nepracují ve společnosti PANDORA. Těmito otázkami
jsem dosáhla, aby byl výzkum co nejméně zkreslen. Použila jsem také úvodní otázku,
která má za úkol navázat pozitivní kontakt s respondentem, probudit v něm zájem
a získat jeho důvěru a spolupráci.94 Nakonec byly použity identifikační otázky, které
byly zaměřené na zjištění charakteristik respondenta.

5.4.1 Výsledky výzkumu
Třemi screeningovými otázkami prošlo celkem 67 vybraných respondentů
(zákazníků společnosti PANDORA) ze 114 dotázaných. Co se týká demografických
údajů skupiny respondentů, 94,03 % tvořily ženy a 5,97 % představovali zástupci
mužského pohlaví. Nejčastější věkovou skupinou dotazovaných bylo lidé ve věku 1525 let (62,69 %), za ní pak následovala věková skupina 26-35 let (17,91 %). Dosažené
vzdělání, které respondenti uvedli, bylo rozvrženo tak, že 55,22 % vzorku zastupovali
respondenti se středoškolským vzděláním a ve 29,8 5% to byli respondenti
s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Respondenti nejčastěji uvedli jako své
povolání student (59,7 %), manažer (10,45 %) a podnikatel (7,46 %). Hrubý měsíční
příjem respondentů odpovídal uvedenému vzdělání, nejčastěji se objevil hrubý příjem
do 10 tisíc Kč v 52,24 % a do 30 tisíc Kč ve 14,93 %. Nejčastěji uváděné trvalé
bydliště bylo hlavní město Praha (50,75 %) a Brno (13,43%). Tyto demografické údaje
respondentů tak odpovídají primární cílové skupině značky PANDORA.
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První otázka týkající se značky PANDORA byla, zda jí zákazníci preferují.
66,18 % respondentů značku označili jako preferovanou.
Druhá otázka zjišťovala, co se dotazovaným na značce líbí, kde musel
respondent zvolit alespoň jednu odpověď. Na výběr zde měli celkem čtyři odpovědi
a jednu odpověď otevřenou, kde mohli napsat vlastními slovy, co je na značce oslovuje.
Nabízené odpovědi byly: komunikace, výrobky, webové stránky a konceptové
prodejny. Nejvíce dotazovaných označilo výrobky (95,52 %) a konceptové prodejny
(22,39 %). 13,43 % respondentů také odpovědělo, že se jim líbí komunikace
společnosti.
Graf 7: Co se Vám líbí na značce PANDORA?
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Následující otázka zkoumala, kdy zákazníci značku zaznamenali na českém
trhu, jak jsem zmínila výše, značka na český trh vstoupila v roce 2010, a tak mě
zajímalo, kdy a jakým způsobem se respondenti se značkou seznámili. 35,82 %
respondentů zaznamenalo značku v roce 2012 a 26,87 % ji zaznamenalo o rok později.
Vstupní rok značky označilo pouze 10,45 %.
Graf 8: Seznámení se se značkou

Nejvíce respondentů odpovědělo, že se o značce dozvěděli od přátel (39,68 %),
druhou nejčastější odpovědí (19,05 %) bylo, že se dotazovaní o značce dozvěděli při
návštěvě obchodu. 15,87 % dotazovaných dostalo produkt značky PANDORA jako
dárek a 12,7 % se o značce dozvědělo z časopisu.
Další otázkou jsem zjišťovala, jak stávající zákazníci vnímají cenovou hladinu
značky. V 56,72 % respondenti odpověděli, že je cenová hladina vysoká. Jako
přiměřenou jí označilo 19,4 % dotázaných.
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Graf 9: Vnímání cenové hladiny

V následující otázce jsem zjišťovala, co zákazníky vede ke koupi právě této
značky. Zvolila jsem nepřímou otázku: „Jakou myslíte, že mají zákazníci motivaci
kupovat výrobky PANDORA?” Tento typ95 otázek se využívá zejména v případě, kdy
by respondent nemusel být ochotný přímo a pravdivě odpovídat. Jsou to převážně
otázky, které se týkají prestiže či motivu nákupního chování.96 V 61,19 % respondenti
odpověděli, že si myslí, že hlavní motivací jsou hezké produkty a originální koncept
značky (49,25 %). Další dvě nejčastější odpovědi (45,33 %) byly, že motivací je prestiž
a modernost značky. Ve 25,33 % procentech zazněla také odpověď, že motivací může
být dobrá kvalita.
