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Abstrakt 

Bakalá ská práce „Analýza marketingové komunikace od vní značky Zara“ 

popisuje a analyzuje jednotlivé části cirkulárního obchodního modelu a alternativního 

p ístupu k marketingové komunikaci. Práv  kombinace a následná implementace t chto 

dvou strategických p ístupů zajistila značce pozici jednoho z lídrů trhu s rychlou 

módou. 

První část práce se zabývá historií a současností značky a následnou deskripcí 

jednotlivých strategických ohnisek obchodního modelu od designu p es výrobu až po 

distribuci na pulty obchodů. 

Druhá část práce se zabývá analýzou marketingové komunikace značky. 

Primárním kanálem jsou prodejny Zara, jimž je v této části v nován velký prostor. 

Sekundárním kanálem jsou nová média, která jsou také podrobena důkladné deskripci.                          

Záv r práce shrnuje výslednou analýzu a nabízí doporučení ke zlepšení 

komunikace značky s ohledem na potenciální budoucí hrozby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The Bachelor thesis „The Marketing Communication Analysis of Zara Fashion 

Brand“ describes and analyses each part of the circular business model and alternative 

access to the marketing communication. The implementation of these two strategic 

approaches ensures Zara the position of one the fast fashion market’s leaders.    

 The first part of the thesis deals with the description of Zara from its history to 

the present and then with the description of each parts of the business model right from 

design, manufacturing to the final phase of distribution to the shops.                                                                                       

The second part of the thesis highlights the analysis of Zara’s marketing communication 

strategy. The primary channels are retailing units which are explained more in detail in 

the chapter 6.2.  The secondary channels namely the new media which are widely 

described in the chapter 6.3. 

The conclusion of the thesis sums up the final analysis and offers recommendations on 

how to improve the marketing communication of the brand considering the potential 

threats. 
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Úvod 

Zara je špan lskou od vní značkou, která pat í do skupiny Inditex ĚIndustria  

de Diseño Textilě. Inditex je nejv tším maloobchodním et zcem s módou na sv t   

a je jedním z lídrů na trhu s takzvanou rychlou módou Ěfast fashioně. Zast ešuje další 

značky, jako jsou Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius a Pull&Bear, které mají 

zastoupení na českém trhu, a dále Oysho, Zara Home, Kiddy’s Class a Uterqüe –  

ty zatím na českém trhu nepůsobí. 

Zara generuje 70 % zisku celé skupiny. Obchody Zara  se nacházejí v 93 zemích 

sv ta. Globální úsp ch značky je založen na unikátním obchodním modelu  

a alternativním p ístupu k marketingové komunikaci, do níž investuje pouze 0,ň % 

zisku oproti b žným 3–4 %, jako je tomu u konkurence. 

Teoreticky se jedná o dva neintuitivní modely, které by mohl mnohý 

akademický odborník na základ  absence praktických důkazů odsoudit ke krachu. 

Avšak p i konfrontaci s realitou je jejich činnost natolik efektivní, že vygenerované 

zisky dokázaly ze zakladatele Amancia Ortegy ud lat druhého nejbohatšího muže sv ta 

roku 2016. V současné dob  je na čtvrtém míst  ĚForbes, Ň017). 

Cílem této bakalá ské práce je deskripce unikátního obchodního modelu  

a analýza marketingové komunikace, která se ídí heslem, že mén  je n kdy více. 

V úvodu je nastín no fungování trhu s rychlou módou a historický vývoj 

společnosti Zara. Následující kapitola práce se zabývá deskripcí značky s apelem na její 

současný stav. P edstavení jednotlivých částí výrobního cyklu od počátku vzniku 

výrobku až po jeho finální doručení na pulty obchodů je náplní kapitoly s názvem 

Obchodní strategie značky Zara. 

Druhá půlka práce se zabývá analýzou marketingové komunikace, která  

se odehrává primárn  v obchodech značky a sekundárn  v prostoru nových médií. 

Součástí této analýzy je deskripce efektivní interní komunikace.   

Záv ru dominují návrhy na vylepšení komunikace značky, jež jsem vyvodila 

s ohledem na výsledky SWOT analýzy značky, která byla realizována na konci kapitoly 

Obchodní strategie značky Zara. 
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1. Zara a koncept fast fashion módy 

Koncept fast fashion módy má své ko eny ve vývoji tzv. Quick Response (QR) 

modelu – model rychlé odezvy, který vnikl na p elomu 70. a 80. let, kdy americké 

textilní et zce čelily konkurenčnímu tlaku nízkých cen z Asie. Jeho autorem je Alan 

Hunter, profesor na univerzit  v Severní Karolín  (Bruce, Hines, 2007 s. 39). Podstata  

QR modelu spočívá v aplikaci metod, jež zefektiv ují a p edevším zrychlují proces  

od počátku vzniku produktu až po jeho konečné dodání na pulty obchodů. Model 

můžeme definovat jako „obchodní strategii, která optimalizuje proud informací a zboží 

mezi výrobními, distribučními a prodejními kanály za účelem maximalizace 

zákaznického servisu“ ĚBruce, Hines, 2007, s. 39). 

Rozhodne-li se obchodník aplikovat QR model do svého obchodní strategie, 

musí nejprve implementovat adu nových technologií ĚQuick Response Technologies), 

bez nichž by model nemohl fungovat. T mito technologiemi jsou EPoS (Electronic 

Point of Sale), EDI (Electronic Data Interchange) a čárové kódy zboží. Na základ  

implementace QR systému bude obchodník schopen prodat zákazníkovi správné zboží, 

ve správný čas a za správnou cenu (Bruce, Hines, 2007, s. 40-41). Tuto strategii využily 

poprvé v osmdesátých letech od vní firmy Zara a Benetton. Koncem 90. let se 

stup ující se globalizací nabral model na síle. Dnes tento způsob v oblasti textilní 

výroby používá mnoho firem. Hlavními charakteristikami fenoménu tzv. rychlé módy  

je doba dodání, která je na základ  QR systému zkracována na minimum – v p ípad  

Zary to jsou Ň až ň týdny – a výroba produktů v menším množství (AMWAOrganic, 

2017). Nezbytným p edpokladem tohoto postupu je celkové zrychlení výroby. 

Zrychlení lze dosáhnout pouze za pomoci spolupráce s menším počtem dodavatelů. 

Firmy působící na trhu rychlé módy do sebe integrují v tší počet procesů, díky čemuž 

jsou rychlejší dodání schopny zajistit. Časté je včlen ní vzorování a barvení textilu 

p ímo do továren či šicích dílen. To umož uje dobarvovat od vy doslova na poslední 

chvíli. Velké nároky jsou kladeny na efektivnost logistické sít . V rámci zrychlení 

celého procesu je výroba p esouvána zp t do Evropy. Zara realizuje Ř0 % své výroby  

v evropských továrnách (Clothes-climate, 2017). 

Důležité jsou již zmín né informační technologie, které v p ípad  Zary umož ují 

denní výzkum trhu v rámci prodejních dat (AMWA Organic, 2017). Jedním z ohnisek 

fast fashion strategie je zmapování aktuálních trendů a jejich zakomponování  

do nabídky, která je potom včas doručena na pulty obchodů. V této oblasti je Zara 
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lídrem trhu. Fenomén fast fashion rozbíjí klasický prodej módy na základ  dvou 

hlavních sezón (jaro/léto, podzim/zima). Produkty jsou do obchodů dodávány  

min. jednou m síčn , ale v menším množství. Reáln  vzniká n kolik menších kolekcí 

mimo hlavní sezóny – v p ípad  Zary je jich Ň0 ročn  ĚBarnes, Lea-Greenwood, 2006). 

