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Abstrakt 

Bakalářská práce “Marketingová komunikace značky Royal Canin v letech 2014-

2016“ popisuje marketingovou komunikaci značky Royal Canin, která se zabývá 

výrobou superprémiových krmiv pro psy a kočky. V práci byla aplikována deskriptivní 

analýza. 

Práce v první části popisuje základní informace o společnosti Royal Canin, její 

historii, podstatu a identitu, umístění na trhu a definuje její hlavní konkurenty (Hill’s, 

Purina Pro Plan a Brit). V druhé části je popsána marketingová komunikace značky 

Royal Canin a také popisuje její marketingový mix. Třetí část se věnuje komunikačnímu 

mixu značky, který obsahuje tištěnou a outdoor reklamu, on-line komunikace (webové 

stránky, sociální sítě), podporu prodeje (akce na prodejnách, věrnostní program), 

veletrhy, výstavy a PR aktivity (sponzoring, dárcovství, eventy a media relations). 

Čtvrtá část srovnává komunikační mix značky s aktivitami konkurenčních značek 

Hill’s, Purina Pro Plan a Brit. V páté závěrečné části práce hodnotí komunikační mix 

značky Royal Canin a navrhuje možné změny v komunikaci do budoucna.  

 

Abstract 

The bachelor thesis "Marketing Communication of Royal Canin in 2014-2016" 

describes the marketing communication of Royal Canin which manufactures super-

premium food for dogs and cats. Descriptive analysis was applied in the thesis. 

The thesis in the first part describes basic information about Royal Canin, its 

history, essence and identity, market placement and defines its main competitors (Hill's, 

Purina Pro Plan and Brit). The second part describes marketing communication of 



 

 

Royal Canin and also describes its marketing mix. The third part deals with a brand 

communication mix that includes printed and outdoor advertising, on-line 

communications (websites, social networks), sales support (shop events, loyalty 

program), fairs, exhibitions and PR activities (sponsorship, donations, events and media 

relations). The fourth part compares the brand's communication mix with the activities 

of competing brands Hill's, Purina Pro Plan, and Brit. In the fifth part of the thesis, the 

Royal Canin communication mix is evaluated and there are suggested possible changes 

in communication for the future. 
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Úvod 

 Hlavním důvodem výběru tématu mé bakalářské práce byla má roční spolupráce 

se společností Royal Canin. Díky mému zaměstnání ve firmě jsem dostala jedinečnou 

příležitost nahlédnout do jejích strategií a postupů. Druhotným důvodem byla má 

dlouholetá láska ke zvířatům a hlavní misí společnosti Royal Canin je poskytovat 

domácím zvířatům tu nejlepší možnou péči. 

Společnost Royal Canin je od roku 2001 součástí Mars, Inc., a sdílí její firemní 

politiku a interní komunikaci. Společnost dělí svá krmiva do tří základních pilířů: POS 

(krmiva pro maloobchodní prodej), PRO (krmiva pro profesionální chovatele) a VET 

(veterinární krmiva a diety).  

Cílem mé bakalářské práce bude popis značky Royal Canin a její marketingové 

komunikace a komunikačních aktivit v letech 2014–2016. Veškerá komunikace bude 

popisována s ohledem na základní principy marketingu. Nedílnou součástí bude 

zhodnocení komunikačních aktivit konkurence a porovnání s aktivitami Royal Canin. 

V poslední kapitole navrhnu možná komunikační doporučení do budoucna. 

 V úvodu práce se nejdříve zmíním o historii společnosti Royal Canin, její vizi 

a misi, umístění na trhu a konkurenci. V další části provedu čtenáře všemi částmi 

marketingového mixu. V tomto případě bude práce pojata poněkud netradičně z důvodu 

rozdělení firmy na jednotlivé pilíře. Popis marketingového mixu bude tedy obsažen 

třikrát ke každému pilíři zvlášť. Budu popisovat produktové řady, jejich cenu, umístění 

na trhu a komunikační mix. Ten zahrnuje aktivity jako je podpora prodeje, propagace a 

public relations. V krátkosti také čtenáře seznámím s hlavními konkurenty značky, 

jejichž komunikaci srovnám s aktivitami značky Royal Canin. V závěru veškeré 

uvedené komunikační aktivity zhodnotím a nabídnu jejich možné rozšíření do 

budoucna. 

Bakalářská práce se neodchyluje od teze, pouze jsem lehce upravila pořadí 

jednotlivých kapitol. 
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1 Charakteristika značky Royal Canin 

1.1 Základní informace a historie 

Značka Royal Canin vznikla v 60. letech, konkrétně roku 1968. Veterinární lékař 

Jean Cathary se své veterinární praxi věnoval v malém francouzském městě Airmargues 

a zaujaly ho případy pacientů s vážnými kožními problémy a nadváhou. I po úspěšné 

léčbě se problémy pacientů neustále vracely. Tak došel k závěru, že příčinou těchto 

opakujících se potíží je nevyvážená strava, kterou z velké části tvořily zbytky lidské 

stravy a tučné odřezky. Tato nevhodná strava zvířatům zatěžovala žaludek a játra a 

vedla k výskytům chronické hepatitidy a ekzémů. 

Doktor Jean Cathary se tehdy začal věnovat vývoji lépe sestavených krmiv 

v domácích podmínkách. Inspiroval se u pastevců, kteří používali vařené obilné vločky, 

které jsou pro kočky a psy lépe stravitelná forma škrobu. Výsledkem bylo viditelné 

zlepšení srsti a celkového zdraví pacientů. V roce 1968 postoupil svou ordinaci a začal 

se věnovat výhradně produkci plnohodnotných a praktických suchých krmiv pomocí 

prvních průmyslových strojů a jejich distribuci chovatelům a veterinárním lékařům po 

celé Francii. 

V průběhu 70. let a po zbytek 20. století značka soustavně pracovala na zlepšování 

krmiv pro psy a kočky. Některé objevy představovaly přelom v celém odvětví a 

využívají se do dnes. Jednou z významných inovací bylo krmivo AGR – první krmivo 

vytvořené speciálně pro potřeby štěňat. Jeho složení bylo jedinečné a nenapodobitelné 

po celých 17 let. Mezi další milníky patřilo např. založení Royal Canin USA Inc. v roce 

1988 či uvedení prvního nutričního programu pro psy v roce 1994, který byl založen na 

rozdílech ve věku, aktivitě i velikosti jednotlivých plemen. Právě toto dělení krmiv dle 

specifických potřeb je pro Royal Canin charakteristické. 

Roku 2001 byla společnost koupena skupinou Mars Inc., do které patří dodnes. 

V roce 2003 byly představeny veterinární diety, které vznikly ve spolupráci 

s výzkumným centrem WALTHAM, a byl u nich kladen důraz na terapeutické použití 

a velkou spolupráci mezi Royal Canin a veterinárními lékaři. Hlavní výzkumné 

středisko značky sídlí v domovském městě Airmargues ve Francii, kde se stále vytvářejí 

nové inovace, které mají za cíl poskytnout psům a kočkám vyvážené krmivo pro čilý a 

zdravý život. 
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1.2 Profil značky a její charakteristika 

V dnešní uspěchané době je produkt důležitý. Avšak aby se na trhu správně 

prosadil, musí mít za svými zády silnou značku, která zákazníka naláká ke koupi. 

Americká marketingová asociace definuje značku jako „jméno, termín, označení, 

symbol či design nebo kombinaci těchto faktorů sloužící k identifikaci výrobků nebo 

služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení vůči konkurenci na trhu“.
1
 

Podle Young & Rubican je „značka jméno, označení, logo a cokoli, co nese 

unikátní asociace, které jsou nezaměnitelné“.
2
 Právě tato definice je pro moderní dobu 

příznačná, vzhledem k tomu, že si svůj oblíbený produkt neasociujeme jen jako produkt, 

ale je pro nás důležitá značka, jaké má znaky, čím se odlišuje, jak se na trhu prezentuje 

a čím nás zaujala. 

Současný marketing je nutno chápat nikoli ve dřívějším významu jako schopnosti 

„přesvědčit a prodat“, ale v novém významu uspokojit potřeby zákazníka.
3
 Ve 

významu psychologickém Vysekalová uvádí, že značku je třeba analyzovat 

v následujících prvcích: potřeba, emoce, odlišnost a atraktivita.
4
 

Kdybychom měli značku Royal Canin analyzovat dle kritérií Jitky Vysekalové, 

jako potřebu pro její existenci bychom uvedli potřebu lidí mít krmivo pro své kočky a 

psy v té nejvyšší možné kvalitě. Emoce značka vyvolává svou cílovou skupinou, resp. 

svými „koncovými zákazníky“ v podobě koťat, štěňat, koček a psů. Od ostatních značek 

se společnost Royal Canin odlišuje svými patentovanými výrobními postupy, 

komunikací se zákazníky, kvalitou krmiva i péči o zákazníky. Atraktivní pro cílovou 

skupinu může být také např. pověst značky, historie značky, kvalita nabízených 

výrobků, vybraná grafika obalů, recenze zákazníků apod. 

                                                 

1
 Značka (Brand). ManagementMania [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/znacka 
2
 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 111. 
3
 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 73. 

4
 VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2001, s. 96. 
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V knize Strategie firemní komunikace autorka uvádí, že produktové značky se 

skládají ze dvou částí – identity a podstaty.
5
 

1.2.1 Podstata značky Royal Canin 

Podstata značky je odvozena z tzv. positioningu a osobnosti značky. Positioning lze 

definovat jako proces zařazení, umístění výrobku, jeho značky, služby na trhu, jeho 

odlišení mezi produkty stejných výrobkových skupin nebo návrh typické představy, 

kterou by měl produkt zaujmout v mysli spotřebitelů, resp. i způsob a stupeň jeho 

akceptace jednotlivými segmenty trhu
6
. 

Kdybychom měli značku Royal Canin popsat jako osobnost, ptali bychom se na 

otázku, jaká by značka byla, kdyby byla člověkem? Pravděpodobně by to byl 

čtyřicetiletý muž, starající se o svou partnerku a děti, dbající na jejich potřeby a na 

zdravý a aktivní životní styl. 

V případě positioningu stojí marketingová oddělení před nelehkým úkolem, jak 

zákazníka zaujmout a přesvědčit ho, že daná značka je pro něj nejlepší a že mu koupě 

značky přinese největší přidanou hodnotu. Přijetí reklamy je ovlivněno emocionálními 

faktory, které mnohdy převažují nad racionálními argumenty, jako je cena nebo kvalita.
7
 

U značky jako je Royal Canin je nutno brát v potaz, že lidé chtějí pro svá zvířata to 

nejlepší možné krmení v té nejvyšší možné kvalitě. Chtějí udržet své zvíře zdravé a 

prospívající. 

Společnost Royal Canin má dvě klíčové hodnoty, které přetrvávají již od založení 

společnosti roku 1968. První hodnotou je heslo „Poznání a respekt“, jež je misí značky a 

také vyjadřuje celou její filozofii. Mise je založena na přesvědčení, že je třeba psy 

a kočky nechat být tím, čím jsou – tedy zvířaty. Z tohoto důvodu značka rezolutně 

odmítá jakékoli formy antropomorfismu (jev založený na přenášení lidských vlastností, 

charakteristik a podob na předměty neživé přírody, přírodní síly, mytologické bytosti, 

představy bohů apod.)
8
. Poslání neboli mise firmy je v podstatě prohlášením o tom, co 

                                                 

5
 STEJSKALOVÁ, Dita, Iveta HORÁKOVÁ a Hana ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. 2., rozš. 

vyd. Praha: Management Press, 2008, s. 210. 
6
 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 

2012, s. 163. 
7
 VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2001, s. 51. 

8
 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, s. 65. 
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firma dělá a jaký to má smysl. Dobře formulované poslání může být užitečným 

nástrojem nejen pro formulaci strategie, ale i pro každodenní manažerská rozhodnutí
9
. 

Druhou hodnotou je „Zvíře vždy na prvním místě“. Tato vize značky vyžaduje, 

aby společnost neustále zlepšovala své znalosti o zvířatech a jejich morfologických, 

fyziologických a nutričních vlastnostech, aby byla schopna jim poskytovat krmivo, 

které odpovídá jejich skutečným potřebám. Vize (anglicky Vision) je pojem, který se 

používá v rámci strategického řízení. Vize je to představa žádoucího budoucího cílového 

stavu a má podobu jednoduchého popisu jeho podoby a ideálního stavu, kterého chce 

organizace svojí strategií dosáhnout.
10

 

Mise a vize dávají dohromady společné poslání společnosti, a to: „Prostřednictvím 

zdravé výživy zajišťovat co možná nejpřesnější a nejvhodnější nutriční řešení 

specifických potřeb pro psy a kočky, s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků a 

zkušeností vzešlých ze spolupráce s chovateli psů a koček a profesionály.“
 11

 

1.2.2 Identita značky Royal Canin 

Identitu značky můžeme odvodit z jejích komunikačních, marketingových i 

prodejních aktivit a také z jejího názvu a grafiky. V této kapitole se budu krátce věnovat 

logu a názvu značky. 

Ochranná známka Royal Canin byla zaregistrována v roce 1968 jejím zakladatelem 

Jean Catharym. Zavřel svoji veterinární praxi, aby se naplno věnoval výrobě a distribuci 

krmiv. Royal Canin se stala první značkou vyrábějící suché granulované krmivo pro 

zvířata ve Francii a první značkou v Evropě, která začala používat extrudér, který si 

nechala dovézt ze Spojených států.
12

 Extrudérem rozumíme lis pro zpracovávání a 

tvarování potravinářských materiálů
13

. 

Ačkoli původ názvu společnosti nebyl nikde na oficiálních stránkách vysvětlen, 

pokusím se ho na tomto místě analyzovat. Slovo „royal“ můžeme z anglického jazyka 

                                                 

9
 Mise: firemní poslání. Magdaléna Čevelová [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

https://www.cevelova.cz/mise-firemni-poslani/ 
10

 Vize (Vision). Management Mania [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/vize 
11

 Materiály poskytnuté společností Royal Canin (Pravidla distribuce) 
12 

THOENIG, Jean-Claude a Charles WALDMAN. The marking enterprise business success and societal 

embedding. Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan, 2007, s. 25. 
13

 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, s. 229. 