Dále jsem zjišťovala, k jaké příležitosti zákazníci kupují produkty společnosti.
Respondenti museli vybrat alespoň jednu z nabízených odpovědí či doplnit odpověď
vlastní. 77,61 % dotazovaných odpovědělo, že produkty kupují jako dárek a 46,27 %
respondentů odpovědělo, že pro sebe. Další odpovědi byly, že produkty kupují někomu
na památku (28,36 %). 25,37 % respondentů označilo odpověď, že si produkty kupují
za odměnu.
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Následující dvě otázky se zaměřily na zjištění, zda by respondenti uvítali český
e-shop a možnost si navrhnout svůj přívěšek. V první otázce odpovědělo 67,16 %
dotazovaných, že by ocenili možnost nakupovat výrobky PANDORA přes internet na
českých stránkách. Touha po možnosti navrhnout si vlastní přívěšek od značky
PANDORA je u respondentů vyšší než u předchozí otázky. Celkem 73,13 %
respondentů by uvítalo možnost navrhnout si vlastní přívěšek.
Graf 10: Možnost nakupovat přes internet na českých stránkách

Graf 11: Možnost navrhnout si vlastní přívěšek
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Poslední dvě otázky jsem věnovala konkurenční značce Trollbeads. Zjišťovala
jsem, zda zákazníci značky PANDORA tuto konkurenční značku znají a zda ji někde
zakoupili. Více jak polovina respondentů (59,7 %) uvedla, že značku Trollbeads zná.
Příznivý fakt pro značku PANDORU je, že 82,5 % odpovědělo, že nikdy nekoupila
výrobek od konkurence.

5.4.2 Vyhodnocení zákaznického výzkumu značky PANDORA
Tento výzkum prokázal vysokou míru loajality ke značce Pandora, což dokládá
66,18 % respondentů, kteří označili značku jako preferovanou.
Dalším zajímavým zjištěním byl způsob, jakým se o značce dozvěděli.
Nejčastější odpovědí bylo, že od přátel (39,68 %), Tato forma komunikace se řadí mezi
osobní a nese označení WOM (word-of-mouth) ve volném překladu šeptanda. Tento
typ komunikace vykazuje velmi silný účinek, protože na rozdíl od ostatních
komunikačních kanálů má osobní doporučení významnější vliv na rozhodování
spotřebitelů. Účinnost WOMu je také v tom, že klasické komunikační kanály ztrácejí
schopnost budovat důvěru a vztah spotřebitelů ke značkám.97
Výzkum také potvrdil jednu ze základních komunikačních strategií společnosti,
která podtrhuje jedinečnost okamžiku a originalitu ženy, ale svou formou a způsobem
oslovuje její okolí. Např. kampaň „Dárky od srdce ke dni matek“. 77,61 % respondentů
uvedlo, že produkty společnosti Pandora kupují jako dárek.