Špan lská od vní firma Zara je průkopníkem na trhu s fast fashion módou. Díky 

propracovanému obchodnímu systému, neustálé expanzi a internetovému prodeji její 

zisky neustále rostou, a to i v dobách špan lské krize. Tajemství jejího úsp chu jsou 

analyzována v jednotlivých kapitolách této práce. 
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2. Historie značky Zara 

Zara byla založena krejčím Amanciem Ortegou, který cht l prodávat luxusní 

noční prádlo, jež by bylo dostupné i st edním vrstvám. V té dob  bylo totiž na trhu jen 

p edražené luxusní negližé ĚTungate, Ň010, s. 50ě. V roce 1ř6ň otev el Ortega obchod 

s názvem Confessiones Goa, který se proslavil výrobou županů ĚGhemawat, Nueno, 

2006). Společn  se svojí partnerkou Rosalií Mera otev eli 15. kv tna 1ř75 prodejnu  

ve špan lském m st  La Coru a. Obchod se původn  jmenoval Zorba podle Ortegova 

oblíbeného filmu Zorba the Greek, jenž byl v té dob  velmi populární. V blízkosti 

Ortegova obchodu se však nacházel bar, který nesl stejné jméno. Po vzájemné dohod  

majitelů obou podniků musel Ortega svoji prodejnu p ejmenovat. Nanešt stí m l již 

zakoupená písmena loga, jež m la být vyv šena na obchod . Nakonec stávající písmena 

p eházel a vznikl název ZARA. Zara zn la žensky a exoticky Ěve špan lštin   

se vyslovuje Thara), proto zvolil práv  tento název (Tungate, 2010, s. 50). 

V roce 1ř77 byla otev ena ve m st  Arteixo první továrna, v níž byla umíst na 

centrála značky. Továrna se nacházela v blízkosti m sta La Coru a (Inditex, 2017). 

V roce 1985 vstoupila Zara na trh s fast fashion módou. V této dob  se stal Ortegovou 

pravou rukou José Maria Castellano, profesor obchodní školy a milovník technologií. 

Castellano vytvo il logistický model, díky n muž mohl být otev en první obchod mimo 

Špan lsko (Cardenas, 2011). Plán byl realizován v roce 1988 v portugalském Oportu, 

tehdy začala mezinárodní expanze značky, jež trvá dodnes (Tungate, 2010, s. 50).                   

Klíčovým se stal rok 1řř4, kdy byla otev ena první prodejna Zara ve Švédsku, 

v domovin  nejv tšího konkurenta H&M (Cardenas, 2011). V roce 1989 byla otev ena 

první pobočka v New Yorku a v roce 1řř0 ve Francii. Na konci roku Ň001 m l et zec 

již 507 obchodů po celém sv t  (Inditex, 2017). V roce 2001 značka Zara vstoupila na 

český trh. Ve stejném roce se skupina Inditex stala ve ejn  obchodovatelnou a Ortegův 

status miliardá e byl ve ejn  potvrzen (Tungate, 2010, s. 50). 
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3. Deskripce od vní značky Zara 

Logo značky Zara (Logos Wikia). 

 
Jak již bylo zmín no v úvodu práce, Zara je špan lskou od vní značkou,  

jež pat í do skupiny Inditex (Industria de Diseño Textil). Inditex je nejv tším 

maloobchodním prodejcem od vů na sv t . Zast ešuje další od vní značky, jež působí 

na českém trhu, jako jsou Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius a Pull&Bear, dále 

Oysho, Zara Home, Kiddy’s Class a Uterqüe, které zatím na českém trhu nejsou  

(Worn, 2010). Zara je vlajkovou lodí skupiny Inditex. Působí na 5. kontinentech  

a má p es 2213 obchodů v klíčových m stech 93 zemí – ve 43 z nich je k dispozici 

internetový prodej (Slávik, 2016). Dlouhodobým cílem značky je otev ít 1Ň0 nových 

obchodů ve velkých m stech trhů Asie, Afriky a Evropy, a to do roku 2021 (Nembang, 

2013). Hlavní centrála sídlí v severním Špan lsku ve m st  Arteixo. 

V centrále je zam stnáván tým Ň00 profesionálních designérů, kte í se podílí 

na tvorb  kolekcí oblečení, a dalších 40 000 zam stnanců (Inditex, 2017). 

Zara generuje 70 % p íjmů skupiny Inditex (Tungate, 2010, s. 50). Za poslední 

fiskální rok podle odhadů agentury Reuters stouply tržby značky o 15 % (bez vlivů 

sm nných kurzůě, tedy na 16,4 miliardy euro Ě44ň,1 miliardy Kčě. K navýšení tržeb 

navzdory teplé zim  v mnoha evropských zemích pomohlo otev ení nových prodejen  

a zvýšení prodeje p es internet ĚSlávik, 2016). Díky t mto finančním úsp chům byl 

v roce 2016 podle žeb íčku prestižního média Forbes zakladatel značky Zara a skupiny 

Inditex Amancio Ortega hned po Billu Gatesovi druhým nejbohatším člov kem sv ta 

(Forbes, 2016). Tajemství úsp chu spočívá v unikátním obchodním modelu společnosti, 

jenž na základ  vertikální integrace aktivit, poptávkov  orientované nabídce  

a propracované distribuční síti dokáže zásobovat své pobočky po celém sv t  každý 

týden oblečením ušitým podle aktuálních trendů (viz P íloha číslo 1ě. Dalším pilí em 

úsp chu značky jsou minimální investice do klasické marketingové komunikace. 
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Značka komunikuje za pomoci vizuálního merchandisingu svých obchodů, do nichž 

investuje značné částky. 

Základní myšlenkou zakladatele bylo zp ístupnit oblečení, které je ušité podle 

aktuálního módního diktátu, a nabízet je masovým zákazníkům za p ijatelnou cenu,  

a to v co nejkratším časovém horizontu ĚEassey, 2009, s. 151). Hnacím motorem celého 

procesu je rychlost dodání. Tu značce umož uje p edevším výroba ve vlastních 

továrnách, z nichž Ř0 % je umíst no na rozdíl od konkurenčních dodavatelských et zců 

v Evrop . Celých 50 % z nich se nachází v blízkosti centrály v severním Špan lsku. 

Dalším faktorem podporujícím rychlost dodání je nákup velkého množství nebarvených 

látek, které se dobarvují v procesu výroby (Nembang, 2013). Fakt, že celý tým  

od designérů, nákupčích, stylistů až po vrcholový management sídlí v jedné budov , 

urychluje celkový proces p edcházející výrob  (Zhang in Zhelyazkov, 2016). 

Obchody jsou zásobovány každé dva týdny novými produkty. Inventá  každé 

prodejny je trochu jiný, a to na základ  tamního zákaznického vkusu, který monitorují 

obchodní manaže i. Jejich denní prodejní zprávy jsou součástí rozsáhlého intenzivního 

průzkumu trhu, na základ  kterého Zara ídí svou produkci (Dutta, 2002). 

Základním pravidlem produkce je výroba poptávaných stylů v menším 

množství, což minimalizuje finanční ztrátu z mén  prodávaného zboží. Menší množství 

dodávaných produktů umož uje značce pracovat s tzv. scarcity effectem = efektem 

nedostatku. Tento fenomén zvyšuje návšt vnost obchodů a motivuje zákazníky 

k okamžité koupi od vu, který by p i p íští návšt v  v obchod  již nemusel být. Stálý 

zákazník si je v dom faktu, že každé dva týdny je v obchodech vystaveno čerstvé zboží, 

proto se sem vrací čast ji, až 17krát ročn , u konkurence je to pouze 4 až 5krát ročn . 

Scarcity effect umož uje značce prodat více kusů od vů za plnou cenu, do slev jde 

pouze 15–20 % z celkové produkce (Craig, Jones, Nieto, 2004). 

3.1. Postavení značky Zara na českém trhu 

Na český trh vstoupila Zara v roce 2001 a v roce 2016 zde spustila svůj online 

shop. V současné dob  zde operuje se 7 pobočkami, z nichž p t najdeme v Praze, jednu 

v Brn  a jednu v Ostrav  ĚPintérová, Ň01ňě. 

Pilotní pobočkou byl obchod na pražské nákupní t íd  Na P íkop , který denn  

navštíví stovky až tisíce zákazníků, z nichž je více než polovina turistů. Podle průzkumu 

realitní agentury Cushman & Wakefield je tato ulice 23. nejdražší nákupní t ídou 

na sv t . Nájemné za metr čtvereční v ulici Na P íkop  je 65 tisíc korun, v Pa ížské 
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ulici je to o ň tisíce mén  ĚNovinky.cz, Ň016ě. Ostatní pobočky se nachází v pražských 

nákupních centrech: Centrum Chodov, Arkády Pankrác a OC Let any a OC Nový 

Smíchov. Brn nský obchod se nachází v centru m sta – v ulici Česká. Ulice Česká byla 

internetovým deníkem iDnes.cz označena za nejprestižn jší nákupní t ídu v Brn , 

kterou denn  projde Ěna základ  výsledku průzkumuě až 100 tisíc lidí. Nájem 

za prostory v této ulici se pohybuje ve statisících korun za m síc ĚFialová, Ň00řě. 