 

17 

 

přeložit jako „královský“, „panovnický“ či „majestátní“. U slova „canin“ můžeme 

předpokládat odvození od latinského slova „canis“ znamenající pes. Volný překlad 

názvu Royal Canin tedy může být „majestátný pes“. Ve svých počátcích totiž 

společnost vyráběla krmiva pouze pro psy, speciální krmiva pro kočky byla do 

sortimentu zařazena až v roce 1994. Do té doby byla krmiva pro kočky dostupná pouze 

ve formách vlhkého krmení v konzervách.
14

 

Výše uvedený překlad názvu společnosti koresponduje i s jeho logem a potvrzuje 

tak moji analýzu. V logu můžeme pozorovat název společnosti vyvedený červenými 

písmeny v písmu typickém pro značku. Slovo „Royal“ a „Canin“ jsou nahoře spojena 

červenou korunkou, která se tak odkazuje na slovo „royal“, čili 

„královský“/“majestátný“. Při výběru slova royal se zakladatel pravděpodobně chtěl 

odlišit od konkurence a dát najevo kvalitu vyráběných krmiv. 

 

Obrázek 1 Logo Royal Canin 

1.3 Umístění na trhu 

V průzkumu z roku 2014 bylo uvedeno, že v českých domácnost žije zhruba 2,2 

milionu psů a okolo 1,1 milionu koček (zaokrouhleno nahoru).
15

 Ze studie GfK Pet 

Food & Pet Care 2016 vyplývá, že česká rodina vlastnící psa za něj ročně utratí 

přibližně 13 000 Kč. Z toho 10 000 Kč jde na nákup krmiva a zbytek za doplňky (např. 

obojky, hračky, vodítka). Chovatelé koček v průměru utratí přes 9000 Kč, z čehož 

7000 Kč směřuje na krmivo a zbytek opět na doplňky a hračky.
16

 

Pokud bychom měli tato čísla dát dohromady s částkou vydanou pouze za krmivo, 

vyjde nám, že se za všechny psy v České republice ročně utratí přes 22 miliard korun a 

                                                 

14
 Historie Royal Canin. Royal Canin [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.royalcanin.cz/o-

royal-canin/o-nas/historie-royal-canin 
15

 European Pet Food Industry Federation. Facts & Figures 2014 [online]. Dostupné z: www.fediaf.org 
16

 GfK: Za psa Češi ročně utratí v průměru 13.000 korun. České noviny [online]. [cit. 2017-04-13]. 

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/gfk-za-psa-cesi-rocne-utrati-v-prumeru-13-000-

korun/1406188 
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za kočky skoro 8 miliard korun. Vzrůstající nároky chovatelů na kvalitu krmiva hrají do 

karet především specializovaným pet food & care prodejnám. Ty mohou svým 

zákazníkům nabídnout širokou škálu produktů šitých na míru potřebám daného 

domácího mazlíčka. I přesto v Česku třetina chovatelů stále nakupuje krmivo v 

supermarketich a hypermarketech. 
17

 

Společnost Royal Canin svá krmiva distribuuje pouze prostřednictvím 

specializovaných prodejen s potřebami pro zvířata a v partnerských e-shopech. Svá 

veterinární krmiva distribuuje pomocí veterinárních lékařů. Není možné najít jakákoli 

krmiva značky Royal Canin v supermarketech. Avšak i přes tuto skutečnost je značka 

Royal Canin jednou z nejoblíbenějších na našem trhu vzhledem ke kvalitě, kterou 

konečnému zákazníky. 

Royal Canin se také snaží myslet na potřeby svých koncových uživatelů, tedy psů 

a koček. Proto nabízí různé druhy krmiv, která se dělí dle věku, rasy či aktivity (více 

v kapitole XY). Společnost dělí svá krmiva a s nimi i svou marketingovou komunikaci 

do třech pilířů: pilíř POS, pilíř PRO a pilíř VET. Každý z těchto pilířů má vlastní 

produktové portfolio, vlastní grafiku obalů krmiva a vlastní komunikaci jak marketingovou, 

tak v místě prodeje, čili každý má i jiné umístění na trhu produktů. V následujících krátkých 

shrnutích popíši jednotlivé pilíře, ale jednotlivými řadami krmiva a jejich druhy se budu 

podrobně zabývat v kapitole 2.1.1. 

1.3.1 Pilíř POS 

Zkratka POS označuje point-of-sale, což můžeme označit jako podporu na místě 

prodeje, která zahrnuje veškeré aktivity na místě skutečného rozhodování o nákupu.
18

 

Z logiky věci tak pilíř POS zahrnuje všechna krmiva prodávaná v místech, jako jsou 

specializované pet shopy a e-shopy. Jedná se o pilíř, který má ve svém portfoliu ty 

neznámější, nejoblíbenější a nejrozšířenější produkty značky. O jednotlivých 

produktech se zmíním v dalších kapitolách, ale pokud se čtenář někdy setkal s krmivy 

Royal Canin, byla to pravděpodobně krmiva z pilíře POS.  

                                                 

17
 In-store v kategorii pet food. IPSOS [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: http://www.ipsos.cz/in-

store-v-kategorii-pet-food 
18

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada), s. 89. 
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1.3.2 Pilíř PRO 

Již tři písmena PRO naznačují souvislost s profesionály. Pilíř PRO se svými 

produkty soustředí na profesionální chovatele psů a koček, na chovatelské a záchranné 

stanice, útulky apod. Pod pilíř PRO také spadají sponzoringy soutěží, výstav, 

veterinárních veletrhů, útulků a dalších akcí. Produktově se výrobky pilíře PRO ničím 

neliší od výrobků pilíře POS. Avšak jsou zde viditelné rozdíly ve velikostech a grafice 

balení. Balení pro pilíř PRO je jednodušší a více strohé než balení pro pilíř POS, jelikož 

zde není potřeba upoutat zákazníka roztomilou, či zajímavou grafikou. Tato krmiva jsou 

dodávána přímo chovatelům. Druhý podstatný rozdíl je velikost balení. Vzhledem 

k tomu, že chovatelé či správci záchranných stanic nebo útulků mají na starosti více 

zvířat než normální spotřebitel, objevuje se u nich potřeba mít balení krmiva o větším 

objemu. Je tak běžné, že PRO krmiva mají v průměru kolem 20 kg, zatímco maximální 

velikost balení pro pilíř POS se pohybuje okolo 15 kg. 

1.3.3 Pilíř VET 

Jak již název VET napovídá, tento pilíř se orientuje na veterinární krmiva a tím 

pádem i na veterinární lékaře. Produkty pilíře VET se zaměřují na specifické neduhy 

a nemoci koček a psů. Jsou distribuovány do ordinací veterinárních lékařů, kteří je 

předepisují svým nemocným pacientům. Krmiva pilíře VET můžeme najít i na 

specializovaných e-shopech, primární distribuce jde skrze veterinární ordinace. Jedná se 

o řadu krmiv, která má za sebou nejvíce výzkumů a testování. Hlavní myšlenkou je 

pomoci zvířatům překonat nemoci a problémy bez potřeby stresovat je prášky, 

injekcemi a dalšími nepříjemnými metodami. Mimo veterinární diety nabízí řada i 

veterinární péči, která se zaměřuje na dlouhodobé problémy, např. s psychikou, 

močovými kameny, specifickou výživu matky s kotětem a další. Nejedná se tedy jen o 

léčebná jednorázová krmiva, ale i o krmiva, která jsou vhodná pro psy a kočky 

v dlouhodobém horizontu. 

1.4 Konkurence 

Hlavními konkurenty společnosti Royal Canin jsou značky Hill’s, Purina ProPlan a 

Brit. Všechny tyto značky se zaměřují na superprémiová a prémiová krmiva pro psy 

a kočky. Svou komunikací se však od společnosti Royal Canin liší (více se touto 

problematikou budu zabývat ve srovnání komunikačních aktivit v závěrečné části 
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práce). Konkurenci můžeme definovat jako boj mezi výrobci za nejvýhodnější podmínky 

výroby a prodeje zboží za nejvyšší zisky
19

. Konkurence je pojem, který označuje proces 

střetu různých ekonomických zájmů více tržních subjektů (domácností, firem, státu) na 

různých typech trhů (trh produktů - výrobků a služeb, trh výrobních faktorů - půdy, 

práce a kapitálu)
20

. Na následujících odstavcích konkurenční značky stručně 

představím. 

Historie značky Hill´s sahá až do roku 1939, kdy její zakladatel Dr. Mark L. Morris 

Sr. zachránil vodícího psa trpícího zánětem ledvin díky speciálnímu složení výživy. 

Produkty značky Hill’s jsou dnes prodávány v 90 zemích světa. Vizí značky je 

přesvědčení, že správná výživa je nezbytná pro dlouhý a zdravý život domácích 

mazlíčků. Vědečtí pracovníci Hill´s jsou každoročně autory více než 50 výzkumných 

studií a kapitol učebnic a přednášejí na nejprestižnějších školách veterinárního lékařství 

po celém světě.
21

 

Filozofií značky Brit je dlouhodobá praxe v oblasti výživy psů a koček. Značka si 

zakládá na tom, že tvůrci krmiv jsou chovatelé a milovníci zvířat. Prioritou je pro 

značku zdraví a kondice – nepoužívají ingredience, které by mohly negativně ovlivnit 

zdravotní stav zvířete. Produkty značky Brit nejsou testovány na laboratorně chovaných 

zvířatech. Značka má původ v České republice a roční objem výroby dosahuje 58 000 

tun krmiva.
22

 

Krmiva ProPlan patří k rodině značek společnosti Purina. Je jejím nejvíce 

prémiovým krmivem. Posláním značky je připravovat recepturu, které prospívají zdraví 

zvířat, zajistí jim fyzickou i mentální pohodu, dlouhý život a uspokojí jejich chutě. 

Značka je uvědomělá o jedinečnosti každého zvířete a vytyčila si cíl splnit nároky 

konkrétních psů a koček žijících v různých prostředích, různých ras, stáří a aktivity.
23

 

Tyto značky mají stabilní pozici na českém trhu a jsou tedy přirozenou konkurencí 

společnosti Royal Canin. Jejich portfolio se řadí mezi superprémiová krmiva. Na tomto 

                                                 

19
 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, s. 432. 

20
 Konkurence. Management Mania [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/konkurence 
21

 Naše společnost. Hill's [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: http://www.hillsvet.cz/cs/cz/our-

company 
22

 O nás. Brit [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: https://www.krmivo-brit.cz/profil-spolecnosti 
23

 Jsme odborníky na výživu. Purina [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

https://www.purina.cz/seznamte-se-se-spolecnosti-purina/jsme-odborniky-na-vyzivu 
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místě bych také ráda rozlišila tři základní typy kvality krmiv, prodávaných na našem 

trhu, a to: ekonomická, prémiová a superprémiová. Ekonomická krmiva jsou nejnižší 

řadou krmiv. Mezi ně se řadí jak levná krmiva ze supermarketu, tak krmiva od známých 

výrobců, avšak s použitím levnějších ingrediencí a rostlinných proteinů, především sóji. 

Prémiová krmiva používají kvalitnější suroviny s vyšším obsahem masa. Chovatel může 

na obalu lépe rozeznat přesný obsah krmiva. Superprémiová (někdy také nazývána 

ultraprémiová) krmiva by zpravidla měla obsahovat nejvyšší podíl masa. Složení bývá 

kvalitní a velmi pestré a obsahuje více vitaminů a minerálů.
 24

  

Vzhledem k tomu, že konkurenční značky jsou mezi chovateli velmi oblíbeny, 

nemá společnost Royal Canin na českém trhu snadnou pozici. 

                                                 

24
 Rozdělení krmiv pro psy a kočky podle kvality. Krmím Kvalitně [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné 

z: https://www.krmimkvalitne.cz/rozdeleni-krmiv-pro-psy-a-kocky-podle-kvality / 
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2 Marketingová komunikace značky Royal Canin 

2.1 Marketing 

Asi nejpřesnější definicí marketingu je definice Americké marketingové asociace, 

která jej interpretovala takto: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro 

vytváření, komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro 

zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“
25

 Philip Kotler a Keller ve své 

knize Marketing Management říkají, že marketing je o identifikování a uspokojování 

lidských a sociálních potřeb.
26

 V předmluvě ke své další knize, Marketing v pohybu, 

Philip Kotler říká: „Dnešní firmy musí usilovat o uspokojování potřeb zákazníků 

způsobem, který zákazníkům nejvíce vyhovuje, o minimalizaci času a energie, jež 

zákazníci vynakládají na vyhledávání, objednávání a převzetí zboží a služeb. Podniky 

musí lépe využívat svých spolupracovníků, chtějí-li doufat, že dokáží uspokojit potřeby 

zákazníků spolehlivěji a z hlediska vynaložených nákladů efektivněji.“
27

 

V dnešní době, kdy je konkurence větší a silnější, se ovlivnění zákazníka ke koupi 

našeho produktu stává být čím dál tím obtížnější, je na místě stanovit si takové 

marketingové cíle a strategii, která vezme v potaz nároky spotřebitele. Společnost Royal 

Canin v tomto zaujímá takovou strategii, že zdraví a spokojenost zvířete je na prvním 

místě, a tak také nastavuje svou marketingovou komunikaci. V případě krmiva pro 

kočky a psy platí, že ačkoli jsou výrobní postupy a používané suroviny té nejvyšší 

možné kvality, výsledným produktem je stále jen krmivo pro zvířata. Chovatelé zvířat 

(ať již soukromí či profesionální) vyžadují individuální a atraktivní přístup, který bude 

korespondovat s jejich přesvědčením, životním stylem a hodnotami. Zároveň chtějí 

zajistit, že jejich zvíře bude zdravé, spokojené a aktivní po celý průběh svého života. 

Tento přístup je diametrálně odlišný od praktik užívaných před dvaceti a více lety, kdy 

psi a kočky byli krmeni především zbytky lidského jídla či tím, co si sami ulovili. 