Zákazníkům se na značce líbí mimo samotných výrobků také konceptové
prodejny, proto lze říci, že in-store komunikace, která působí na zákazníky v místě
prodeje, je úspěšná. Důsledkem úspěšného zapojení jednotlivých smyslů, které jsem
popsala výše, do komunikace v místě prodeje společnosti PANDORA je jedinečná
atmosféra. Zákazníci si tak odnášejí zážitek a emoční prožitek, který také
ospravedlňuje vyšší cenu nabízených produktů. Spotřebitelé sice cenovou hladinu
značky vnímají jako vysokou, ale i přesto jsou loajálními zákazníky. Tento fakt lze
zdůvodnit tím, že o co silnější jsou pozitivní emoce zprostředkované produktem, o to
cennější je pro nás onen produkt a jsme tak ochotni za něj utratit peníze.98
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Zákazníci odpověděli, že by uvítali možnost nakoupit produkty společnosti online, jak ukazuje výzkum z roku 2011, více jak 81 % Čechů již vyzkoušelo nákup přes
internet. Čeští obchodníci a finanční analytici odhadují, že tržby českých internetových
obchodů vzrostou o 15 %. Hlavním důvodem využití on-line nákupů je nejen nízká
cena ale také úspora času.99 Tento trend tedy jasně naznačuje, že čeští spotřebitelé
budou stále více využívat internetové obchodu ke svým nákupům. A právě proto dnes
převažuje názor, že prodejce by měl disponovat oběma typy obchodů, tedy jak
kamenným, tak internetovým.100 Proto by bylo vhodné, aby společnost zavedla pro
svou značku český e-shop, na který by odkazovala nejen na svých webových stránkách
v sekci on-line designérů, ale i na sociálních sítích. Nejenže internetový obchod může
disponovat větším sortimentem, který kamenné prodejny z kapacitních důvodů mohou
zužovat, ale také zákazníkům zkracuje cestu k produktu. Od impulsu, který zákazník
získá z komunikačních kanálů, je rychlejší cesta k produktu skrze e-hop. Dle brand
manažerky pro střední Evropu se společnost do budoucna chystá připravit český eshop, ale prozatím je český trh relativně mladý, a tak společnost s přípravami vyčkává.
Další zlepšení, které by zákazníci na značce uvítali, je možnost si navrhnout
vlastní produkt. Značka PANDORA si klade za cíl nabídnout ženám šperky, které
budou vyjadřovat jejich vlastní jedinečný styl a uchovají jejich nezapomenutelné
okamžiky. I když společnost disponuje širokým sortimentem, vidím velký potenciál
v možnosti, aby si zákazníci mohli navrhnout opravdu vlastní a jedinečný šperk, který
vyjádří jejich podstatu či jim bude připomínat důležitý okamžik v jejich životě.
Otázkou ale zůstává, zda je toto realizovatelné z hlediska distribuce, výroby či
finančních možností. Robert J. Keith tvrdí, že „zákazník, nikoliv společnost je ve
středu.“101 Což by v praxi mělo znamenat, že by se společnost měla zajímat o zákazníka
a ne naopak, proto se společnost musí přizpůsobit neustále měnícím se chutím, tužbám
a potřebám spotřebitele. Tento přístup tedy obnáší, že vše od financí až k výrobě je
zaměřeno na uspokojování potřeb.102
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo představit společnost PANDORA, její
marketingovou strategii a formy komunikace, které aplikuje na českém trhu.
V teoretické části jsem tedy představila společnost Pandora, její poslání, vize
a obchodní strategii. Shrnula jsem také vstup značky Pandora do České republiky
a definovala její konkurenci. Podrobně jsem identifikovala všechny komunikační
kanály společnosti a poukázala na jejich význam v marketingové komunikaci. V závěru
celé práce jsou pak shrnuty výsledky kvantitativních výzkumů, které jsem zpracovala
a vyhodnotila.
Společnosti se promyšleným a sjednoceným komunikačním konceptem podařilo
vyprofilovat jako luxusní, moderní a prestižní brand, který mnoho zákazníků vnímá
jako love mark neboli nejoblíbenější značku. K úspěchu značky také přispívá zvýšený
zájem spotřebitelů o značkové a luxusní zboží. Zejména v segmentu luxusních šperků
je v posledních letech zvýšená poptávka právě mezi cílovou skupinou značky
PANDORA
Došla jsem také k závěru, že za úspěchem značky PANDORA stojí styl a formy
její komunikace. Ženu nezobrazují jako sexuální symbol či objekt, ale působí ve svých
reklamách na emoce a smysly skrze reklamní sdělení, jejichž hlavními prvky jsou
originalita, jedinečnost a unikátnost.
Zajímavý design, kvalitní materiály a zpracování - šperk, který nezvýrazní
pouze oblečení, ale dává ženám příležitost, jak zdůraznit jejich osobitost.