Nejmladší ze všech – pobočka v Ostrav  – se nachází v Avion Shopping Parku 

(Pintérová, 2013). 

Zara se na českém trhu prezentuje jako luxusní značka, což se zrcadlí  

i ve vyšších cenách, než jaké najdeme ve stejném obchod  ve Špan lsku. Cena  

je navýšena zejména kvůli distribučním nákladům, které jsou pro v tšinu Evropy  

ve výši 10 %, pro severní Evropu je to 40 %, pro Ameriku 70 % a pro Asii 100 % 

(Ortigao de Oliviera, 2014). 

Podle průzkumu agentury Ogilvy and Mathers na téma vnímání luxusních 

značek, který byl realizován v roce Ň014, si stále více Čechů uv domuje, že Zara 

se pouze jako luxusní značka prezentuje ĚHo čica, Ň014ě. Současnost odkrývá nový 

náhled na Zaru jako na od vní et zec srovnatelný se značkami H&M, Mango nebo 

Primark. Punc vnímaného luxusu značce kazí nízká kvalita produktů. Na základ  

své osobní zkušenosti se značkou mohu jen souhlasit s tvrzením, které ve svém 

průzkumu Zara v ČR z roku Ň014 uvedla Jana Droščáková. A to, že ceny jsou 

v porovnání s kvalitou od vů velmi vysoké, až neúm rné. Český zákazník je ochoten 

platit vyšší cenu pouze za funkčnost a kvalitu, nikoli za design (2014). Proto značka 

nachází svou cílovou skupinu v mladších zákaznících, kte í si cht jí módu užívat, 

a zatím nepodléhají výše zmín né konzervativnosti zam ené na kvalitu a funkčnost. 

Vnímání prodejen českým zákazníkem je velmi pozitivní. Oce ují p edevším 

prostornost a čistý design celého interiéru. Negativní externalitou je však personál. 

V rámci zachování corporate identity nesmí personál zákazníka rušit, pokud není 

vyzván. Na toto chování není český zákazník zvyklý a považuje ho za odm ené. 

Preferován je osobn jší p ístup, aby se zákazník mohl cítit 

jako jedinečný ĚDroščáková, Ň014ě. 

3.2. Charakteristika cílové skupiny 

Určení cílové skupiny je velmi důležitým krokem ve strategickém 

marketingovém plánovacím procesu. Tento krok nazýváme segmentací trhu, která  
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je definována jako proces, jenž zákazníky d lí do homogenních skupin, tj. skupin  

se shodnými pot ebami, p áními a srovnatelnými reakcemi na marketingové 

komunikační aktivity ĚDe Pelsmacker a kol., Ň00ň, s. 1ŇŘě. Segmentace probíhá  

na základ  určení prom nných, jež jsou pro danou skupinu shodné. Hlavními 

prom nnými jsou demografické, psychografické a behaviorální údaje. 

 

Cílová skupina značky Zara není tolik definovaná klasickými segmentačními 

prom nnými, neboť je velmi široká. Široké rozp tí je způsobeno rozsáhlou nabídkou 

produktů v rámci produktových linií. Ty se skládají z nabídky d tského oblečení – Zara 

Kids, oblečení pro muže – Zara Men a pilotní produktové linie oblečení pro ženy  

Zara Woman a Zara Trafaluc (TRF). V odd lení Zara Woman v tšinou nakupují ženy 

st edního v ku, které poptávají elegantn jší kousky za dostupnou cenu. V odd lení Zara 

TRF nakupují dcery t chto žen, jež poptávají aktuáln  trendové oblečení za dostupnou 

cenu (Dutta, 2002). V pánském odd lení nalezneme také zákazníky širokého v kového 

rozptylu. Uspokojí zde své pot eby muži st edního v ku, kte í hledají elegantn jší smart 

casual styl, ale také mladší muži, kte í mají zájem o aktuální od vy. 

Sama společnost íká, že v každém z nás je kousek Zary. Zara reflektuje 

současnou náladu společnosti, její vkus a trendy, které p enáší do svých kolekcí. 

Oblečení nabízí všem bez ohledu na kulturní, sociální či generační rozdíly ĚBruce, 

Hines, 2007, s. 251). Cílový trh zákazníků bez zam ení na klasické sociodemografické 

ukazatele můžeme definovat jako duchem mladé a vzd lané lidi, kte í mají zájem  

o módu, ale jsou cenov  vzn tliví (Bruce, Hines, 2007, s. 251). 

Na základ  odpov di jednoho z účastníků výzkumu, který ve své knize Fashion 

Marketing: Contemporary Issues prezentují auto i M. Bruce a T. Hinese, je vnímáno 

cílové publikum značky spíše jako mladí profesionálové, kte í mají nadbytek p íjmů 

(2007, s. 251). Tuto domn nku může podporovat i fakt, že obchody působí luxusním 

dojmem a nacházejí se v tšinou na prominentních nákupních t ídách. 
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Na grafu číslo jedna je vid t segmentace produktové linie v rámci cílových skupin. 

Nejv tší podíl reprezentuje oblečení pro ženy – 60 %. Produkty pro muže činí 25 % a 

zbylých 15 % tvo í produkce oblečení pro d ti. 

Graf 1: Segmentace produktové linie v rámci cílových skupin 

 
Zdroj dat: Harbott, 2011 
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4. Metodologie práce 

V práci budu používat primárn  analýzu, sekundárn  deskripci a terciárn  

komparaci. 

Slovo analýza pochází z eckého analyó a znamená „rozvažuji, rozpouštím“. 

Tento postup rozkládá celek na prvky a hledá p íčiny a souvislosti mezi nimi ĚMiko, 

2008). Analýza je vhodný nástroj pro abstrahování jednotlivých, vertikáln  

integrovaných aktivit obchodního modelu značky Zara, který tvo í harmonický celek, 

kde jsou na sob  jednotlivé složky závislé. Analýzu také využiji p i zkoumání 

alternativní marketingové komunikace. Analyzování jednotlivých nástrojů potom 

poskytne ucelený obraz pro vyvezení vhodných komunikačních doporučení. 

Deskripce (pochází z latinského descriptio – popis) neboli deskriptivní metoda  

je metoda popisu určitého fenoménu, jenž vzniká na základ  jeho pozorování (Miko, 

2008). Deskriptivní metodou budu dopl ovat analýzu jednotlivých témat. 

Komparace pochází z latinského comparare – srovnávat. V rámci tohoto postupu 

jsou srovnávány dva různé prvky a na základ  jejich odlišností jsou vyvozovány záv ry. 

Komparace je používána zejména p i srovnávání Zary s její konkurencí (Lorenc, 2013). 

Tato metodologie je hojn  zastoupena v kapitole Online komunikace, kde dochází 

k častému srovnávání novomediálních platforem Zary a konkurenčních et zců.  

Na základ  srovnání op t vyvozuji vhodná komunikační doporučení. 

Hlavním cílem práce je analyzovat marketingovou komunikaci špan lské od vní 

značky Zara a na základ  analýzy navrhnout doporučení na vylepšení komunikace. 

Dílčím cílem práce je deskripce obchodního modelu značky Zara. Na základ  t chto 

cílů jsem stanovila výzkumné otázky:  

VO1: Jaké komunikační kanály v rámci své alternativní marketingové komunikace Zara 

používá? 

VOŇ: Na základ  jakých faktorů dosahuje značka rychlosti dodání nových produktů? 
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5. Obchodní strategie značky Zara 

José Maria Castellano (Inditex Chief Executive) íká: „Módní byznys  

je o redukci reakčního času. Sklad s oblečením ušitého podle posledních trendů je jako 

sklad s potravinami, kazí se velmi rychle.“ (Castellano in Dutta, 2002) 

Klíčová strategie úsp chu značky Zara je v podstat  velmi jednoduchá. Na módu 

je nahlíženo jako na segment rychloobrátkového zboží s omezenou dobou trvanlivosti. 

Značka implementuje strategii segmentu rychloobrátkového zboží v módním průmyslu. 

V praxi to znamená, že pravideln  zásobují sklady čerstvým zbožím v omezen jším 

množství, aby jej byli schopni prodat v rámci doby jeho atraktivnosti za plnou cenu. 