Poptávka spotřebitele se v tomto odvětví velmi změnila a bylo na značkách, aby se 

zákazníkovi přizpůsobily. 

                                                 

25
 About AMA. AMA [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-marketing.aspx 
26

 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 5. 
27

 KOTLER, Philip, Dipak C. JAIN a Suvit MAESINCEE. Marketing v pohybu: nový přístup k zisku, 

růstu a obnově. Praha: Management Press, 2007, s. 10. 
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2.2 Marketingová komunikace 

Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.
28

 Jana 

Přikrylová a Hana Jahodová ve své publikaci Moderní marketingová komunikace 

vytyčují 7 základních cílů marketingové komunikace: poskytnout informace, vytvořit a 

stimulovat poptávku, odlišit produkt, zdůraznit užitek a hodnotu produktu, stabilizovat 

obrat, vybudovat a pěstovat značku a posílit firemní image.
29

 Oxfordský marketingový 

slovník marketingovou komunikaci definuje jako kombinace činností určených k 

prodeji produktu, služby nebo nápadu, zahrnující reklamu, věcné záruky, propagaci, 

balení, vystavování v místě prodeje, veletrzích a speciálních událostech.
30

 

Marketingovou komunikaci můžeme také rozdělit na nadlinkovou a podlinkovou 

komunikaci v angličtině nazývanou ATL (above-the-line) a BTL (below-the-line).
31

 

Mezi aktivity nadlinkové řadíme klasickou reklamu realizovanou prostředky masové 

komunikace (tisk, rozhlas, televize), venkovní reklamy a také klasickou internetovou 

reklamu (bannery apod.). Je považována za nejstarší formu komerčních komunikačních 

aktivit a rozvinula se hlavně se vznikem masových médií v 19. století. Aktivitami 

podlinkovými rozumíme ostatní aktivity marketingové komunikace kromě reklamy, 

působící v rámci integrované marketingové komunikace, často spolu s ní. Podle 

promotion mixu sem patří především public relations, podpora prodeje, osobní prodej a 

direct marketing. V současnosti sem však také zařazujeme také sponzoring, výstavy 

atd.
32

 

Integrovanou marketingovou komunikací se podle Americké marketingové 

asociace rozumí „…koncepce plánování marketingové komunikace, která respektuje novou 

hodnotu, jež vzniká díky ucelenému plánu, založenému na poznání strategických rolí 

různých komunikačních disciplín, jako je obecná reklama, přímý kontakt, podpora prodeje a 

public relations, a kombinuje je s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní 

                                                 

28
 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 9. 
29

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010, 

s. 40. 
30

 DOYLE, Charles. A dictionary of marketing. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 319. 
31

 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 17. 
32

 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 

2012, s. 18. 
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dopad“.33 Právě integrovaná marketingová komunikace rozlišuje rozdělení na ATL a BTL 

aktivity. V současné době je zvykem využívat jak nadlinkové, tak podlinkové aktivity. 

Tomuto přístupu se říká through-the-line (TTL). Jedná se o co nejefektivnější využití 

různých druhů médií a technik.34 Tuto strategii využívá i společnost Royal Canin. Avšak u 

ní můžeme pozorovat, že se spíše soustředí na podlinkové aktivity, jelikož prakticky vůbec 

nepoužívá klasickou televizní či rozhlasovou reklamu. Tištěná reklama se objevuje ve 

specificky zaměřených médiích, nikoli však v široce konzumovaných denících. Royal Canin 

využívá služeb jak reklamních, marketingových i public relations agentur, i tak ale stále má 

své vlastní marketingové oddělení, které veškeré tyto aktivity koordinuje. O specifických 

příkladech budu hovořit v kapitole o komunikačním mixu. 

2.3 Marketingový mix 

Jako první s označením marketingového mixu přišel James Culliton na konci 

40. let 20. století. Avšak marketingový mix rozdělil na 4P až Philip Kotler. Podle něj 

původní marketingový mix zahrnuje „4P“, tj. product (výrobek či službu), který je 

nabízen zákazníkům, price – což je cena, za kterou je výrobek nabízen, promotion – čili 

propagaci a komunikaci, která zákazníky seznámí s výrobkem či službou, a place – tj. 

místo a distribuční síť, přes které se stávají výrobky (služby) pro zákazníky 

dostupnými.
35

 Tento model přetrvává dodnes. Marketingový mix můžeme definovat 

takto: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu.“
36

 

Na marketingový mix se také dá nahlížet z pohledu zákazníka, který je také 

nazýván jako 4C. Ten klade důraz na řešení potřeb zákazníka (customer solution), 

výdaje zákazníka (customer cost), dostupnosti řešení (convenience) a komunikaci 

(communication).
37

 Tento model vytvořil Robert Lauteborn, který měl stejně jako 

mnoho dalších odborníků za to, že marketingová koncepce založená pouze na 4P již 

není za podmínek vyspělého tržního prostředí dostatečně účinným nástrojem 

                                                 

33
 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2009, s. 29.  

34
 Slovníček. Magdaléna Čevelová [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

https://www.cevelova.cz/slovnicek/#linkT 
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 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 63. 
36

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 70 
37

 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
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k ovládnutí trhu.
38

 Pro potřeby mé práce budu využívat modelu 4P, který mi lépe 

pomůže popsat a zhodnotit veškeré marketingové aktivity společnosti Royal Canin, 

jelikož se jimi hodlám zabývat z pohledu firmy, nikoli z pohledu zákazníka.

                                                 

38
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada, 2008, s. 148.  
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2.3.1 Produkt 

Produkt je předmět vzniklý výrobou.
39

 Z marketingového pohledu je produktem 

jakákoli nabídka, která dokáže uspokojit potřebu nebo přání
40

. Základními nabídkami 

jsou podle Kotlera zboží, služby, zkušenosti, události, osoby, místa, vlastnictví, 

organizace, informace a ideje
41

. Produkt zákazník vnímá jako něco, co může uspokojit 

jeho potřeby a přání a také přinést největší užitek, který ale může mít různou podobu, 

např. úsporu, lepší pocit, společenský respekt, násobení užitku dříve zakoupeného zboží 

atd. Pro firmu to znamená pochopit hodnotu, kterou nabídka zákazníkovi skýtá a již on 

ocení.
42

 

Vedle obsahu je neméně důležitou součástí produktu i obal. Za základní funkce 

obalu považujeme funkci ochrannou (chrání zboží před znehodnocením), orientačně-

informační (udává základní informace o výrobku), identifikační (odlišení od podobného 

zboží), estetickou a propagační, resp. i zábavnou, výchovnou apod.
43

 Pro zákazníka je 

obal velmi důležitý, ať již z informačního či estetického hlediska. Zatímco nic 

neříkající, graficky nezajímavý obal zákazníka nezaujme, tak pěkný informační a 

vizuálně příjemný obal ho k produktu naláká a možná i přesvědčí ke koupi. Někteří 

marketingoví experti uvádí obal (packaging) jako 5P marketingového mixu.
44

 

Společnost Royal Canin se svými obaly snaží zákazníka nejen zaujmout vzhledem, 

ale také na něm poskytuje všechny zásadní informace, které chovatel potřebuje vědět, 

jako je složení, jak odměřovat dávku krmiva podle váhy a věku zvířete, pro jaké zvíře 

(rasa, stáří apod.) je krmivo určeno atd. 

Vzhledem k tomu, že Royal Canin má tři různé pilíře, které mají nejenom různé 

marketingové komunikace, ale také různé produkty pro každý pilíř, rozdělím popisy 

výrobkových řad do pilířů POS, PRO a VET. Všechny řady vyrábí krmiva pro psy a 

kočky. Společnost nevyrábí krmiva pro jiná zvířata. 

                                                 

39
 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, s. 652. 

40
 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 46. 

41
 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 54. 

42
 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010, s. 

17 
43

 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 

2012, s.148 
44

 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, s. 166. 
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2.3.1.1 Pilíř POS a Pilíř PRO 

Pilíř POS vyrábí produktové řady, které jsou z celého portfolia produktů 

společnosti Royal Canin uživatelsky nejoblíbenější. Jsou to krmiva, která se zaměřují na 

specifické potřeby koček a psů, ať již se jedná o stáří, rasu, aktivitu či prostředí, ve 

kterém zvíře vyrůstá a pohybuje se. Produkty pilíře PRO jsou identické s produkty pilíře 

POS – jediný rozdíl mezi nimi jsou obaly a objem jednotlivých balení. Vzhledem 

k tomu, že pilíř PRO se zaměřuje na profesionální chovatele psů a koček, majitele 

útulků, záchytných a záchranných stanic, tito lidé potom mají na starosti větší množství 

zvířat než běžný spotřebitel. Takový chovatel poté potřebuje velké balení, které bez 

problémů nakrmí všechna jeho zvířata a poté také nepotřebuje barevné obaly s fotkami 

zvířat, které se snaží běžného zákazníka nalákat na koupi krmiva. Chovateli stačí obal, 

na kterém je přesně popsáno, pro jaké zvíře je výrobek určen, složení a způsob 

dávkování. Základní rozdělení krmiv Royal Canin je na krmiva pro psy a na krmiva pro 

kočky. Další dělení je v obou skupinách velmi podobné. Velikosti jednotlivých balení se 

různí od těch nejmenších (0,5 kg) až po několikakilové pytle (20 kg). 

 

Obrázek 2 Ukázka krmiv pilíře PRO (zdroj: Royal Canin) 

2.3.1.1.1 Breed Health Nutrition 

Krmiva ze skupiny Breed Health Nutrition se zaměřují na kočky a psy různých 

čistokrevných ras. Čistokrevná zvířata mají jiné potřeby než „ulicí odchovaná“ zvířata, 

vzhledem k tomu, že rasy byly speciálně vyšlechtěny k určitému vzhledu, povahovým 

rysům a také fyzické konstituci. Proto je nutné je krmit krmivem, které přesně odpovídá 

jejich požadavkům.  

U koček se vyrábí krmiva pro rasy: Britská modrá kočka, Mainská mývalí kočka, 

Perská kočka, Ragdoll, Siamská kočka a Sphynx.  
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U psů jsou vyráběna krmiva pro tyto rasy: Yorkshírský teriér Junior/Adult
45

, 

Chihuahua Junior/Adult, Německý ovčák Junior/Adult, Zlatý retrívr Junior/Adult, 

Labrador Junior/Adult, Jack Russell Terrier Junior/Adult, Jezevčík Junior/Adult, 

Kokršpaněl Junior/Adult, Bulldog unior/Adult, Boxer Junior/Adult, Kavalír King 

Charles Španěl Junior/Adult, Francouzský buldog Junior/Adult, Pudl Adult, Shih Tzu 

Adult, Mops Adult, Knírač malý Adult, West Highland White Terrier Adult, Německá 

doga Adult.  

 

Obrázek 3 Příklad krmiv Breed Health Nutrition (zdroj: Royal Canin) 

Toto jsou všechna krmiva pro kočky a psy různých ras, oficiálně distribuovaná 

v České republice, avšak společnost Royal Canin vyrábí krmiva i pro jiné rasy, na 

základě interního rozhodnutí v České republice prodává jen výše zmíněná krmiva. 

2.3.1.1.2  Lifestyle Health Nutrition 

 

Obrázek 4 Ukázka krmiva Lifestyle Health Nutrition (zdroj: Royal Canin) 

                                                 

45
 Štěně/dospělý pes 
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Lifestyle Health Nutrition je dle webových stránek Royal Canin „revoluční 

produktová řada, která přináší nutriční řešení a míru dle životního stylu psa“.
46

 Jedná 

se tedy o krmiva výhradně pro psy. Tato řada se zaměřuje na specifické životní 

podmínky, aktivitu a prostředí, v němž se psi pohybují, a to venku (myšleno na 

venkově, v přírodě), ve městě, či uvnitř. Tato řada také kromě prostředí, v němž se psi 

pohybují, rozlišuje i velikost psa. Krmivo pro psa žijícího ve městě či venku je možné 

zakoupit jak pro malé psy, tak pro velké psy. 

2.3.1.1.3  Health Nutrition 

Krmiva řady Health Nutrition patří mezi nejpopulárnější napříč produktovým 

spektrem společnosti Royal Canin. V této skupině najdeme krmiva jak pro psy, tak pro 

kočky, avšak nejsou přítomny stejné druhy krmiv jak pro psy, tak pro kočky. Rozdíly 

uvedu níže. Tato řada je velmi oblíbená pro svoji dostupnost, jednoduché dávkování a 

přesné zaměření na životní stadium, velikost či prostředí, ve kterém se zvíře pohybuje. 

a) Feline Health Nutrition 

 

Obrázek 5 Příklad krmiv Feline Health Nutrition (zdroj: Royal Canin) 

Tato řada je určena speciálně pro kočky a cílí na majitele, kteří doma mají 

pravděpodobně nečistokrevnou kočku, ať již od kotěte nebo z útulku, či záchranné 

stanice. Myslí i na ty majitele koček, kteří třeba krmí divokou kočku žijící venku nebo 

mají venkovní kočku na statku na chytání myší a podobně. Můžeme zde najít krmiva 

pro koťata v nejrůznějších stádiích vývoje, náhradu mateřského kočičího mléka (pro 

                                                 

46
 Citace 2. 4. 2017, dostupné z: http://www.royalcanin.cz/produkty/produkty/krmiva-pro-psy/lifestyle-

health-nutrition 
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koťata, která např. o svoji matku přišla a musí se dokrmovat uměle), pro kočky 

s citlivým trávením, pro kastrované kočky, pro vybíravé kočky (krmiva jsou speciálně 

dochucena, aby kočkám chutnala), pro kočky žijící výhradně uvnitř, či výhradně venku 

a krmiva pro stárnoucí kočky. 

b) Size Health Nutrition 

 

Obrázek 6 Příklady krmiv Size Health Nutrition (zdroj: Royal Canin) 

Krmiva řady Size Health Nutrition pokrývají základní potřeby psů na základě jejich 

velikosti. Rozlišují 5 velikostí: X-Small (pro psy do 4 kg), Mini (pro psy do 10 kg), 

Medium (pro psy od 11 do 25 kg), Maxi (pro psy od 26 do 44 kg) a Giant (pro psy od 

45 kg). Každé krmivo je speciálně uzpůsobeno velikosti a trávicímu ústrojí psa. Další 

důležitou vlastností těchto krmiv je velikost jejich granulí, která je ve velikosti, jež je 

pro psa nejpohodlnější ke žvýkání a polykání. Jedná se o nejoblíbenější řadu krmiv pro 

psy z portfolia krmiv společnosti Royal Canin. 