Prostřednictvím šperku značky PANDORA tak žena může vyjádřit své hodnoty
a připomenout si výjimečné chvíle. Lipovetsky tvrdí, že dnes již spotřebitelé nechtějí
imponovat druhým, ale chtějí potvrdit svou cenu ve vlastních očích.103 Na trhu
neexistuje mnoho značek, které by dokázaly vytvořit tak konzistentní auru originality,
jež by dokázala zasáhnout spotřebitele.
Další významný prvek v oslovování spotřebitele je komunikace produktů, které
vyjadřují určité události či okamžiky, jako například kolekce Den matek. Těmito
produkty společnost oslovila nejen primární cílovou skupinu, ale také ostatní
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spotřebitele, kteří chtějí obdarovat své blízké. K této komunikaci dopomáhá výše
zmínění seznam přání na webových stránkách, který si může zákaznice vytvořit.104
Za nejsilnější stránku v komunikaci společnosti považuji její in-store marketing,
díky němuž mají zákazníci značku PANDORA spojenou s příjemným prožitkem. Tento
efekt může být prostředkem v boji proti stálému tlaku na snižování ceny.
Jednotnou vizualizací konceptových prodejen a vybranou strategií in-store
marketingu si společnost navíc upevňuje své postavení na trhu a vytváří dlouhodobé
vztahy se zákazníky. Toto bylo potvrzeno výsledky výzkumu, kde byla prokázána
vysoká míra loajality zákazníků ke značce PANDORA a také vysoká popularita těchto
prodejen.
Vyšší spontánní i podpořená znalost značky PANDORA ve srovnání
s konkurenční značkou Trollbeads také ukázala, že společnost Pandora Group a/s, volí
efektivnější formy komunikace se zákazníky.
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Summary
The aim of this work was to present the company PANDORA, its marketing
strategy and forms of communication, which it applies on the Czech market.
In the theoretical part I introduced the company Pandora, its mission, vision and
business strategy. I have recapitulated the entry of Pandora brand into the Czech
Republic and defined its competition. I closely identified all communication channels of
the company to reflect their importance in marketing communication. At the end of the
thesis there are summarized the results of quantitative research which I compiled and
evaluated.
The company succeeded through thoughtful and unified communication concept
to shape itself as a luxurious, modern and prestigious brand, which many consumers
perceive as love mark or their favourite brand. An increased consumer demand for
branded and luxury goods contributes to the success of the brand. Especially in the
section of luxury jewellery there is the increased demand among the target group of
PANDORA in recent years.
I have also reached the conclusion that the success of PANDORA is resulted by
style and forms of its communication. It doesn’t display a woman as a sex symbol or an
object, but affects emotions and senses in commercials through the advertised message,
of which main elements are originality, individuality and uniqueness.
An interesting design, quality materials and workmanship – it’s a jewel that
highlights not only clothes, but gives women an opportunity to emphasize their
individuality. Through PANDORA jewellery a woman can express her values and
remind precious moments. Lipovetsky says that nowadays consumers don’t want to
impress others, but want to confirm their worthiness to themselves. On the market there
are not many brands being able to create a consistent aura of originality, that could catch
consumers.
Another important element in addressing consumers is communication of
products that expresses certain events or moments, such as the Mother's Day collection.
Thanks to these products the company addressed not only the primary target group, but
also other consumers who want to give presents to their loved ones. And here the
communication is helped by the above-mentioned list of wishes on the website that a
customer can create.
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In my opinion the strongest aspect in company communication is its in-store
marketing, thanks to which the customers have the brand PANDORA associated with
enjoyable experience. This effect can be a tool in the struggle against the constant
downward pressure on price.
Unified visualization of conceptual stores and selected strategies of in-store
marketing help the company strengthen its position in the market and creates long-term
relationships with customers. This was confirmed by the results of the research, which
proved high levels of loyalty to PANDORA brand and also high popularity of these
stores.
Higher spontaneous and supported awareness of PANDORA brand compared
with its competitor brand Trollbeads has also shown that the company Pandora Group
a / s, chooses more efficient forms of communication with customers.
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