Tento postup nazývají „Fresh Bake Fashion“. Amancio Ortega v rámci strategie „FBF“ 

srovnává prodej oblečení s prodejem čerstvého pečiva či čerstvých ryb, které jsou první 

den atraktivní, tedy čerstvé, ale další dny jejich kvalita klesá a nakonec jsou prodány  

za poloviční cenu či vy azeny z prodeje (Dutta, 2002). 

Aby mohla společnost pružn  reagovat na poptávku zákazníků, p inášet stále 

nové trendy s náskokem p ed konkurencí, p izpůsobovat své kolekce výkyvům počasí 

b hem sezón a dopl ovat sklady omezeným počtem nových produktů, musí mít 

v procesu tvorby určitou konkurenční výhodu. Touto konkurenční výhodou je rychlost 

celého procesu, jíž Zara dosahuje díky vertikální integraci svých aktivit. V praxi  

to znamená, že své produkty navrhuje, šije, distribuuje, propaguje i prodává – vše se 

vytvá í v centrále v severním Špan lsku. Tento systém poskytuje značce velkou 

kontrolu nad jednotlivými fázemi celého procesu. Faktor rychlosti podporuje i fakt,  

že společnost soust eďuje Ř0 % své výroby v Evrop  Ě50 % ve Špan lskuě a v tšinu 

svých továren na rozdíl od své konkurence vlastní (Tungate, 2010). Tato strategie  

je kapitálov  náročn jší, neboť výroba v Evrop  je drahá. Dražší evropská pracovní síla 

je pro Zaru pomyslnou daní za rychlé dodání oblečení na pulty obchodů. Tento fakt 

však kompenzuje levn jší doprava. Konkurenční et zce outsourcují svojí výrobu  

do zemí ň. sv ta, aby náklady na výrobu minimalizovaly. Zara má minimální 

outsourcing do Afriky, Asie a Jižní Ameriky, kde se vyrábí pouze basicové kousky 

oblečení za účelem udržení nízké ceny u t chto produktů. V Evrop  by byla výroba  

o 15–Ň0 % dražší (Ghemawat, Nueno, 2006). Díky minimálnímu outsourcingu nemusí 

značka tolik ešit sociáln  etické problémy s vyko isťováním levné pracovní síly jako 

její konkurence. 
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Na grafu číslo 2 níže je vid t, že nejv tší počet dodavatelských et zců  

má Zara v Asii Ě75ř dodavatelůě nikoli v Evrop , kde je podle údajů na oficiálních 

stránkách skupiny Inditex realizováno 60 % veškeré výroby. Na ostatních kontinentech 

je realizováno pouze 30 % výroby, zbylých 10 % bude pravd podobn  provád no 

v rámci in-house výroby. Druhý nejv tší počet dodavatelských et zců má Zara 

v Evrop  – spolupracuje zde se 491 dovozci v rámci Evropské unie a se 160 dalšími 

dodavateli mimo Evropskou unii. V Africe Zara spolupracuje se 130 partnery 

a v Jižní Americe s 80 dodavateli (Inditex, 2015). 

Graf 2: Počty dodavatel  značky Zara podle kontinent  

 

Zdroj dat: Inditex, 2015 

Asie 759

Evropa 651

Afrika 130

Již í A erika 8
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Na grafu číslo ň jsou znázorn ny počty továren dodavetelů značky Zara, kde je 

oblečení výráb no. Nejv tší počet továren mají čínští dodavatelé – 1106, ve kterých 

pracuje 302 816 zam stnanců. Druhým nejv tším dovozcem je Portugalsko – 887 

továren, kde je zam stnáno celkem 46 494 lidí. T etí nejv tší počet továren vyráb jících 

pro značku Zara je umíst n v Turecku – 748 továren (155 Ň56 zam stnancůě. 

Ve Špan lsku se vyrábí v 172 továrnách, kde pracuje 8 ň6Ň zam stnanců. 

Nejmenším dodavatelem je Argentina s 53 továrnami a Kambodža se ň4 továrnami 

(Inditex, 2015). 

Graf 3: Počet továren vyráb jících pro značku Zara 

Zdroj dat: Inditex, 2015 

5.1. Design a výrobní proces 

Celému procesu tvorby produktů p edchází výzkum trhu. V rámci výzkumu jsou 

klíčovými informacemi data z denního výzkumu prodejnosti jednotlivých stylů 

obchodními manažery v každé pobočce a také data z prodejních zpráv. Tento proces 

vyžaduje značnou investici do informačních technologií a komunikačních infrastruktur, 

které zajišťují nep etržitý proud aktuálních informací o trhu (Dutta, 2002). Tyto 

investice mají pro značku velký význam a jsou up ednost ovány p ed investicemi  

do marketingové komunikace. 

P ed každou sezónou je důležité zaznamenat aktuální trendy. Inspirace probíhá 

b hem návšt v sv tových fashion weeků, designérských veletrhů, čerpá se z filmů  



14 

 

a módních médií, ale důležitá je také inspirace stylem ulice. Je čerpáno z trendů různých 

subkultur, které se dostávají do pop edí. Identifikace t chto trendů probíhá pozorováním 

mladých lídrů v jejich p irozeném prost edí. Následuje velký meeting, kde se rozhoduje 

na základ  získaných podkladů o stylech oblečení, které bude vyráb no, a o množství 

textilií, jež bude pot eba koupit. Jedná se zde i o nákladech a prodejních cenách (Dutta, 

2002). Nákup textilií probíhá v zemích, jako je Itálie, Turecko, Indie nebo Čína. 

V procesu nákupu textilií spolupracují s centrálou nákupní kancelá e v Barcelon   

a v Hongkongu ĚOrtigao de Oliveira, Ň014ě. Kupují se šedé látky, které jsou podle 

pot eby dobarvovány ĚZhelyazkov, 2016). 

Dalším krokem je práce designérů, kte í načrtnou návrhy od vů, st ihů, barev  

a p ipraví kompletní technický brief. Jakmile látky dorazí do centrály, probíhá 

vzorkování a poté putují hotové koncepty ke schválení. Jelikož celý tým sídlí v centrále, 

je proces velmi rychlý. Po schválení jsou na tomtéž míst  provád ny st ihy látek (Dutta, 

Ň00Ňě. Následuje šití, které obstarávají tradiční dílny v severním Špan lsku a severním 

Portugalsku. Značka spolupracuje se 400 dílnami v této oblasti, ale nevlastní je.  

Po rychlošití jsou látky podrobovány barvení a následuje doprava zp t do centrály,  

kde produkty podstupují kontrolu kvality a tzv. labelling. Od vy jsou na krátký čas 

umíst ny do centrálního skladu, odkud jsou distribuovány do obchodů Zara v různých 

částech sv ta ĚOrtigao de Oliveira, Ň014ě. 

Zara stejn  jako její konkurenti p edstavuje kolekce pro hlavní sezóny Ějaro/léto 

a podzim/zima). Čím se však od konkurence liší, je fakt, že své obchody zásobuje 

menšími kolekcemi mezi hlavními sezónami. Styly jsou generovány na základ  

zákaznické poptávky, jež mapují v rámci denních prodejních zpráv obchodní manaže i 

(Ortigao de Oliveira, Ň014ě. Designé i pracují na t ech frontách. První tým pracuje  

s p edstihem rok a půl na pilotní kolekci pro hlavní sezónu, jež se skládá ze základních 

kusů od vů. Druhý tým pracuje také na pilotní kolekci. Jeho hlavním úkolem  

je p izpůsobit kolekci nejnov jším trendům, které byly zaznamenány na módních 

p ehlídkách pro nadcházející sezónu. T etí tým pracuje na vylepšování stávající 

nabídky, která je práv  v obchodech. Tým čerpá inspiraci zejména ze stylu ulice 

(Monjo, Soloaga, 2010). 

Od vní produktové linie jsou rozd leny do t í kategorií: ženy, muži a d ti. 

Všechny tyto kategorie jsou rozší eny o kolekci dopl ků, jako jsou boty, batohy, 

kabelky, bižuterie, sluneční brýle a toaletní vody. Nejvyšší zisky generuje prodej 

dámského oblečení, to je rozd leno do t í skupin: Zara Woman – elegantn jší kousky, 
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Zara TRF – sportovn  streetové oblečení a Zara Basic – základní kousky oblečení s 

delší životností ĚOrtigao de Oliveira, 2014). 

Tým designérů je tvo en z 200 mladých lidí, jejichž v kový prům r je Ň6 let. 