2.3.1.1.4 Feline Care Nutrition 

 

Obrázek 7 Přiklad krmiv Feline Care Nutrition (zdroj: Royal Canin) 
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Řada krmiv pro kočky, která se zaměřuje na nejčastější zdravotní problémy, které 

kočky ve svém životě mívají, a to vykašlávání chomáčů chlupů, které se nazývají 

bezoáry (Hairball Care), přecitlivělý žaludek (Light Weight Care), problémy se srstí 

(Hair & Skin Care) a zubní kámen (Oral Sensitive). Tato krmiva jsou také společností 

doporučována k mixování s dalšími krmivy z jejich portfolia, aby se tak docílilo 

přesného výsledku, který bude na míru ušit každému jednotlivému zvířeti. Krmiva jsou 

speciálně vyvinuta, aby cíleně působila na danou přecitlivělost kočky.
47

 

2.3.1.1.5 Vlhká krmiva 

Mnoho majitelů psů a koček rádo svá zvířata krmí nejenom granulemi, ale také tzv. 

vlhkým krmivem, což jsou většinou kousky masa v omáčce či želé. Tato krmiva jsou 

zvířaty velmi oblíbená a slouží jako ozvláštnění jejich jídelníčků. Royal Canin takovou 

možnost zákazníkům nabízí. U koček se jedná o vlhká krmiva jak v omáčce, tak v želé, 

nabízené jak v konzervách, tak v kapsičkách. U psů jsou v základní řadě Size Health 

Nutrition k dispozici konzervy a v řadě Lifestyle Health Nutrition kapsičky. Novinkou 

jsou kapsičky uzpůsobené přímo na míru jednotlivým plemenům. V České republice 

značka prozatím nabízí vlhké krmivo v kapsičkách pro yorkshírské teriéry a čivavy. 

 

Obrázek 8 Příklady vlhkých krmiv (zdroj: Royal Canin) 

2.3.1.2 Pilíř VET 

Veterinární krmiva jsou významnou skupinou v portfoliu krmiv společnosti Royal 

Canin. Jsou distribuovány prostřednictvím ordinací veterinárních lékařů, kteří je 

                                                 

47
 Citováno 2. 4. 2017, dostupné z: http://www.royalcanin.cz/produkty/produkty/krmiva-pro-kocky/feline-

care-nutrition 
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předepisují nemocným psům a kočkám. Do vývoje těchto krmiv společnost vkládá 

nejvíce výzkumu, testů a vědy, vzhledem k tomu, že se jedná především o léčebnou 

řadu krmiv, která má zvířatům pomoci vyléčit jejich trápení, aniž by museli požívat 

léky. Veterinární krmiva Royal Canin rozděluje do dvou, resp. do tří skupin. 

2.3.1.2.1 Vet Diet 

U krmiv Vet Diet je již z názvu patrné, že se jedná o veterinární diety, které jsou 

určeny k léčbě různých onemocnění u koček a psů. Dle webových stránek Royal Canin 

tato krmiva „…nabízí pro kočky a psy v léčebném procesu řadu krmiv, která počítají 

s riziky s probíhajícím onemocněním (selhání ledvin, intolerance krmiva, dentální 

hygiena, trávicí, hepatální nebo močové poruchy, pohyblivost kloubů, obezita, 

rekonvalescence a další)“.
48

 Jak u krmiv pro psy, tak i u krmiv pro kočky je zaručena 

dobrá snášenlivost a rychlé uzdravení zvířete. Jsou nabízeny především granulovaná 

krmiva, u některých druhů najdeme i vlhká krmiva v konzervách či kapsičkách. 

2.3.1.2.2 Vet Care 

Krmiva řady Vet Care jsou vysoce vědecká a pokročilá krmiva určená pro majitele 

koček a psů, kteří chtějí svým zvířatům dopřát krmivo té nejlepší možné kvality, jež jim 

zaručí zdravý, spokojený a dlouhý život, a bude na míru jejich potřebám. Nejedná se o 

léčebná krmiva, ale o krmiva, jejž sledují vývoj zvířat od mláděte po stáří a pomáhají 

nutričně odpovědět na specifické požadavky zvířete (věk, velikost, pohlavní status – 

kastrované/nekastrované). Tato krmiva jsou také exkluzivně dostupná v ordinacích 

veterinárních lékařů. U těchto krmiv taktéž můžeme najít především granulovaná 

krmiva, ale také vlhká krmiva v konzervách a kapsičkách. 

                                                 

48
 Citováno 2. 4. 2017, dostupné z: http://www.royalcanin.cz/produkty/produkty/veterinarni-krmiva/vet-

diet-feline 
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Obrázek 9 Příklad veterinárních krmiv (zdroj: Royal Canin) 

2.3.1.2.3 Multifunction Diet 

Tzv. multifunkční diety jsou novinkou v portfoliu veterinárních krmiv společnosti 

Royal Canin. Jedná se o veterinární krmiva, která jsou určena pro zvířata, jež se 

potýkají s více než jednou nemocí či problémem najednou (např. se zánětem močových 

cest a žaludečními vředy či s poruchou nálady a vykašláváním bezoárů). Jsou nabízeny 

jak v granulované formě, tak v kapsičkách s vlhkým krmivem. Tato krmiva jsou 

k dispozici pouze na lékařský předpis, kdy veterinář objedná přesné dávkování, které je 

pak namícháno zvířeti na míru a tak specificky cílí na jeho problémy. Jedná se tak o 

jedinečný produkt, který zvířatům pomůže se vypořádat s větším množstvím problémů 

najednou a zabrání se tak případné traumatizaci, kdy je majitel nucen psovi či kočce 

dávat do hrdla léky. 

 

Obrázek 10 Příklad multifunkčních diet (zdroj: Royal Canin) 

2.3.2 Cena 

Stanovení ceny je jednou z nejdůležitějších součástí tvorby marketingové strategie. 

Tvorbu cenové politiky ovlivňuje mnoho interních a externích faktorů, jako jsou 
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marketingové cíle firmy, marketingový mix, náklady a dále např. charakter trhu, 

poptávky, konkurence a zákazníků.49 Marketingové pojetí ceny vychází z obecného 

pojetí ceny v tržní ekonomice, kdy cena je základním parametrem tržní ekonomiky a 

odráží vztah nabídky a poptávky. Cena je chápána jako úbytek části důchodů, které 

vynaloží kupující na nákup zboží určitého množství a určité kvality. Za správnou je 

z marketingového hlediska považována taková cena, na níž se prodávající s kupujícím 

dohodnou, za předpokladu, že ani jedna ze zúčastněných stran nemá na daném trhu 

výraznější převahu (tj. na daném trhu je dostatečné množství prodávajících a 

kupujících).50 Miloslav Synek definuje cenu jako specifickou formu směnné hodnoty, 

totiž jako směnná hodnota vyjádřená v penězích coby všeobecném ekvivalentu51
. 

V dnešní době, kdy je velmi rozšířeno nakupování na internetu, a kdy ceny na 

internetu jsou signifikantně nižší díky tomu, že e-shopy nemusí platit drahé nájmy jako 

kamenné prodejny, je určování ceny čím dál tím složitější. Nezřídka se dnes také stává, 

že zákazníci si jdou do kamenných prodejen zboží vyzkoušet, popřípadě si nechat 

poradit zaškoleným a vzdělaným personálem a následně si zboží zakoupí na internetu. 

Ať již kvůli nižší ceně či kvůli pohodlí. 

Vzhledem k tomu, že společnost Royal Canin vyrábí superprémiová krmiva 

zaměřená na ty nejnáročnější zákazníky. Značka provádí výzkumy a testování, a jejich 

výrobky se pohybují mezi těmi nejdražšími v kategorii krmiv pro psy a kočky. 

Veterinární krmiva jsou již ze své podstaty dražší než krmiva určená pro běžného 

spotřebitele. Krmiva, jež může zákazník nakoupit ve specializované prodejně, či na 

specializovaných e-shopech se také vyznačují vyšší cenou než např. konkurenční 

značky zaměřené na konzumního zákazníka, jako je Whiskas či Pedigree. Jejich cena 

však odráží jejich nadprůměrnou kvalitu. Společnost Royal Canin své produkty 

oficiálně distribuuje několika partnerským e-shopům, u kterých je regulována cena 

nabízených produktů (např. doména Spokojený pes, Pet Center a další). Avšak výrobky 

společnosti se pochopitelně objevují i na dalších internetových obchodech. 

                                                 

49
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada, 2008, s. 220 – 224.  

50
 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 62. 
51

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-1992-4. s. 187. 
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Ceny produktů na internetu se odlišují od cen v kamenných obchodech a mají také 

mnohem větší rozpětí. Například nejprodávanější krmivo Royal Canin Mini Adult lze 

zakoupit v 2 kg balení za cenu 163 – 520 Kč, 8 kg balení lze zakoupit za cenu 629 – 

1296 Kč.
52

 

2.3.3 Umístění  

Umístění neboli place je nástrojem marketingu zaměřený na efektivní distribuci 

výrobků (zboží, služeb), které se stávají zbožím na trhu, směřujících ke konečnému 

spotřebiteli. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.
53

 Distribuční 

proces často zahrnuje velmi složitou cestu hmotného výrobku od výrobce k jeho 

konečnému uživateli. S nákupem souvisí také způsob, jak se k prodejnímu místu 

zákazník dostane, s jakou námahou či naopak pohodlím. Proto je místo chápáno jako 

vytvoření pohodlí pro nákup.
54

 

Positioning je vymezení výrobku či služby vůči konkurenci a vůči jednotlivým 

skupinám spotřebitelů je na dnešních trzích nezbytností. Úspěšná marketingová 

strategie není zaměřena „na všechny“ části trhu, ale na jednu či několik 

nejzajímavějších. Ty pak může oslovit s takovou silou a účinností, že se ziskovost 

produktu výrazně zvýší.
55

 

Zákazníci mají několik možností, jak v České republice sehnat produkty společnosti 

Royal Canin: ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb (např. PetCenter), 

prodejnách Hornbachu (ten disponuje se specializovaným koutkem pro chovatele), na 

internetu, u veterinárních lékařů (v případě produktů pilíře VET) a od obchodních 

zástupců, resp. přímo u značky Royal Canin (v případě produktů pilíře PRO). 

Pro společnost Royal Canin je klíčová in-store komunikace pro pilíř POS. Pilíře 

PRO a VET svou vlastní in-store komunikaci nemají, jelikož jejich distribuce je 
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specifická a neodpovídá klasickému modelu B2C.
56

 In-store komunikací se rozumí 

soubor komunikačních prostředků, které jsou používány na místě prodeje v prodejnách. 

Slouží k upoutání pozornosti zákazníka a k působení na něho, a to ve snaze ovlivnit jeho 

nákupní rozhodování.
57

 In-store komunikace spadá pod podporu prodeje a je někdy také 

nazývaná POP komunikace (point of purchase communication) či POS komunikace 

(point of sales communication).
58

  

Společnost Royal Canin má svou in-store komunikaci velmi propracovanou a řídí 

se velice přísnými pravidly. V této kapitole bych se jí chtěla zabývat více, jelikož právě 

úsilí, které do ní značka vkládá, se odráží na celkovém vnímání značky. Dále mi in-

store komunikace společnosti přijde velmi zajímavá a byla by škoda se jí více 

nevěnovat. 

Pro prodej v maloobchodních prodejnách (specializované zverimexy) jsou 4 

pravidla, která společnost Royal Canin dodržuje: 

1. Poradenství ohledně zdravé výživy v prodejnách chovatelských potřeb a školení 

prodavačů 

 Aby firma zajistila vetší zodpovědnost koncových majitelů za zdraví jejich 

zvířat, vyškoluje prodejce v chovatelských potřebách v oblasti výživy. 

Společnost pořádá pravidelná školení a semináře na různá témata pod 

vedením odborníků. 

 Mezi tématy odborných školení mohou být např. obecné znalosti o 

potravních zvyklostech, požadavky na výživu, přehled komerční řady krmiv 

s důrazem na jednotlivé nároky rozdílných plemen, fyziologie a trávení 

apod. 

 Dále se pořádají krátká školení o aktuálních tématech z trhu, jako např. 

vývoj populace psů a koček v České republice, Výhody zdravé výživy, Časté 

chyby ve výživě a mýty a další. 
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 Personál je také školen v oblastech, jako jsou metody prodeje a prodejní 

zvyklosti zákazníků. 

2. Přímá a rychlá distribuce prodejnám 

 Aby společnost mohla co nejlépe zásobovat prodejny s chovatelskými 

potřebami, je v České republice od roku 2011 otevřeno distribuční centrum, 

které je spravováno externí firmou. Prodejny tak mohou přímo objednávat 

nejen krmiva, ale i propagační materiály, vzorky, brožury, stojany apod. 

3. Marketing a podpora prodeje 

 Pověst značky a komplexnost její nabídky zvyšuje očekávání 

spotřebitelů na kvalitu služeb. Podpora prodeje je součástí služeb 

spojených se značkou. 

 Podpora prodeje a promo akce, které nabízí, úzce souvisí se 

strategií, což je: zvíře v centru pozornosti. 

 Promo předměty mají úzkou souvislost s péčí o zvíře, např. 

kontejnery na uchovávání krmiva, misky, hračky, encyklopedie psů 

a další. 

 Prodejna chovatelských potřeb by proto měla vždy nabízet promo 

předměty přímo koncovým zákazníkům k zakoupenému krmivu. 

4. Vystavení krmiv Royal Canin na prodejně 

 Pro snadnější orientaci na prodejním místě se prodejna zavazuje 

zachovávat jednotné a přehledné uspořádání krmiv s ohledem na co nejširší 

možný sortiment. 