Designé i ročn  navrhnou cca 40 tisíc kusů oblečení, z nichž se vyrobí 11 tisíc kusů,  

což je v porovnání s konkurencí skoro trojnásobek (UK Essays, 2015). 

5.2. Distribuce 

Značka Zara disponuje efektivní vertikální integrací svých aktivit, kdy realizuje 

celý proces výroby od návrhu až po distribuci do obchodů. To umož uje značnou míru 

kontroly a samoz ejm  již zmín nou rychlost dodání. Jedním z pilí ů rychlosti  

a efektivnosti dodávek je centralizovaná logistická síť. Veškeré objednávky realizují 

obchodní manaže i na základ  poptávky v jednotlivých obchodech dvakrát týdn  

v p edem stanovený čas (Lu, 2014). Objednávky jsou zpracovávány v distribučním 

centru o velikosti 480 000 metrů čtverečních v Arteixu a v menších satelitních centrech 

v Argentin , Mexiku a Brazílii (Ghemawat, Nueno, 2006). Obrovské logistické centrum 

p ipomíná t ídírnu pošty s tím rozdílem, že místo obálek a balíčků se zde t ídí od vy. 

Každá pobočka je reprezentována jedním boxem, kam se umisťují aktuální objednávky. 

Vše je centráln  ízeno počítačem ĚTungate, Ň010, s. 5ňě. 

V distribučním centru se každý den realizují dv  hlavní aktivity: p ijímání od vů 

od dodavatelů a p ipravování nových zakázek. Provoz je zajišt n na základ  mobilního 

sledovacího systému, za jehož pomoci je oblečení v pln  automatickém provozu 

umisťováno do vertikáln  úložného prostoru pro od vy na základ  p íslušných čárových 

kódů. editelka odd lení logistiky Lorena Alba logistické centrum popisuje jako místo, 

kde je zboží p ijímáno ze satelitních center a posíláno dále do obchodů – oblečení se 

zde neskladuje, spíše centrálním skladem jen projde a je p esouváno dál. „Drtivá 

většina oděvů zůstává v centrále jen několik hodin. Žádný z oděvů  

zde nezůstane déle než 3 dny.“ (Alba in Ghemawat, Nueno, 2006). 

Celkem 75 % zboží je distribuováno v rámci Evropy pomocí nákladních 

automobilů do Ň4 až ň6 hodin. V rámci ostatních kontinentů je zboží distribuováno  

do 48 hodin za pomoci letecké či lodní dopravy (Ortigao de Oliviera, 2014). Na základ  

p esného časového rozvrhu objednávek mohou zam stnanci efektivn  organizovat svou 

práci a na základ  p esného časového rozvrhu distribuce zákazníci v dí, 

kdy do obchodu dorazí čerstvé produkty (Lu, 2014). 

https://www.tradegecko.com/blog/zara-supply-chain-its-secret-to-retail-success
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Centrem logistické sít  je distribučním centrum – sklen ná budova – p ezdívaná 

The Cube (krychle), která se nachází uprost ed polí v Arteixu (viz Obrázek 1). Zde sídlí 

nejen Zara, ale i celá skupina Inditex. Sídlo bylo postaveno v jednom z nejchudších 

regionů severního Špan lska – v Galicii. Avšak historie textilního průmyslu regionu 

sahá až do dob renesance ĚOrtigao de Oliviera, Ň014ě.    

 Komplex je obklopen subtropickými eukalypty a kroužícími racky, kte í 

dodávají prost edí charakter parku. Mírné klima a krásná p íroda poskytují 

zam stnancům Inditexu, kte í jsou složeni z 27 národností, p íjemné pracovní prost edí 

uprost ed sklen né krychle, v prost edí vibrací kreativity. Vzdálenost od usp chaného 

m sta poskytuje klidnou pracovní atmosféru ĚMonjo, Soloaga, 2010). Tyto idylické 

pracovní podmínky však nemohou pln  nahradit perspektivní život a práci ve m stech, 

jako je Madrid či Barcelona. Amancio Ortega se proto snaží nabízet výhodné pracovní 

podmínky, které p ilákají a udrží mladé talenty (Tungate, 2008, s. 53). 

Obrázek 1: The Cube 

 
Zdroj: Inditex, 2017 

5.3. Zákazník 

Zákazník je člov k, který projevuje zájem o nabídku produktů, vstupuje  

do vyjednávání s firmou a nakupuje za účelem své individuální pot eby a n kdy i daný 

produkt spot ebovává (Hor ák, Jurášková a kol., Ň01Ň). Podle P. Kotlera nemusí být 

zákazník a spot ebitel jedna a ta samá osoba. Zákazník produkt v tšinou kupuje  

a spot ebitel jej spot ebovává. Pokud jedna a ta samá osoba produkt koupí i spot ebuje, 

je zákazníkem i spot ebitelem ĚKotler in Hor ák, Jurášková a kol. 2012).  

 

Zákazníci Zary jsou v tšinou i její spot ebitelé. Výjimku tvo í pouze produkty 

Zara Kids, jejímiž spot ebiteli jsou potomci zákazníků. 
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Zara disponuje širokým portfoliem zákazníků mezi 1Ř až 40 lety, kte í jsou 

duchem mladí, vzd laní a milují módu. Jejím prost ednictvím podtrhují své postavení  

či osobnost (Craig, Jones, Nieto, 2004). Asistent marketingového odd lení Zara ČR 

popisuje zákazníka jako osobu ze st ední-vyšší vrstvy s citem pro módu a styl.  

Je to módn  založený člov k sledující d ní v módním sv t  a zajímající se o trendy. 

Nejnov jší trendy potom hledá za dostupnou cenu. Ví, co se nosí, vyhledává exkluzivní 

kousky a jedinečn  zpracované materiály. Je cílev domý, ambiciózní a ví, jak zaujmout 

oblečením, má vlastní nápady a myšlenky. Chce být obdivovaný za to, co nosí, a díky 

tomu se odliší od davu ĚAsistent mark. odd lení Zara ČR in Droščáková, Ň014ě.  

Podle průzkumu společnosti Insight Rooms je však široké portfolio zákazníků 

narušeno faktem, že u žen nad ň0 let klesá počet zákaznic až pod 1 %, avšak  

ve srovnání s konkurenčními značkami na českém trhu, u nichž opadá zájem cílové 

skupiny už od 25. roku, si Zara vede dob e. Značka si dokáže udržet zákaznice  

ve srovnání s konkurencí déle díky široké nabídce produktů, které zahrnují  

i konzervativn jší a elegantn jší st ihy, jež mohou oslovovat také starší ženy (Chalupa, 

2017). 

V dnešní dob  je k dispozici mnoho komunikačních kanálů, které umož ují 

p ístup k informacím o mód  masám lidí. Móda se tak stává více globáln  

standardizovanou – Zara tento fakt využívá ve svůj prosp ch na základ  nabídky od vů, 

které jsou aktuáln  trendy. S ohledem na globální standardizaci módních trendů  

je Ř0 až Ř5 % nabízených od vů distribuováno globáln  (Craig, Jones, Nieto, 2004). 

Marketingový tým Zary pracuje na základ  premisy, která íká, že pokud se dané 

oblečení prodává ve m stech módy, jako jsou New York, Milán, Sao Paulo či Madrid, 

tak se bude dob e prodávat i na ostatních trzích (Craig, Jones, Nieto, 2004). 

5.4. SWOT analýza značky Zara 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity 

v 60. letech ĚKozel in Hor ák, Jurášková a kol., Ň006, s. Ň4ě. Název byl odvozen  

ze zkratky SWOT, jež vznikla spojením počátečních písmen slov strenghts Ěsilné 

stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities Ěp íležitostiě a threats Ěhrozbyě 

(Postler in Halada (ed.) a kol., Ň015, s. ř4ě. Tento nástroj byl vytvo en pro účely 

výzkumu, jenž m l p inést odpov ď na otázku – „Proč selhává firemní plánování?“. 

Zkoumány jsou výše demonstrované oblasti, jež mají zásadní vliv na úsp šnost firmy,  

a proto musí být pod neustálou kontrolou ze strany managementu ĚSt elec, Ň01Ňě. 
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Kotler definuje výstupy analýzy jako data, která jsou zjišt ním interních a externích 

auditů,  jež upozor ují na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také 

na p íležitosti a hrozby, jimž firma čelí. Výsledky analýzy by m ly nasm rovat 

pozornost podniku správnou cestou (Kotler a kol., 2007, s. 97). 

Interní audit provedeme analýzou vnit ního prost edí firmy za pomoci jejích 

slabých a silných stránek. Zkrácen  bývá tento postup označován jako S-W analýza  

a zahrnuje faktory, jako jsou kapitálová síla, zdroje, tržní podíl, pov domí o značce, 

kvalita výrobků a služeb atd. ĚPostler in Halada (ed.) a kol., 2015, s. 94). Externí audit 

je v podstat  analýzou marketingového makroprost edí. Zkrácen  můžeme tento postup 

označit jako O-T analýzu (Postler in Halada (ed.) a kol., 2015, s. 94). Zahrnuje fakta 

o zm nách hospodá ského klimatu, demografické zm ny, trh a vývoj technologií, dále 

konkurenční aktivitu či legislativní prost edí ĚKotler a kol., s. 97, 2007). Výsledky 

poskytnou společnosti manuál pro udržitelný rozvoj na základ  silných stránek, využití 

perspektivních p íležitostí a dále návod na eliminaci hrozeb a minimalizaci slabých 

stránek.                                                                                                                                        
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V tabulce číslo 1 jsem zpracovala SWOT analýza značky Zara na základ  

zjišt ných informací a dalších ve ejn  dostupných dat.  

Tabulka 1: SWOT analýza značky Zara 

Silné stránky Slabé stránky 

• Vysoká hodnota značky  

• Vertikáln  integrované 

aktivity v rámci obchodního 

modelu 

• Design, následování trendů 

• Kumulace výrobních 

ohnisek v blízkosti centrály 

• Rychlost dodávek 

• Propracovaný distribuční 

systém 

• Dodávky nového zboží 

každé dva týdny => koncept 

FBF 

• Neustálý proud prodejních 

informací 

• Informační technologie 

• Poptávkov  orientovaná 

filozofie podnikání 

• Komunikace obchodů 

• Minimální náklady  

na klasický marketing 

• Dodávky zboží v menším 

množství => minimalizace 

ztráty => scarcity effect 

• Profesionální personál 

• Módní oblečení st ední 

kvality za p ijatelnou cenu 

• Pom r cena vs. kvalita 

• Pokles kvality od vů 

• Upadající basic kolekce  

na úkor trendů 

• Online trh – online 

prezentace Zary je p i 

srovnání s konkurencí 

slabší  

• Distribuce 

outsourcovaného zboží  

• „Pirátství“ Ěkopíruje haute 

couture značkyě 

• Zara produkuje 70 % 

p íjmů skupiny Inditex, 

v p ípad  ztráty je 

v ohrožení celá skupina  
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• Široká síť obchodů 

• Nabídka pro širokou 

cílovou skupinu 

• Expanze v rámci e-

commerce 

P íležitosti Hrozby 

• Zvýšení kvality 

prodávaných od vů 

• Zavedení v rnostního 

programu 

• Rozvíjející se od vní trh 

v Asii => otev ení dalších 

poboček  

• Otev ení dalších obchodů 

v rámci ČR  

• Rostoucí trend 

internetového nakupování 

=> posílení prezentace na 

online trhu 

• Rozší ení internetového 

prodeje do dalších zemí 

• Širší využití outsourcingu 

za účelem kapitálové 

nenáročnosti 

• Zapracovat na CSR 

aktivitách 

• Vstup nové konkurence 

• Stávající konkurence 

(GAP, Benetton, H&M)  

• P esycení evropského trhu 

fast fashionovými et zci 

• Budoucí odklon od fast 

fashion módy 

• Kauzy a skandály 

poškozující image spol. 

• Ekonomická recese  

• Absence klasických 

marketingových nástrojů 

• Kolísání sm nného kurzu  

• Zvyšující se výrobní 

náklady 

Zdroje: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných dat 

Silné stránky značky jsou zejména její vysoká hodnota a široké pov domí 

v rámci cílové skupiny. Dalším silným pilí em jsou vertikáln  integrované části 

obchodního modelu, do nichž pat í celkový proces designu produktů od jejich návrhu  

až po rychlé dodání na pulty obchodů. Vekou výhodou v rámci procesu designu  

je následování módních trendů, nikoli jejich p edvídání, jež by bylo časov  náročn jší. 
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Proces výroby je podrobován neustálé kontrole díky kumulaci všech důležitých ohnisek 

procesu včetn  50 % továren v blízkosti centrály Inditexu a tím také dosahuje cyklus 

vzniku nových produktů kýžené rychlosti. S tím souvisí strategie minimálního 

outsourcingu výroby do zemí t etího sv ta Ěpouze ň0 %ě. Nákup nebarvených textilií, 

které jsou dobarvovány na poslední chvíli, p edstavuje také silnou stránku výrobní 

taktiky. Propracovaná distribuční síť umož uje rychlé dodávky zboží do obchodů  

na základ  p esn  daného časového rozvrhu. 

Poslední aktivitou je prodej samotný, který zahrnuje neustálý proud prodejních 

informací mezi centrálou a jednotlivými pobočkami. Tento proud informací je vytvá en 

na základ  informačních technologií, jejichž potenciál značka velmi efektivn  využívá. 

Na základ  prodejních informací je produkce p izpůsobována zákaznické poptávce, 

čímž je regulováno riziko ztráty. Do části prodeje neodmysliteln  pat í obchody Zara, 

do nichž jsou investovány nemalé částky za účelem vytvá ení prestižní image celé 

značky. Pobočky a jejich vizuální komunikace jsou náhradou klasické marketingové 

komunikace. Je t eba zmínit práci se scarcity effectem neboli efektem nedostatku, jenž 

efektivn  plní svou roli v podn cování zákazníkova nákupního rozhodování. Včetn  

luxusn  minimalistického designu kruh uzavírá profesionální personál, jehož hlavním 

mottem je nerušit zákazníky p i nákupu, nebudou-li o to požádáni, což zákazníci velmi 

oce ují – ne však v ČR. 

Ortegova koncepce nabídky trendy oblečení za dostupné ceny v rámci široké 

cílové skupiny je velmi silná platforma. Zara pracuje s konceptem globální módy,  

jenž jí umož uje provozovat obchody po celém sv t . V posledních letech expanduje 

také v oblasti online trhu, na n jž s nedův rou vstoupila v roce 2011. Za rok 2015 byly 

p íjmy z online trhu stanoveny na 13 6ŇŘ milionů euro (Annual Report Inditex, 2015). 

Slabé stránky značky p edstavují p edevším problémy s pom rem kvalita 

versus cena, a to zejména v České republice. V zemích, kde je Zara prodávána za nižší 

ceny, jako nap íklad ve Špan lsku, tato slabá stránka nebude tolik dominantní. Podle 

mého názoru vyvozeného z dlouhodobé osobní zkušenosti se značkou, se kvalita 

prodávaných od vů oproti minulosti zhoršila, ale jejich cena se zvýšila, což je však 

způsobeno ekonomickými vlivy v České republice. Slabou stránkou je upadání basicové 

kolekce na úkor trendů. Trendy totiž nemusí být vždy nositelné pro všechny. Problém 

nastane zejména v zemích, které jsou v mód  konzervativn jší, jako je nap íklad Česká 

republika. V takovém p ípad  narazí Zara se svou strategií globální módy na p ekážku. 
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Situaci by mohla zachránit basicová kolekce, která nabízí základní kousky šatníku,  

ale jak již bylo ečeno, ta zaznamenává mírný úpadek. 

Pozdní průnik na již zmín ný online trh Zara v posledních letech dohání. Její 

prezentace v online prostoru se také zlepšuje. V rámci porovnání s konkurencí je zde 

však stále o krok pozadu, což můžeme vid t v tabulce číslo 3: Zara vs. H&M a sociální 

sít  v číslech, v níž nalezneme úsp šnost v online prezentaci vyjád enou počtem 

sledovatelů jednotlivých sociálních sítí Zary a H&M. 

Slabá místa distribuce jsou v interních pravidlech, jež na izují, že všechny 

dodávky musí projít špan lským centrálním skladem, kde jsou podrobovány kontrole  

a dále jsou p eváženy do poboček. To může způsobovat problém zejména u dodávek  

ze zemí t etího sv ta, jež jsou potom kapitálov  náročn jší a mohou také způsobovat 

zpožďování dodávek. 