 Za tímto účelem poskytují obchodní zástupci společnosti doporučení 

pro vystavení krmiv. 

 Firma je také schopna poskytnout plastové či kovové stojany na krmivo, 

a to v závislosti na obratu prodejny. 

Pro vystavení produktů na prodejně má firma několik pravidel. Její 

merchandising je velmi striktně nastavený a využívá nejmodernějších in-store 

poznatků. Společnost si stojí za tím, že správný merchandising pomáhá orientaci 

v širokém sortimentu značky, což ve výsledku zaručí zvýšení prodejů a zvyšuje tak 
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prestiž značky. Mezi úkoly merchandasingu Royal Canin tak můžeme zařadit: 

uspořádání prostoru, zaujetí, zviditelnění, vysvětlení, animování. Tyto cíle či úkoly 

mají zajistit příjemnější zážitek pro zákazníka.
59

 

Merchandising můžeme definovat jako promyšlenou práci se zbožím 

v obchodních jednotkách, jeho celkovou prezentaci – způsob vystavení a 

aranžování, jeho balení, efektivní využití materiálů určených k podpoře prodeje, 

poutačů, vývěsek a jiných upoutávek, dostupnost informací o produktech a 

možnost si zboží vyzkoušet a osahat.
60

 

Jak jsem již zmínila dříve, společnost Royal Canin svou komunikaci staví předně 

na informování zákazníků, čehož dosahuje pomocí speciálních a podrobných školení 

personálu jednotlivých prodejen. Na místě prodeje se dále můžeme setkat s 

různými informačními materiály, které pomáhají koncovému zákazníkovi s výběrem 

toho správného krmiva. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o krmivo, je zde garance, že se zákazníci 

budou na prodejnu pravidelně vracet. Proto je důležité, aby produkty byly dobře 

viditelné a přehledně uspořádané. Superprémiová krmiva jsou umístěna na 

nejviditelnějším místě, ekonomicky výhodná na nejméně viditelném místě. Plocha pro 

superprémiová krmiva a ekonomicky výhodná krmiva je rozdělena podle 

rentability/metr. 

POP média zde hrají velkou roli, neboť právě ta by měla být umístěna na 

nejviditelnějším místě, rychle upoutat pozornost kupujících, přesvědčit kupujícího 

k okamžité koupi, předávat marketingové sdělení a mělo by být v souladu 

positioningem značky.
61

 

Proto se společnost snaží využívat tzv. horkých zón, což jsou strategická místa 

v prodejně, která jsou nejrušnější a nejviditelnější. Specifickým prvkem jsou prodejny 

                                                 

59
 Materiály poskytnuté společností Royal Canin 

60
 UNDERHILL, P.: Proč nakupujeme. Jak merchandising ovlivňuje nákupní rozhodnutí a zvyšuje prodej. 

1. vyd. Praha: Management Press 2002, s. 21.  
61

 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 111.  



 

39 

 

v prodejně nebo také shop in shop, což je soubor prezentačních prvků značky nebo 

výrobkové řady, který vytváří mini obchod uvnitř místa prodeje.
62

 

 

Obrázek 11 Ukázka prodejny v prodejně Royal Canin (zdroj: Royal Canin) 

Z obrázku můžeme vidět velmi výrazné využití červené barvy, která je pro 

značku typická. Uprostřed je paleta obsahující větší pytle granulí, které jsou snadno 

manipulovatelné. Napravo se pak nachází stojan s encyklopedií, která slouží k 

poskytnutí dalších informací o krmivech a správném výběru. 

Všechna krmiva Royal Canin mají být na prodejnách srovnána dle daného 

rámce nazvaného „7 zlatých pravidel“: 

1. Oddělit produkty pro kočky a psy. 

2. Uspořádat produkty podle značky. 

3. Rozmístit podle skupin produktů. 

4. Horizontální uspořádání je vhodné pro malé regály, vertikální uspořádání 

pro rozměrnější regály. 

5. Sekce Breed se umisťuje před produkty pro konkrétní věk. 
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Obrázek 12 Umístění sekce Breed (zdroj: Royal Canin) 

6. Uspořádání v regálech se řadí od juniorů po seniory. Produkty pro plemena se 

řadí v abecedním pořadí. 

7. Vlhká krmiva se umisťují jak vedle oddělení suchých krmiv, tak přímo v 

oddělení suchých krmiv, a také samostatně v oddělení pro vlhká krmiva. 

U kočičího krmiva se doporučuje řazení produktů následovné: krmiva Feline 

Breed Nutrition, dále Feline Health Nutrition a nakonec Feline Care Nutrition. 

 

Obrázek 13 Doporučené rozmístění krmiv pro kočky (zdroj: Royal Canin) 

U psů je dělení mírně odlišné, ale podobné: nejprve krmiva Breed Health 

Nutrition, dále Size Health Nutrition a Canine Health Nutrition. 
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Obrázek 14 Doporučené rozmístění produktů pro psy (zdroj: Royal Canin) 

Krmiva Royal Canin jsou distribuována do specializovaných prodejen s 

chovatelskými potřebami, a to jak do síťových (např. PetCenter), tak do soukromých 

(např. ZOO Bohouš ve Spálené ulici). Pro zvýšení vizibility značky se využívají 

výlohové plochy prodejen (viz obrázek 16). 

 

Obrázek 15 ZOO Bohouš ve Spálené ulici v Praze (zdroj: autorka) 
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3 Komunikační mix 

Komunikační mix je čtvrtou, a patrně tou nejsložitější, částí marketingového mixu. 

První tři části (produkt, cenu a místo) jsem popisovala na předchozích stránkách. 

Komunikační mix můžeme také nazývat tzv. promotion mixem či jen promotion. 

Promotion má za úkol šířením informací vyvolat zájem o konkrétní výrobek či službu.
63

 

Za součásti promotion mixu marketingoví experti Philip Kotler a Gary Armstrong 

považují reklamu, public relations, osobní prodej a prostředky podpory prodeje, k těm 

časem přidali i direct marketing.
64

 Philip Kotler dále definuje promotion jako jakoukoli 

placenou formu neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží nebo služeb 

konkrétním sponzorem. Promotion můžeme také definovat jako komunikaci, která 

napomáhá utváření a uspokojování ekonomických i mikroekonomických zájmů a potřeb 

zadavatele, agentury, zástupce nosiče – média i příjemci procesu.
65

 

Vzhledem k tomu, že společnost Royal Canin své výrobky dělí do tří pilířů, dělí 

také do tří pilířů svoji komunikaci. V této části se budu zabývat promotion mixem pilíře 

POS, a to z toho důvodu, že pilíř PRO funguje čistě na bázi obchodních zástupců, a u 

pilíře VET se jedná čistě o spolupráci mezi značkou a veterinárními lékaři. U pilíře 

VET je navíc stěžejní vzdělávání a in-store komunikace, kterou jsem popsala 

v předchozí kapitole. Domnívám se tedy, že pilíř POS má z pohledu promotion mixu 

nejvíce co nabídnout. 

Co se týče koncového spotřebitele, Royal Canin se zaměřuje na náročné majitele, 

kteří chtějí svým zvířatům dopřát to nejlepší možné krmivo se silným vědeckým 

zázemím, kvalitou a tradicí. Vzhledem k širokému portfoliu produktů značky si to pravé 

krmivo vybere každý chovatel. Společnost cílí na aktivní jedince, kteří se svým 

zvířetem tráví velké množství času a chtějí pro něj krmivo na míru ušité jeho potřebám, 

což je produkt, který Royal Canin nabízí. 
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3.1 Tištěná reklama 

Reklama je komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat 

marketingová sdělení cílovým segmentům. Dokáže cílovou skupinu informovat, 

přesvědčovat a marketingové sdělení účinně připomínat. Hlavními funkcemi reklamy 

jsou zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní, tedy budování značek 

(brand building). 

Tištěnou reklamou rozumíme především propagační prostředky působící především 

na zrak prostřednictvím prostoru – plochy potištěné propagační výpovědí. 

K nejfrekventovanějším patří leták, plakát, billboard, prospekt, brožura, kalendář a 

katalog. Za doplňkové považujeme průsvitky, popisky, cenovky, nálepky, etikety, 

pohlednice, známky, razítka, záložky a další. V širším smyslu sem lze zařadit i tiskové 

propagační prostředky (inzerce, propagační časopisy, tiskové zprávy). Patří 

k nejrozšířenějším a nejčastěji využívaným.
66

 

 

Obrázek 16 Citylight na metru C Letňany (zdroj: autorka) 

Z výše uvedených příkladů se budu věnovat především tiskovým propagačním 

materiálům.  
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Společnost Royal Canin venkovní reklamy využívá minimálně a objevuje se až 

od podzimu 2016 do dnešního dne. Jedná se o citylighty (prostředek venkovní reklamy, 

umisťovaný na frekventovaných místech, na zastávkách MHD, ve velkokapacitních 

garážích, umístěný v obchodních domech, v čekárnách, ale i v samostatných vitrínách; 

jedná se o podsvícenou vitrínu chráněnou sklem – viz obrázek 16
67

) a používá reklamní 

prostory v metru, především prostory v přestupních chodbách na stanicích Florenc, 

Můstek a Muzeum (viz příloha 18). Tyto venkovní reklamy nepropagují jeden konkrétní 

produkt, ale skutečnost, že společnost Royal Canin nabízí krmiva ušitá na míru 

potřebám zvířete, a to již od štěněte/kotěte až po starého psa/kočku. Zdůrazňují, jak je 

důležité v různých stádiích života krmení zvířete přizpůsobit, aby prospívalo a bylo 

zdravé. 

 

Obrázek 17 Reklama v přestupní chodbě stanice metra Florenc (zdroj: autorka) 

Co se týče tištěné reklamy a propagačních materiálů, tak společnost Royal Canin 

placených inzerátů mnoho nevyužívá. Jedná se o inzerce prakticky výlučně v odborných 

časopisech zaměřených na amatérské či profesionální chovatele, jako je např. Naše 

kočka, Planeta zvířat, Svět psů, Kočičí planeta a další. V těchto inzercích Royal Canin 

povětšinou propaguje své nejúspěšnější a nejoblíbenější produkty, jako jsou krmiva pro 

koťata, krmiva pro jednotlivé rasy psů a koček a krmiva pro různé velikosti psů. 
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Zajímavé jsou však propagační materiály z produkce společnosti. Ty jsou tištěny 

pro distribuci ve specializovaných obchodech s chovatelskými potřebami, pro obchodní 

zástupce na schůzky s veterináři a chovateli a také pro distribuci ve veterinárních 

ordinacích. Těchto materiálů má Royal Canin velké množství a jsou zaměřené jak na 

kočky, tak na psy. Jedná se např. o brožury, které popisují správný vývoj štěněte/kotěte, 

jak se o ně starat, či o produktové letáčky s doporučením vhodných granulí a kapsiček 

nebo vědecké brožury, které popisují různá zvířecí onemocnění a pomáhají vybrat 

správné léčebné krmivo. 

Royal Canin dále vydává vlastní časopis Psí a kočičí noviny. Noviny jsou vydávány 

čtvrtletně a jsou distribuovány buď obchodními zástupci v tištěné podobě, nebo si je 

mohou zájemci zdarma stáhnout na webových stránkách ve formátu PDF. Noviny jsou 

tvořeny přímo marketingovým týmem Royal Canin a obsahují veterinární články o 

různých nemocech, příběhy od chovatelů, informace o krmivech a další. 

 

Obrázek 18 Psí a kočičí noviny (zdroj: Royal Canin) 

3.2 Online komunikace 

On-line komunikace zahrnuje interaktivní formu komunikace prostřednictvím tzv. 

nových médií, mezi něž patří především internet. Tato forma komunikace přináší 

v oblasti marketingových a komerčních komunikací nové možnosti. Internet umožňuje 
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nový způsob komunikace, interaktivní, dvou či vícestranný, s různými subjekty a 

společně s elektronickým obchodem propojuje komunikaci s prodejem.
68

 

3.2.1 Webové stránky 

Webové stránky jsou dnes již základním kamenem jakékoli digitální komunikace se 

zákazníkem. Společnost Royal Canin má svou doménu zaregistrovanou jako 

www.royalcanin.cz. Již při zadání této adresy se nám zobrazí úvodní stránka, kde se 

střídají úvodní lišty propagující např. různé řady krmiv Royal Canin, časopis pro 

zákazníky nazvaný Psí a kočičí noviny či různé zajímavosti o psech a kočkách. 

Dále můžeme vidět horní a dolní lištu, kdy dolní nabízí odkazy na sociální sítě a tři 

tlačítka na místa, kde koupit krmivo, výběr krmiva a hledat. Horní lišta nabízí odkazy 

na kočky a koťata, psi a štěňaty, zdravou výživu, produkty a na stránku o společnosti 

Royal Canin. Když bychom se po úvodní stránce posunuli dolů, nalezli bychom další 

odkazy na výběr krmiva, mapu nabízející nalezení nejbližší prodejny či novinky a 

zajímavosti. 

Již na první pohled je z internetové stránky patrná disproporce. Měnící se lišty jsou 

v poměru se zbytkem stránky příliš velké a velmi kontrastují s ostatními prvky, které 

jsou ve srovnání s tímto velmi malé. Česká verze stránky se evidentně snažila o stejný 

design, jako mají stránky globální (URL https://www.royalcanin.com/). U nich můžeme 

pozorovat totožnou grafiku, ale již zmíněná disproporce se neobjevuje, stránky jsou 

pěkné a oku příjemnější. 

Co se obsahu týče, v průběhu posledního roku prošel výraznými změnami. Již se se 

neobjevují špatně přeložené popisy krmiv, špatná gramatika či další chyby, které na 

stránky takto velké společnosti nepatří. Avšak znovu se dostáváme ke špatné grafické 

podobě, kdy font se ke stránce nehodí, působí nepatřičně, je zvolena nevhodná velikost 

apod. Problémy, jež jsem zmínila, můžete pozorovat na přiložených obrázcích. 
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Obrázek 19 Úvodní strana serveru www.royalcanin.cz 

 

Obrázek 20 Ukázka popisu krmiva na stránkách www.royalcanin.cz 

3.2.2 Facebook 

Společnost Royal Canin provozuje sociální síť Facebook pod názvem Royal Canin 

Czech Republic. Tuto sociální síť pro firmu dlouhodobě spravuje PR agentura 

PR.Konektor, která pro Royal Canin uskutečňuje i jiné marketingové a PR aktivity. Na 

Facebooku má společnost něco málo přes 10 000 fanoušků (k 22. 4. 2017 byl počet 10 

113). 