O Za e je známo, že se inspiruje trendy, ale n kdy zachází až p íliš daleko  

a je obvi ována z pirátství. V roce Ň00Ř byla dokonce zažalována značkou Christian 

Louboutin za zkopírování jejich ikonické červené podrážky. V tomto p ípad  však soud 

rozhodl ve prosp ch Zary s argumentem, že boty s červenou podrážkou prodávané  

za 40 $ v od vním et zci si nemůže zákazník splést s botami od designéra za 2000 $ 

(Waterlow, 2012). 

Značka Zara produkuje 70 % zisku skupiny Inditex, což by v p ípad  ztráty  

ze strany Zary mohlo způsobit finanční problémy celé skupin , tzn. dalším 7 značkám. 

P íležitosti pro značku budou p ímo vyplývat z jejích slabých stránek. Velkou 

p íležitost spat uji v posunu kvality prodávaných produktů. Další možnost se skrývá 

v zavedení v rnostního programu, jenž by značce zejména v České republice mohl 

pomoci k navýšení zisku. A to na základ  oblíbenosti v rnostních programů ze strany 

českého publika. Tento fakt potvrdil výzkum, který byl v roce 2016 realizovaný v rámci 

spolupráce mezi výzkumnou agenturou STEM/MARK a firmou Shell. Český zákazník 

v prům ru vlastní 4 v rnostní karty, n kte í jich mají až Ň6 ĚPlechatová, Ň016ě. Expanze 

je p íležitost, jíž Zara využívá od svého vzniku. Nyní se naskýtá možnost expandovat 

ješt  více na asijský trh, který se v posledních letech rozvíjí. V České republice 

se nabízejí také ideální ekonomické podmínky pro otev ení nové pobočky.  

Rostoucí trend internetového nakupování poskytuje značce úrodnou půdu  

pro další expanzi v rámci online trhu a také v rámci posílení online prezentace. Zara 

má prostor pro outsourcování své výroby do zemí t etího sv ta za účelem kapitálové 

nenáročnosti. Z tohoto hlediska se jeví tato rada jako p íležitost, avšak tento krok 
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by nebyl kompatibilní s praktickou stránkou v ci – rychlostí dodávek do obchodů. 

V oblasti CSR se Zara až do roku Ň016 moc nerealizovala, v lo ském roce se však 

zapojila do programu udržitelnosti, jenž realizuje OSN. Program je obšírn ji popsán 

v podkapitole 6.3. Online komunikace. 

Hrozby pro značku p edstavuje vstup nové konkurence na trh, která by mohla 

využívat stejnou strategii jako Zara. Dále je zde neustálé nebezpečí ze strany stávající 

konkurence (Benetton, Gap, H&M, Mango). Potenciální riziko vyplývá i z p esycení 

trhu et zci s rychlou módou. 

Celý západní sv t je ovliv ován novým trendem, jenž nese název udržitelnost. 

V rámci udržitelnosti se n které značky snaží svou výrobu realizovat v ekologičt jším 

sm ru. Avšak v p ípad  fast fashion trhu, jenž je podstat  jedním z nejv tších 

znečišťovatelů planety, budou tyto snahy b hem na dlouhou trať. Zastánci udržitelnosti 

a odpůrci fast fashionových et zců v jedné osob  stvo ili název slow fashion, 

jenž zast ešuje podnikatele, kte í vyráb jí udržitelnou módu. Ta se proti fast fashion 

vymezuje nejen názvem, ale hlavn  ekologickým procesem výroby. Ceny za tyto 

výrobky jsou však vysoké, proto se bude cílová skupina slow fashion lišit od cílové 

skupiny fast fashion. 

Kauzy a skandály p edstavují tenký led pro každou značku. Zara nedávno čelila 

žalob  ze strany americké zákaznice, jež našla v šatech zakoupených v newyorské 

pobočce zašitou krysu Ěviz fotografie v P íloze číslo Ň). 

   Absence klasické marketingové komunikace je značný risk ze strany značky, 

který však zatím vychází, proto jsem tento bod umístila do tabulky jako silnou stránku 

ale i jako hrozbu. Značka zatím profituje z celosv tové expanze. Nové ohnisko p íjmů 

našla v dlouho odkládaném vstupu na online trh, kde je další prostor pro expanzi, proto 

zatím klasický marketing nepot ebuje. Jakmile se však nebude mít značka kam 

rozši ovat, a zisky se nebudou dále zvyšovat, bude muset najít n jaký katalyzátor. Ten 

by mohly nabídnout klasické marketingové nástroje. Je otázkou, zda však Zara v této 

chvíli nenarazí na problém jejich dlouhodobé absence.           

Ekonomické faktory jako jsou kolísání sm nného kurzu, ekonomická krize a s ní 

spojené zvyšující se výrobní náklady za suroviny či pracovní sílu, p edstavují 

potenciální nebezpečí pro každou firmu.           
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Matice externích faktorů je analytická technika navazující na SWOT analýzu. Hodnotí 

externí pozici organizace a její citlivost na vn jší vlivy. Její realizace je k nalezení níže 

v tabulce číslo Ň. 

 

Hodnocení - body 

4 – výrazné P 

3 – nevýrazné P 

2 – výrazné H 

1 – nevýrazné H 

 

Hodnocení – váha 

0,00 – 0,1 – hodnotíme podle podle váhy konkrétního faktoru. Součet vah u všech 
faktorů musí být roven jedné ĚEFE, 2015). 

 

P/H = p íležitosti/hrozby 

Tabulka číslo 2: EFE matice 

P/H Popis Váha Body Celkem 

P1 Zvýšení kvality prodávaných od vů 0,09 3 0,27 

P2 Zavedení v rnostního programu 0,02 3 0,06 

P3 Otev ení nových poboček v Asii 0,12 4 0,48 

P4 Rostoucí trend internetového nakupování 0,13 4 0,52 

P5 Rozší ení internetového prod. do dalších z. 0,13 4 0,52 

P6 Širší využití outsourcingu 0,03 3 0,09 

P7 CRS aktivity 0,08 3 0,24 

T1 Vstup nové konkurence 0,03 1 0,03 

T2 Stávající konkurence 0,05 2 0,1 

T3 P esycení evropského trhu fast fashion et z. 0,03 1 0,03 

T4 Kauzy a skandály poškozující image  0,08 2 0,16 

T5 Ekonomická recese 0,05 2 0,1 

T6 Absence klasických marketingových nástr. 0,07 2 0,14 

T7 Kolísání sm nného kurzu 0,05 1 0,1 

T8 Zvyšující se výrobní náklady 0,04 1 0,04 

 CELKEM 1  x 2,88 

Zdroj: vlastní zpracování na základ  ve ejn  dostupných dat 
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Výsledkem matice externích faktorů je hodnocení Ň,ŘŘ. To znamená, že značka 

vykazuje st edn  vysokou citlivost na vn jší faktory.                                                                        

Nejvýrazn jší p íležitostí pro Zaru je rostoucí trend internetového nakupování a z n ho 

vyplývající rozší ení internetového prodeje do dalších zemí, v nichž má již značka 

kamenné prodejny. Na této p íležitosti Inditex aktivn  pracuje.    

 V roce 2015 Zara vstoupila na 3 nové online trhy (Taiwan, Hongkong, Macao). 

Nyní operuje na 88 trzích, z nichž Ň7 funguje i online ĚAnnual Report Inditex, 2015). 

 Nejvýrazn jší hrozbou jsou potenciální skandály, které by mohly poškodit image 

značky. Zam íme-li se na skandál s krysou zašitou v šatech, můžeme vyvodit strategii, 

jež by m la podobným situací v budoucnu zabránit. Strategie by m la spočívat 

v p ísn jších kontrolách kvality výrobků a to zejména basicových kousků ušitých 

v zemích ň. sv ta. P ísn jší kontroly obdrženého zboží by m l vykazovat i personál 

jednotlivých prodejen. Každý kousek by m l projít p ed vystavením v prodejn  p ísnou 

prohlídkou.  
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6. Marketingová komunikace společnosti Zara 

               6.1. Teorie marketingové komunikace 

Marketing je termín anglického původu skládající se ze dvou částí: market 

znamená trh a koncovka -ing vyjad uje činnost spojenou s vytvá ením trhu. Jedná  

se o komplex ídicích aktivit orientovaných na trh s cílem tvorby hodnoty, uspokojování 

pot eb a p ání zákazníků prost ednictvím vým ny ĚJurášková, Hor ák a kol., 2012,  

s. 116). Ve starším pojetí byl marketing chápán jako schopnost „p esv dčit a prodat“, 

v dnešní dob  je však hlavní význam marketingu v uspokojování pot eb zákazníka 

(Kotler a kol., 2007, s. 38). Uspokojování zákaznických pot eb by m lo být pro firmu 

ziskové. Samotný marketing je chápán jako klíčová podnikatelská funkce, nemén  

významná než jsou finance, personální management, výroba či logistika. Jádro 

marketingové činnosti by m lo spočívat v budování vztahu se stávajícími zákazníky, 

nikoli pouze v získávání nových zákazníků. Činnost udržování dlouhodobých vztahů  

se stávajícími zákazníky je označována zkratkou CRM (Customer Relationship 

Management). Udržování stálých zákazníků není tak finančn  náročné jako získávání 

nových zákazníků. Podle Kotlera jsou náklady na získání nového zákazníka p tinásobn  

vyšší než náklady na udržení stávajícího zákazníka (Kotler in Králíček a kol., 2013, 

s. 18). 