Příspěvky se na sociální síti objevují několikrát týdně. Ve většině případů se jedná 

o příspěvky s fotografiemi či obrázky. Tyto příspěvky můžeme rozdělit do několika 

skupin: 

 Sdílení fotografií od majitelů psů a koček, kteří krmí krmivy Royal Canin. 
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 Informační obrázky – fotky s kočkou či psem (případně s obojím) informující 

o důvodech, proč zvířata potřebují konkrétní živiny, jak zvíře připravit na 

návštěvu veterináře apod. 

 Zajímavosti – jak vysoko dokáže kočka vyskočit, kolik let se dožívají jednotlivé 

rasy. 

 Anketní obrázky – vyzývající příspěvky, které se uživatele ptají na jeho názor 

na určitou otázku. Názor účastníci většinou vysloví označením příslušného 

emotikonu (Líbí se mi/Haha/Wow atd.). 

 A další. 

 

Obrázek 21 Příklad příspěvku na Facebooku (zdroj: FB Royal Canin) 

3.2.3 YouTube 

Další sociální sítí, jež společnost Royal Canin provozuje, je video kanál YouTube. 

Na něm sdílí informační videa o svých produktech, většinou se zmiňují o specifických 

řadách produktů než o konkrétním produktu. V případě konkrétního produktu se jedná 

výhradně o krmiva určena pro jednotlivá plemena koček a psů. 

Dle informací na kanálu byl založen v roce 2010 a do dnešního dne má přes 440 

tisíc zhlédnutí.
69

 Nejúspěšnější nahraná videa byla nahrána v roce 2015 a jedná se o 
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videa propagující řadu psích krmiv přizpůsobená dle životního stylu. Tato videa měla 

v průměru okolo 25 tisíc zhlédnutí. V posledním roce společnost na kanál přidává pouze 

videa distribuovaná globálně společností Royal Canin, která jsou přeložena do českého 

jazyka. Jde o videa o různých plemenech psů a koček, jako např. mainská mývalí kočka, 

britská modrá kočka apod. 

Další videa zahrnují záznamy z akcí, jako je Mezinárodní den jorkšírů pořádaný 

společností. Za rok 2016 mělo nejúspěšnější video přes 40 tisíc zhlédnutí. V poslední 

době můžeme pozorovat propojování facebookového a youtubového kanálu, což má 

za následek lehce zvýšenou sledovanost. Kvalita obrazu nahrávaných videí je vysoká. 

3.3 Podpora prodeje 

Podpory prodeje jsou chápány jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení 

prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod 

zákazníkům. Zahrnují cenová zvýhodnění, kupony opravňující ke slevě, ceny 

v soutěžích, ochutnávky, vzorky zdarma, účasti na výstavách a veletrzích, předvádění 

výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti. Podpora prodeje je krátkodobý podnět a 

většinou se kombinuje s určitými formami reklamy s  cílem zdůraznit, doplnit či jinak 

podpořit cíle komunikačního programu.
70

 

3.3.1 Podpora v místě prodeje 

Společnost Royal Canin při vydání krmiv řady Lifestyle Health Nutrition zavedla 

akci kapsička zdarma. Ve speciálním kartonovém balení se nacházel nejen pytel 

s granulemi, ale také i vlhké krmivo v kapsičkách ze stejné řady zdarma. Tato balení 

byla exkluzivně k dostání v prodejnách Pet Center a na vybraných eshopech. 

Dále má společnost Royal Canin dlouhodobou akci 5+1 balení zdarma na všech 

svých partnerských prodejnách. Stačí, aby si zákazník uschoval účtenku a nechal si 

prodejcem vydat Věrnostní kartu. Po zakoupení pěti balení krmiva Royal Canin stačí 

prodejci ukázat vyplněnou Věrnostní kartu a zákazník dostane zvolené krmivo zdarma. 

Nákup krmiv je však nutno uskutečnit vždy na jedné a té samé prodejně. Dříve bylo 

nutné se do programu registrovat přes webové stránky Royal Canin, tento požadavek 

však již neplatí. 
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Značka rovněž pořádá Royal Canin dny v chovatelských potřebách Pet Center, 

které spočívají ve slevách až 37 % na celý sortiment. Pří nákupu Royal Canin produktů 

nad 100 Kč mohou zákazníci dostat i kočičí kapsičku či psí konzervu zdarma (tradičně 

platí až do vyčerpání zásob v kamenných prodejnách). Royal Canin dny také probíhají 

v prodejnách Hornbach,  při kterých stojí hostesky před vstupem s dárky, rozdávají 

vzorky a provádějí výživové poradenství. 

3.3.2 Soutěže 

Royal Canin soutěže běžně nekoná, na rok 2017 je ale v plánu soutěž na Facebooku 

o zájezd do Francie. 

3.3.3 Veletrhy a výstavy 

Účast na veletrzích a výstavách včetně mezinárodních je komplexní akce, která 

spojuje osobní i neosobní formu komunikace. V rámci přípravy a realizaci účasti na 

veletrhu či výstavě se prakticky kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, 

osobní prodej a celá účast je ve své podstatě PR aktivita.
71

 

Společnost Royal Canin se v České republice prezentuje pouze na dvou výstavách: 

For Pets a VETfair. Oba dva veletrhy se obvykle konají v první polovině dubna každého 

roku. Na veletrhu For Pets se prezentují výrobky pilíře POS a na veletrhu VETfair 

výrobky pilíře VET. 

Veletrh For Pets je jediný odborný veletrh v České republice zaměřený na chov 

domácích zvířat, který se orientuje na veškerá domácí zvířata – psy, kočky, exotické 

ptactvo, terarijní zvířata, drobné savce, hlodavce a akvaristiku. Představuje novinky a 

trendy v oblasti krmiv, veterinárních přípravků, kosmetických přípravků a 

chovatelských potřeb, a zároveň nabízí poradenství a prezentaci veterinárních institucí, 

chovatelských svazů, klubů, stanic a škol. Každoročně se koná v prostorech PVA 

Letňany v Praze.
72

 Na veletrhu For Pets je velmi velká konkurence, proto se snaží 

společnost Royal Canin mezi ostatními vyniknout nápaditostí a velikostí stánku. Na 

tomto veletrhu značka nabízí především odborné poradenství chovatelům zvířat. 

Mnohdy značka zavede speciální akce a slevy platné jen na veletrhu. 
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Veletrh VETfair je mezinárodní veterinární výstava, na které v roce 2016 

vystavovalo ve 102 expozicích téměř 130 firem a kterou každoročně navštíví více než 

2000 návštěvníků, z nichž 750 spadá do kategorie odborné veřejnosti. Jedná se o 

odborný veletrh především pro veterinární lékaře. Každoročně se koná v Kongresovém 

centru Aldis v Hradci Králové.
73

 

Pilíř PRO se vzhledem ke svému zaměření účastní téměř všech výstav a soutěží psů 

a koček v České republice. Na nich se snaží navázat kontakt s profesionálními 

chovateli, aby svá zvířata a nová mláďata z chovů krmila krmivy Royal Canin. 

3.4 Public relations 

Public relations nemá dosud jednu globálně uznávanou definici, na níž by se 

všichni shodli.
74

 Již v roce 1972 se o to pokusil vlivný americký teoretik PR Rex 

Harlow, který sesbíral 472 definic PR a pokusil se z nich syntetizovat dvě – definici 

pracovní a popisnou. Pro potřeby mé práce zmíním definici popisnou. „Public relations 

je specifická funkce managementu, která pomáhá založit a udržovat oboustrannou 

komunikaci, porozumění, přijetí a spolupráci mezi organizací a jejími publiky; zahrnuje 

řízení problémů či témat, umožňuje managementu, aby byl informován o veřejném 

mínění a mohl mu odpovídat, předvídat změnu a efektivně využívat změn, které 

předpovídají změny trendů; a k tomu PR využívá výzkumů a etických komunikačních 

technik jako svých základních názorů.“
75

 

V roce 1978 se konalo v Mexiku první velké mezinárodní setkání PR asociací, 

jehož cílem bylo nalézt co nejlepší univerzální definici PR. Účastníci formulovali PR ve 

větě, známé později jako „Mexické prohlášení“, takto: „PR je umění a sociální věda, 

která analyzuje trendy, předpovídá jejich důsledky, radí vedoucím organizací a 

implementuje naplánované programy aktivit, které slouží jak organizacím, tak 

veřejnému zájmu.“
76

 

V současnosti patří mezi nejvíce citované definice PR jednoduchá věta, kterou 

formulovali teoretici Cutlip, Center a Bloom: „PR je funkce managementu, která 
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nastoluje a udržuje oboustranně výhodné vztahy mezi organizací a jejími publiky, na 

nichž závisí její úspěch či neúspěch.“
77

 

Mezi hlavní formy PR patří media relations media relations, employee relations, 

government relations, industry relations, minority relations, investor relations a další. 

Nástroji public relations jsou např. tisková zpráva, tisková konference, firemní časopis, 

bulletin, výroční zpráva, newsletter, sponzoring, dárcovství, event, osobní komunikace, 

blog, diskuzní fórum a další.
78

 

3.4.1 Sponzoring 

Sponzoring je investování finančních prostředků do aktivit, jejichž potenciál lze 

komerčně využít. Sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit plánovanou aktivitu, 

sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle. Cílem sponzoringu je 

prezentace značky/produktu, oslovení specifických cílových skupin a budování vztahů 

s nimi, podpora image firmy/organizace, uvedení nového produktu na trh a další.
79

 

Společnost Royal Canin od roku 2013 sponzoruje závody psích spřežení pod 

názvem Royal Canin Sprint.  Ten se odehrává každý rok na podzim v listopadu ve 

Stochově na Kladensku. Společnost Royal Canin stála u zrodu této akce a její logo lze 

vidět na stáncích, dresech soutěžících a značka samozřejmě participuje i na cenách pro 

výherce. 

Druhým sponzorsky neméně zajímavým počinem je podpora cvičitelů 

záchranářských psů pravidelnou dodávkou krmiva. Společnost Royal Canin ale také 

podporuje Hanku Böhme, která se cvičením psů zabývá 15 let a získala několik 

certifikátů a ocenění v zahraničí. Hanka Böhme pravidelně jezdí do Konga, kde 

zanechala svou fenku Cama, která je speciálně vycvičená na to, aby dokázala 

vyčenichat slonovinu. Společně s organizací Save Elephants tak Cama kontroluje 

pašerácké stezky a odhaluje pašerácké skupiny, které obchodují se slonovinou na 

černém trhu. Na tuto misi přispěla společnost Royal Canin 50 000 Kč. 
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3.4.2 Dárcovství 

Dárcovství je na rozdíl od sponzoringu založeno na víceméně nezištném principu 

dobrovolnosti. Odměnou pro dárce je vlastní uspokojení z podpory užitečné činnosti. I 

když dárce za svoji finanční či jinou podporu nežádá žádnou protislužbu, zlepší se jeho 

image v očích veřejnosti.80 

Společnost Royal Canin finančně podporuje tři útulky v České republice. Těmto 

útulkům Royal Canin poskytuje krmivo, kterého je v útulcích povětšinou velký 

nedostatek vzhledem k množství chovaných zvířat, které se konstantně zvyšuje. Dále 

společnost poskytuje velmi nutnou veterinární péči a zákroky. Zvířata, odchycená na 

ulici, či zatoulaná, jsou povětšinou ve velmi špatném zdravotním stavu a v horších 

případech také nakažená infekcí, kterou je nutné okamžitě řešit. Posledním příspěvkem 

od společnosti Royal Canin těmto útulkům je příspěvek na přestavbu. Útulky mají velmi 

často nevhodné podmínky pro ubytování takového množství zvířat a díky malému 

finančnímu rozpočtu nejsou peníze na nutné opravy. Jakýkoli peněžní dar je tedy 

v těchto institucích vítán. 

3.4.3 Publicita 

Společnost Royal Canin využívá služeb pražské PR agentury PR.Konektor, která jí 

zajišťuje potřebnou mediální publicitu a prostor v médiích. Publicitu bychom mohli 

definovat jako neosobní stimulaci poptávky po výrobku, službě, místě, myšlence, osobě, 

nebo organizaci bezplatným umístěním zprávy ve sdělovacím prostředku.
81

 Společnost 

Royal Canin však využívá i tzv. advertorialů, které jsou materiálem umístěným 

v redakční části novin nebo časopisu či na internetovém portálu, připravený 

zadavatelem/klientem a umístěný do média za úplatu. Je v podstatě placenou komerční 

prezentací a musí být řádně označen.
82

 

V médiích se společnost Royal Canin chce prezentovat jako moderní značka 

nabízející krmivo pro kočky a psy na míru, u které si vybere každý a která myslí na 

zdraví zvířat a jejich přirozený vývoj ve všech životních fázích. Nejčastěji lze spatřit 
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jméno Royal Canin v souvislosti s výběrem krmiva
83

, s alergiemi u zvířat
84

 či 

s imunitou u psů a koček
85

. Společnost Royal Canin se také pouští do témat, která 

nemají přímou souvislost s krmivem, ale přímo souvisí se zdravím psů a koček, jako 

například jak pečovat o psy a kočky v zimě
86

, jak si vybrat štěně
87

, jak se o štěně starat
88

 

a další. 

Za zmínku stojí malá kampaň na konci roku 2016, kdy společnost Royal Canin 

vyvěsila na sociální video platformě YouTube video Zvíře je více než jen dárek
89

. Toto 

video se snaží upozornit na to, že v období Vánoc je běžné dávat svým dětem či 

partnerům pod stromeček koťata či štěňata, která ve spoustě případů skončí opuštěná 

v lesích či v útulcích. Téma se dočkalo publicity na několika významných internetových 

médiích, např. iDNES.cz
90

 nebo Lidovky.cz
91

. 

3.4.4 Eventy 

Event je v marketingové oblasti zpravidla událost, představení, spíše však program 

společenského, kulturního či sportovního charakteru, jenž má za cíl oslovit a zaujmout 

různé cílové skupiny, spotřebitele, zákazníky, obchodní partnery, dodavatele, 

zaměstnance, média apod. Součástí takovéhoto oslovení je navození atmosféry dobrých 

vztahů, poskytnutí informací o firmě, jejích produktech, službách, značce, a tak 

zvýraznit či posílit image firmy. Jako komunikační prostředek slouží jako efektivní 
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nástroj marketingu, ať se jedná o firemní večírky, organizované, sponzorské, nebo VIP 

akce, přičemž záleží na čase, místě, přípravě, organizaci, případně i na sponzorech a 

volbě oslovení cílové skupiny.
92

 

Kromě sponzorských akcí, které jsem zmínila výše, společnost Royal Canin pořádá 

i akce pod vlastní taktovkou. Za zmínku stojí především akce Psí hrdinové a 

Mezinárodní den jorkšírů. 

Psí hrdinové je akce pořádaná jednou ročně společností Royal Canin od října roku 

2015, kdy se v parku na Karlově náměstí v Praze mohou lidé seznámit se záchrannými a 

bezpečnostními psy z řad hasičů, horské služby a dalších organizací. Této akce se také 

účastní speciální trenéři těchto psů, kteří pomáhají návštěvníkům akce a jejich psům 

nacvičit některé speciální kousky. Součástí akce jsou také „představení“ umění těchto 

vycvičených zvířat, kdy v nasimulované situaci např. zachraňují z nabouraného auta 

apod. Speciálním hostem bývá cvičitelka Hanka Böhme, která na akci šíří osvětu o své 

misi v Kongu. 

 

Obrázek 22 Akce Psí hrdinové 13. října 2016 (autor: Royal Canin) 

Mezinárodní den jorkšírů je akcí pořádanou od května 2016. Společnost Royal 

Canin na pražské Parukářce uspořádala akci k příležitosti mezinárodního dne jorkšírů 

pro milovníky psů a majitelů tohoto plemena. Dorazili příznivci z celé České republiky. 
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Hned dvakrát byl na této akci pokořen světový rekord. Zaprvé se sešlo na jednom místě 

nejvíce jorkšírů na světě (přesně 196) a zadruhé se poté vydali na největší společnou 

procházku. Účastníci akce se mohli na místě poradit s odborníky na správnou výživu 

psů nebo si vyzkoušet agility výcvik. Přítomen byl i psí psycholog a psí kadeřnice. Akce 

se se svým jorkšírem zúčastnila zpěvačka Ilona Csáková, která přivedla svého 

jorkšíra.
93

 Na rok 2017 společnost plánuje opakování akce. 

 

Obrázek 23 Oficiální leták k Mezinárodnímu dni Jorkšírů (zdroj: Royal Canin) 
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4 Srovnání s komunikačními aktivitami konkurence 

Pro srovnání komunikačních aktivit na českém trhu jsem vybrala tři značky, které 

jsem zmínila v úvodu své práce, a to značky Hill’s, Purina Pro Plan a Brit. Hill’s a 

ProPlan jsou vhledem k podobnosti produktů a komunikace pro značku Royal Canin 

přímými konkurenty. Značku Brit bych označila za konkurenta nepřímého. 

4.1 Komunikační aktivity značky Hill’s 

Značka Hill’s se zavazuje, že bude vždy dbát na pohodu a spokojený život zvířat. 

Její vizí je vést celosvětový trh prémiových krmiv z její pozice uznávané přední světové 

společnosti v oblasti péče o výživu a zdraví společenských zvířat. Značka chce, aby lidé 

na celém světě věděli, že produkty Hill’s jsou nejlepšími krmivy, jaké mohou majitelé 

svým mazlíčkům dát. Posláním značky Hill’s je pomáhat obohacovat a prodlužovat 

speciální vztahy mezi lidmi a jejich domácími mazlíčky.
94

 

Stejně jako Royal Canin značka Hill’s využívá inzertní plochu pro tištěnou reklamu 

v časopisech, která obsahuje vizuály zvířat, pořádá ekvivalentní slevové akce na 

podporu prodeje a účastní se veletrhů a výstav.95 Online komunikaci má shodnou se 

společností Royal Canin, využívá webových stránek, Facebooku a YouTube. Všechny 

tyto platformy jsou velmi podobné tomu, jak je sám využívá Royal Canin. Na YouTube 

společnost Hill’s zveřejňuje videa o různých problémech, která zvířata mohou mít, či 

reklamní videa o svých produktových řadách. Úspěšnost a sledovanost tohoto kanálu je 

dle jeho údajů podstatně menší než u YouTube kanálu Royal Canin. 

Facebook má jednu zásadní odlišnost. Značka Hill’s má svůj český profil propojený 

se svým globálním profilem, tím pádem se na stránce zobrazují veškeří fanoušci po 

celém světě, které značka má (k 6. 5. 2017 je to 1 462 696 fanoušků), což vedle 10 000 

fanoušků Royal Caninu vypadá lépe. Co se týče obsahu, tak značka Hill’s sdílí velmi 

podobné příspěvky jako společnost Royal Canin, tzn. produktové obrázky a videa, 

fotografie a videa od svých zákazníků, zajímavosti o kočkách a psech, ankety, články 

s odkazy na svoje webové stránky a další. 
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Webové stránky má značka Hill’s velmi přehledné, uživatelsky přívětivé a graficky 

velmi pěkně zpracované. Hned na vrchu stránky si uživatelé mohou zařadit svého 

mazlíčka do příslušné kategorie, která mu na to vybere pro něj vhodné krmivo. Značka 

Hill’s také nabízí odkaz na speciální webovou stránku určenou pro veterináře, kde se 

specialisté mohou dovědět mnoho informací o veterinárních krmivech značky Hill’s. 

V oblasti sponzoringu se Hill´s věnuje mezinárodním výstavám koček, Large Breed 

Road Show pro velká plemena psů a mezinárodních závodů v agility. Také podporuje 

menší závody, klubové soutěže a pořádá semináře pro zaměstnance obchodů s 

chovatelskými potřebami a pro zaměstnance veterinárních klinik. V rámci 

charitativního působení věnuje finanční částky a krmivo vybraným útulkům pro 

opuštěné psy a kočky.96 

Komunikace značky Hill’s a Royal Canin jsou si v mnohém podobné. Soudím, že 

značka Hill’s má oproti značce Royal Canin lépe a přehledněji upravené webové 

stránky a její komunikace na Facebooku je také mnohem více efektivní. V ostatních 

bodech jsou obě značky poměrně stejně úspěšné. 

4.2 Komunikační aktivity značky Purina Pro Plan 

O komunikačních aktivitách značky Purina Pro Plan se mi nepodařilo získat velké 

množství informací. Značka nevyužívá advertorialů a nemá velký mediální dopad. 

Značka se účastní veletrhu For Pets a a sponzoruje např. Klub bretaňských ohařů a 

pořádá flyballový turnaj Purina Pro Plan Cup. 

Pokud bychom se však měli zaměřit na lehce dohledatelnou online komunikaci, tak 

značka v České republice využívá pouze webových stránek. Se svými zákazníky 

nekomunikuje na žádných sociálních sítích a nemá vlastní YouTube kanál, na kterém by 

sdílela produktová a vzdělávací videa tak, jako to dělají ostatní konkurenční značky 

včetně společnosti Royal Canin. 

Webové stránky Purina Pro Plan jsou laděné do temných tmavých barev a dělí se na 

produktovou část pro psy a na část pro kočky. Danou možnost si uživatel volí na úvodní 

stránce a za zmínku stojí skutečnost, že odkaz na kočičí verzi stránky nefunguje. 
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Na produktovou stránku o kočkách se dá dostat pouze překlikem z psí produktové 

stránky. 

Produktová strana pro psy je velmi přehledná, dobře reaguje a uživatel se na ní 

neztrácí. Totéž se nedá říci o produktové straně pro kočky. Pokud se uživateli podaří na 

stránku vůbec dostat, tak bude jistě zmatený z nesourodě sestavené stránky, na které 

nefungují některé obrázky a která je nestabilní. V tomto případě soudím, že komunikace 

značky Royal Canin je podstatně lepší a propracovanější. 

4.3 Komunikační aktivity značky Brit 

Značka Brit je česká značka, kterou vlastní společnost Vafo Praha. Zařadila jsem 

jí do nepřímé konkurence značky Royal Canin vzhledem k tomu, že její produktové 

portfolio se sice zařazuje do prémiových a superprémiových krmiv, avšak zaměřuje se 

na jinou cílovou skupinu zákazníků a má jiný přístup k vedení značky. Dle bakalářské 

práce Terezy Veselské z roku 2012 o marketingové komunikaci značky Brit má tato 

značka rozsáhlé marketingové aktivity. 

Využívá jak tištěných reklam v odborných médiích a komerčních přílohách, tak 

online komunikace, účasti na veletrzích a výstavách, sponzoruje psů a podporuje různé 

útulky. Její webové stránky jsou graficky velmi minimalistické, přehledné a snadno 

čitelné. Stránka pochopitelně nabízí vyhledávač ideálního krmiva pro psa, kočku a nově 

i pro hlodavce. Značka rovněž spravuje Facebook a YouTube kanál. Na YouTube 

kanálu má značka přes 6000 fanoušků a 158 nahraných videí, jejichž sledovanost je 

velmi proměnlivá; může být několik stovek zhlédnutí nebo několik stovek tisíc 

zhlednutí. Obecně jsou více úspěšnější vzdělávací a produktová videa před videy např. 

ze soutěží. 

Facebookový profil má značka spravovaný aktivně. Denně přidává příspěvky jak 

z ústředí značky, tak ze soutěží, od fanoušků. Sdílí zajímavé články či produktové 

fotografie, ankety i soutěže. Na komentáře aktivně odpovídá a celkově se výrazně 

zapojuje do konverzace se zákazníky. 

Značka Brit již několik let podporuje program výcviku slepeckých psů v 

občanském sdružení Helppes, což je centrum výcviku psů pro postižené. Helppes je 

první a jediná nezisková organizace svého druhu v ČR, která pomáhá osobám se 

zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí 
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speciálně vycvičených psů a poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb.
97

 

Značka Brit také dále finančně podporuje občanské sdružení Aura Canis, které pomocí 

metody canisterapie a felinoterapie pomáhají ve stacionářích, školách, domovech, 

ústavech a rodinách, kde se denně setkávají s tělesně, mentálně, sociálně či jinak 

znevýhodněnými lidmi.
98

 

V porovnání s marketingovými aktivitami značky Brit značka Royal Canin mírně 

zaostává. Nejenom že značka Brit je českou značkou, což pro mnoho lidí může být 

rozhodujícím faktorem při nákupu, protože chtějí podpořit domácí průmysl, ale Brit 

také věnuje mnohem více energie tomu, aby se dostala do povědomí potenciálních 

zákazníků. Účastní se více veletrhů a akcí než Royal Canin, na sociálních sítích je 

aktivnější, více se zapojuje do dialogu na sociálních sítích a je uživatelsky více příjemná 

než často chladná komunikace značky Royal Canin. 
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5 Zhodnocení a návrh budoucí komunikace 

V této závěrečné kapitole se budu věnovat celkovému zhodnocení komunikačních 

aktivit společnosti Royal Canin. Tato část bude čistě subjektivní povahy, vzhledem 

tomu, že budu využívat především informací a zdrojů použitých v této práci. Budu se 

zabývat jak porovnáním s komunikačními aktivitami konkurence, tak i návrhem nových 

komunikačních aktivit či nápady na upravení aktivit stávajících. 

5.1 Tištěná a outdoor reklama 

K dnešnímu dni se potenciální zákazníci Royal Canin se mohou se značkou 

v tištěné podobě setkat pouze prostřednictvím občasných reklam v odborných 

časopisech. Tato praxe pro značku funguje a není důvod ji měnit. Vzhledem k tomu, že 

Royal Canin je velmi známou značkou zaměřující se na specifickou cílovou skupinu, 

nemá zapotřebí se prezentovat v široce dostupných médiích, jako to dělají 

mainstreamové značky, které se prodávají v supermarketech, jako např. Pedigree, 

Whiskas apod.  

Podoba tištěné reklamy je v souladu s barevnou paletou Royal Canin, tzn. červená a 

bílá. Ve většině případů je na reklamě zobrazen pes nebo kočka vedle balení krmiva, 

které konkrétní reklama propaguje. Jedná se však o graficky velmi povedená díla, která 

lichotí oku, a čtenář si jich při čtení nemůže nevšimnout. Nejedná se jen o schéma, které 

je díky typickým červený a bílým barvám (pro značku jich typickými a snadno 

rozpoznatelnými) velmi výrazné, ale společnost Royal Canin málokdy využívá malých 

reklamních okének či polovičních stran, ale nakupuje reklamní plochy pro celou stranu. 

Co se týče outdoor reklamy, v minulých letech se zákazník se značkou neměl 

možnost setkat. To se změnilo v roce 2016, kdy si Royal Canin začal pronajímat velmi 

frekventované a viditelné reklamní plochy v Praze ve stanicích metra. Jak bylo řečeno 

v předchozích kapitolách, jedná se o propagaci krmiv pro psy a kočky v různých 

životních stádiích. Tyto reklamy jsou znovu velmi kvalitně zpracované. Díky tomu, že 

tyto reklamy jsou tištěné na velkých plochách, jsou snadno viditelné a nedají se 

přehlédnout. Velmi kvituji, že se firma rozhodla začít využívat outdoor komunikace, 

vzhledem k tomu, že tak mohou zacílit na nové zákazníky, kteří se se značkou ještě 

nesetkali a neznají ji. Může zaujmout i zákazníky, kteří značku znají, ale ještě nikdy od 

ní nic nezakoupili, a tato reklama je může přesvědčit produkty Royal Canin vyzkoušet. 
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I tak však zastávám názor, že tento typ komunikace Royal Canin využívá málo a je 

zde stále mnoho prostoru pro zlepšení. Navrhovala bych nakoupení dalších reklamních 

ploch venku na ulicích (např. citylighty na zastávkách tramvaje a autobusu). Značka by 

stále zůstala v bezprostřední blízkosti hromadné dopravy, ale mohla by zasáhnout 

skupinu lidí, kteří nejezdí metrem či na stanicích málokdy přestupují. Za zásadní krok 

považuji to, že Royal Canin outdoorovou reklamu začal v první řadě vůbec využívat. 

Další komunikační aktivity tímto směrem mohou značce jedině prospět a pomoci jí do 

podvědomí dalších potenciálních zákazníků. 

5.2 On-line komunikace 

Online komunikace je odvětví, ve kterém má společnost Royal Canin největší 

nedostatky. Jako první se zaměřím na sociální síť Facebook. V porovnání s konkurencí 

(např. značka Hill‘s) bych doporučila zainvestovat do soutěží, více komunikovat 

s uživateli a celkově se více angažovat. U příspěvků se často objevují hanlivé komentáře 

poškozující značku a zůstávají bez odezvy, což dle mého názoru značce velmi škodí a 

působí nedůvěryhodně. Dále bych doporučovala kanál spojit s kanálem globálním 

stejně, jak využívá značka Hill’s. Jak jsem již podotkla, v porovnání s konkurencí 

nepůsobí malý počet fanoušků dobře. 

Dále bych ráda podotkla, že v dnešní době sociálních sítí je základem mít účty na 

více takovýchto médiích než jen na dvou. Pro budoucí komunikaci bych doporučila 

Instagram z důvodu vizuální přitažlivosti i charakteru příspěvků, ve kterých by se 

jednalo především o fotografie psů a koček, pro které mají lidé slabost. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že by tento účet měl velkou odezvu a sledovanost. 

Co se týče webových stránek, v loňském roce prošly zásadní proměnou, která 

bohužel ale nesplňuje moderní nároky. Stránky mají špatně navrženou mobilní verzi a 

působí disproporčně. Společnost se zjevně snažila napodobit globální stránky, ale 

jednotlivé části stránek do sebe nezapadají, u některých produktů chybí informace nebo 

nejsou přeloženy do češtiny atd. Na prezentaci pomocí webových stránek by Royal 

Canin měl do budoucna zapracovat více. Doporučovala bych se inspirovat u stránek 

společnosti Brit či Hill’s, jejichž stránky jsou velmi responsivní, uživatelsky příjemné a 

přehledné. 
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5.3 Podpora prodeje 

Podporu prodeje v místě nákupu má společnost Royal Canin velmi propracovanou. 

Využívá v ní nejenom vzorky a kapsičky k balení zdarma, ale i již zmíněnou akci 5 + 1 

zdarma, která je jistě pro mnoho zákazníků atraktivní. Změnila bych však požadavek, že 

nákup musí být vždy uskutečněn na stejné prodejně, jelikož pro zákazníky není tato 

podmínka často pohodlná ani proveditelná. Její zrušení by bylo jistě přijato kladně. 

In-store komunikace ve specializovaných prodejnách (Pet Center, Hornbach, …) 

má svůj přesně daný řád, veškeré umístění produktů dává smysl a využívá mnoho 

praktik na nalákání zákazníka ke koupi. Na místě prodeje je značka opravdu hodně vidět 

a nemusí se ani jednat o prodejny značkou sponzorované, kde se její logo a produkty 

objevují i ve výlohách a lidé ji mohou zaznamenat z ulice. 

Nabízí se otázka, zda komunikace v místě prodeje není v tomto případě možná až 

intenzivní. Zákazník se může na prodejně cítit přehlcen brandingem Royal Canin a 

psychika může zapůsobit opačně, čili že se zákazník rozhodne krmivo Royal Canin 

nekoupit. Avšak vzhledem k tomu, že krmiva Royal Canin jsou všeobecně velmi 

známá, oblíbená a mají dobrou prodejnost, jsou tyto případy pravděpodobně spíše 

ojedinělé. Celkově hodnotím podporu prodeje společnosti Royal Canin velmi pozitivně. 

5.4 Veletrhy a výstavy 

Společnost Royal Canin navštěvuje především veletrhy For Pets a Vet Fair. 

V případě For Pets jedná o největší takto zaměřený veletrh v zemi. U veletrhu Vet Fair 

hovoříme o velmi odborně zaměřené akci, která sice má pro značku velký význam 

z pozice pilíře VET, ale jen velmi malý význam pro koncového zákazníka, a proto se jí 

nebudu již dále zabývat. 

Prezentace značky na veletrhu For Pets je výrazná. Využívá jednoho z nevětších 

stánků na veletrhu, který je velmi vysoký, a logo je ve velkých prostorách haly veletrhu 

velmi dobře viditelné a láká návštěvníky, aby se u stánku zastavili. U stánku samotného 

se pak nachází křesla a vysoké židle a stoly k sezení, kde si návštěvníci mohou 

odpočinout, či si popovídat s přítomnými specialisty z Royal Canin o vhodném krmivu 

pro svého psa nebo kočku. 

Royal Canin na veletrhu komunikuje velmi aktivně, často nabízí speciální slevy či 

propagační předměty, pokud si lidé zakoupí její produkty. Zároveň jsou na místě 



 

64 

 

přítomni zaměstnanci Royal Canin, především veterináři a obchodní zástupci, kteří se 

aktivně zapojují do konverzace s návštěvníky stánku, rozdávají vzorky a radí s výběrem 

krmiva. 

Ve srovnání s konkurenčními značkami na veletrhu bych komunikaci Royal Canin 

označila za nejlepší. Odlišuje se jak velikostí a rozpoznatelností stánku, tak aktivním 

oslovováním zákazníků, dostupnými vzdělávacími materiály, slevami a soutěžemi. 

5.5 Public relations 

V rámci public relations bych se chtěla věnovat především kauze, se kterou se 

Royal Canin potýká delší dobu. Jedná se o původ krmiva, resp. o zemi jeho výroby. 

Společnost Royal Canin má továrny po celém světě a každá z jejích továren vyrábí 

a distribuuje krmivo do určených zemí. Pro český trh vyrábí a dodává krmivo továrna 

v Polsku. 

V českém prostředí je velmi patrná nedůvěra k polským výrobkům hlavně 

v souvislosti s lidským jídlem kvůli několika kauzám
99

, kterých se dopustili výrobci 

v předchozích letech. Bohužel se tato pověst o polských výrobcích samovolně rozšířila 

a v současné době lze pozorovat velkou nedůvěru k čemukoli polskému.
100

 Se stejnou 

nedůvěrou se setkávají i krmiva pro kočky a psy společnosti Royal Canin, ačkoliv se 

nijak neliší od krmiv vyráběných ve Francii nebo jinde ve světě, neboť výrobní postupy 

jsou totožné. 

Společnost Royal Canin se dnes a denně setkává s příspěvky na sociálních sítích 

a dotazy v e-mailové schránce, zda je možné dodat krmivo z Francie, zda se krmiva liší 

apod. Jak jsem již zmínila výše, na hanlivé komentáře společnost povětšinou nereaguje 

a ačkoli má předepsané postupy na tento typ krizové komunikace, nezdá se, že by tato 

kontroverze utichala, a proto ji hodnotím jako špatně vedenou. Značce bych 

doporučovala o tomto tématu otevřeně se zákazníky hovořit, společně s PR agenturou se 

poradit o možných postupech k tomuto tématu a poskytnout rozhovory zainteresovaným 

novinářům a tím otevřít dialog. 

                                                 

99
 Lidé se zlobí na Opavii kvůli polským piškotům. Vyzývají k bojkotu. Ekonomika.idnes.cz [online]. [cit. 

2017-05-15]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/opavia-presunula-vyrobu-piskotu-do-polska-f2z-

/ekonomika.aspx?c=A151014_165447_ekonomika_ozr 
100

 Kdo je výrobcem krmiva pro mého psa. Dog's life [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://dogslife.cz/psi-clanky/kdo-je-vyrobcem-krmiva-pro-meho-psa 
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Pozitivně naopak hodnotím různé eventy, které značka pořádá, a to Mezinárodní 

den jorkšírů nebo Psí hrdinové, které se setkávají s velmi pozitivní odezvou ze strany 

médií a velkou účastí ze strany zákazníků. Myslím si, že kdyby společnost Royal Canin 

doplnila tyto dvě akce ještě podobnou akcí třetí třeba v průběhu léta nebo zimy, jistě by 

si našla své návštěvníky a zvýšila by si tak pozitivní medializaci. 

Dále velmi kladně hodnotím mediální aktivitu v článcích o tom, jak se správně 

starat o štěně či kotě nebo jak připravit psa na zimu. Tyto typy výstupů jen podporují 

pozitivní mediální obraz značky v očích zákazníků a ukazují, že značce jde také o 

celkové zdraví psů a koček, nejen o prodej jejích produktů. 

YouTube video o dávání zvířat jako dárek pod stromeček, které značka Royal 

Canin nahrála před vánočními svátky, si dle mého názoru zasloužilo větší snahy a péči 

ze strany společnosti. Jedná se o velice ožehavé téma, které je bohužel stále aktuální. 

Royal Canin je velká a vlivná značka, která má prostředky toto téma patřičně 

medializovat. Zde byla chyba jak na straně firmy, tak na straně její PR agentury, kdy 

měl PR.Konektor sepsat exkluzivní obsah, a ten dále nabídnout vybraným novinářům. 

Téma by se tak velmi pravděpodobně dočkalo mnohem většího množství článků na 

důležitých médiích a dostalo by se tak do většího povědomí široké veřejnosti. 

Do budoucna bych značce v tomto případě doporučila více spolupracovat se svou 

PR agenturou, více se prosazovat v médiích a zajímavé nápady i v případě 

nepříjemných témat, o kterých je třeba mluvit, realizovat s větší vizí. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala marketingovou komunikací značky Royal 

Canin v letech 2014–2016. V letech 2014 a 2015 její komunikace nesplňovala nároky 

na značky moderní doby, a proto v průběhu roku 2016 (s přesahem do roku 2017 a dále) 

zintenzivnila a v mnoho případech zlepšila své komunikační aktivity. Cílem mé práce 

byla zevrubná deskripce marketingové komunikace značky, její následné vyhodnocení a 

možné doporučení komunikačních aktivit do budoucna. 

V úvodu své práce jsem charakterizovala společnost Royal Canin a vymezila její 

hlavní konkurenty. Další část jsem se zabývala marketingovým mixem značky, který 

zahrnuje nabídku produktů, jejich cenu a umístění, a to v jejích třech pilířích POS 

(krmiva pro běžné chovatele), PRO (krmiva pro profesionální chovatele) a VET 

(veterinární krmiva). V následující kapitole jsem se věnovala komunikačnímu mixu 

značky využívající velké množství nástrojů. Čtvrtou kapitolu jsem věnovala stručnému 

popsání komunikačních aktivit konkurenčních značek Hill’s, Purina Pro Plan a Brit, a 

srovnala jsem je s aktivitami značky Royal Canin. Poslední část mé práce zahrnovala 

zhodnocení existující komunikace a navržení případné komunikace nové. 

Při analýze teoretické i praktické části jsem dospěla k názoru, že jako celek je 

komunikační strategie značky velmi silná a propracovaná. Avšak při bližším pohledu 

na jednotlivé části komunikačního mixu jsou patrné jisté nedostatky, na kterých by 

Royal Canin měl do budoucna zapracovat. Za hlavní nedostatek bych označila online 

komunikaci (špatné složení webových stránek, nedostatečná aktivita na sociálních 

sítích), u které by bylo zapotřebí zvýšit kvalitu a větší emocionální angažovanost 

směrem k zákazníkům. V rámci krizové komunikace by Royal Canin měl více dbát na 

otevřený dialog se zákazníky ohledně krmiv vyráběných v Polsku. 

Ačkoli je na českém trhu vysoká konkurence prémiových a super prémiových 

krmiv, Royal Canin se mezi nimi řadí na špici díky její dlouhé tradici, historii a kvalitě. 

Značka by však měla být schopná se přizpůsobit přáním zákazníků a být více otevřená 

směrem ven. Její komunikační mix je efektivní, zasloužil by si však lehkou inspiraci u 

menších konkurentů, kteří více sází na silnou vazbu se zákazníkem. 
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Summary 

In my bachelor thesis, I dealt with the marketing communication of Royal Canin 

between years 2014 and 2016. In 2014 and 2015 its communication did not meet the 

demands of the modern era and therefore in the course of 2016 (with overlap until 2017 

and beyond) intensified and many cases have improved their communication activities. 

The aim of my work was to describe the marketing communication of the brand, its 

subsequent evaluation and possible recommendation of communication activities for the 

future. 

In the beginning of my thesis I characterized Royal Canin and defined its main 

competitors. The next part was a brand marketing mix that includes product offerings, 

their price and location, in its three pillars POS (pet food for common breeders), PRO 

(pet food for professional breeders) and VET (veterinary pet food). In the fourth chapter 

I described brand’s communication mix which uses a lot of communication tools. In the 

fourth chapter I gave a brief description of the communication activities of competing 

brands Hill's, Purina Pro Plan and Brit, and compared them to the activities of Royal 

Canin. The last part of my thesis included the evaluation of existing communication and 

the design of new possible communication and recommendations. 

In analysing both the theoretical and the practical part, I have come to the 

conclusion that, as a whole, the communication strategy of the brand is very strong and 

sophisticated. However, looking at the different parts of the communication mix, there 

are some drawbacks that Royal Canin should be working on in the future. I would like 

to highlight online communication (poor website layout, lack of social networking) that 

would require quality and greater emotional engagement towards customers. In the 

context of crisis communication, Royal Canin should be more concerned with an open 

dialogue with customers about pet food produced in Poland. 

Although there is a high competition of premium and super premium feeds on the 

Czech market, Royal Canin ranks among them with its long tradition, history and 

quality. The brand should, however, be able to adapt to customer wishes and be more 

open to the outside. Its communication mix is effective, but it would deserve a slight 

inspiration from smaller competitors who are more committed to a strong customer 

relationship. 
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