V rámci implementace podstaty marketingové činnosti je využívaný  

tzv. marketingový mix, který je souborem taktických marketingových nástrojů – 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firm  umož ují upravit 

nabídku podle p ání zákazníka na cílovém trhu. Marketingový mix se skládá z výčtu 

všech aktivit, které firma vykazuje za účelem vyvolání poptávky po nabízeném 

produktu (Kotler a kol., 2004, s. 105-106). Původní marketingový mix zahrnuje  

4 prom nné – tzv. „4P“, tj. product (výrobek), jenž je nabízen zákazníkovi, price – cena 

výrobku, promotion – propagace výrobku a place (místo) – zahrnuje distribuční síť, 

díky které se stává výrobek pro zákazníka dostupným. Marketingový mix používá 

substantivum mix za účelem naznačení prom nlivosti a kombinovatelnosti jednotlivých 

složek marketingového mixu, p ičemž míru jeho využití v konkrétním marketingovém 

plánu lze p izpůsobit charakteru a pot ebám daného produktu. Mix t chto nástrojů 

naznačuje všechny kroky, které musí být realizovány za účelem vzbuzení poptávky  

po produktu (Kopecký A Postler in Halada (ed.) a kol., 2015, s. 63). 
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               6.2.  Prodejny – visual merchandising 

Visual merchandising je podle autora knihy o marketingu v mód  Marka 

Easseyho fyzická reprezentace značky, jež implikuje kreativní způsob prezentace zboží 

v míst  prodeje Ěvýlohy a prostor prodejnyě ĚŇ00ř, s. Ňň0ě. Je možno chápat jej jako 

jakési vizuální médium, které umož uje zvyšovat prodej zboží díky jeho atraktivnímu 

uspo ádání a stylingu (Hor ák, Jurášková a kol., 2012, s. 134). 

Podle experta na vizuální merchandising Tonyho Morgana jsou dv  úrovn  této 

strategie. V rámci první úrovn  se visual merchandise i snaží nalákat zákazníka za 

pomocí externích nástrojů, jako jsou výloha, fasáda a celkový externí design obchodu. 

Povede-li se zákazníka nalákat do prodejny, začnou na n j působit nástroje druhé 

úrovn , které zahrnují interní design obchodu, kam pat í sv tlo, hudba, styl 

vystavovaných produktů a celková atmosféra prostoru (2011, s. 18).    

 Vizuální merchandising v současné dob  nabývá na síle a stává se důležitou 

součástí marketingových nástrojů pat ících do kategorie propagace v míst  prodeje. 

 

Značka Zara nepoužívá klasické marketingové kanály jako její konkurence. 

V t chto kanálech nespat uje p idanou hodnotu, již by mohla nabídnout svým 

zákazníkům. Rad ji finance investuje do oblastí, které zákazníkům nabídnou benefity. 

Jednou z t chto oblastí jsou luxusní obchody na prominentních sv tových nákupních 

t ídách, které slouží jako způsob komunikace se zákazníky. Prodejny vytvá ejí 

p íjemnou atmosféru, díky níž se zákazníci rádi vracejí (Tungate, 2010, 51).  

Do marketingu investuje pouze 0,ň % svých tržeb, zatímco konkurence investuje 3–4 % 

tržeb (Dutta, 2002). Podle slov editele Oscara Péreze Marcoteho jsou pobočky klíčem 

business modelu Zary. Milionové investice do obchodů vysv tlují, proč Zara 

nepot ebuje klasickou reklamu – obchody jsou reklamou samy o sob  (Marcote  

in Ortigao de Oliviera, 2014). Jejich lokace je vybírána podle p ísných kritérií. V tšinou 

jsou umisťovány do historických budov, jež se nacházejí na nákupních tepnách 

v centrech metropolí. Místa prodeje tvo í identitu celé značky a vzbuzuje první emoci, 

kterou si zákazník se značkou spojí, proto jsou interiéry i exteriéry prodejen pod 

neustálým dohledem visual merchandiserů (Monjo, Soloaga, 2010). Prostory jsou 

navržené tak, aby zákazník pociťoval p íjemnou atmosféru p i nakupování a rád se 

vracel. Účastník průzkumu, který ve své knize publikovali M. Bruce a T. Hinese, 

se o designu vyjad uje následovn : „Design obchodů je velmi povedený, 
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je prosvětlený a celkově soustředěný na oděvy, k nimž svádí zákazníkovu pozornost. 

Sortiment je vždy vzorně upravený. Vše je velmi aktuální.“ (2007, str. 251). Základním 

pravidlem pro interiéry obchodů je, aby produkty nebyly navršeny na nevzhledných 

hromadách. P i vstupu musí být zákazník p i rozhlédnutí schopen vid t celý prostor. 

Také stoly, na nichž jsou vystaveny produkty, jsou nízké, aby nerušily vizuální čistotu 

(viz P íloha číslo 4ě (Monjo, Soloaga, 2010). 

Týmy designérů vytvá í aranže produktů v rámci interiérů obchodů 

v experimentální prodejn  v Arteixu a poté posílají za pomoci tzv. kiosku modelové 

aranže do všech poboček. Tým neustále umíst ní produktů analyzuje, aktualizuje  

a s každou novou sezónou p ichází kompletní renovace (Monjo, Soloaga, 2010). editel 

odd lení komunikace Jesus Echevaria íká: „Obchody jsou srdcem Zary, vše se točí 

kolem nich, proto jsou prostředkem interní i externí komunikace.“ (Echevaria in Monjo, 

Soloaga, 2010). 

Výlohy jsou jedním z mála klasických marketingových kanálů, které značka 

k propagaci využívá. Primárn  mají působit jako magnet na zákazníky. Vzhledy výloh 

se stejn  jako design prodejen plánují v centrále v Arteixu. Zde tým designérů s ročním 

p edstihem vytvá í t i vzhledy výloh – na každou sezónu jeden, plus speciální vánoční 

design. Vzhledy poboček jsou na základ  pokynů z centrály implementovány ve všech 

prodejních místech po celém sv t  místními visual merchandisery. Od vy figurín jsou 

dolad ny lokáln  na základ  místní poptávky. S dodávkou nového zboží jsou každý 

týden od vy částečn  obm ovány, aby byl zachován FBF koncept (Ghemawat, Nueno, 

2006). 

Vybírání nových prostor pro je komplexní proces zahrnující adu faktorů, 

znalostí a zkušeností z minulosti. Proto Inditex vytvo il tým architektů  

a interiérových designérů, kte í mají tento proces na starost. Jedním z hlavních úkolů  

je zajistit homogenitu celkového vzhledu od výlohy až po zkušební kabinky. Jak již 

bylo ečeno na začátku kapitoly, obchody jsou umisťovány do prestižních historických 

budov na luxusní nákupní t ídy. P íkladem může být Pallazzo Bocconi v ím  nebo 

bývalý klášter San Antonio El Real ve špan lské Salamance (viz P íloha číslo 3). Práv  

otev ení prodejny v této lokaci vyžadovalo velkou investici do rekonstrukce historické 

budovy. Investici můžeme považovat za jednu z nejv tších v této oblasti. Počin výrazn  

posílil pozitivní image značky. editel odd lení architektů a interiérových designérů 

íká: „Zara přebírá odpovědnost za obnovu historických lokací obchodů s velkým 

respektem a citem. Vždy se snaží zachovat původní identitu budovy. Každý projekt bere 
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ohledy na původní podobu stavby. Originální materiály jsou mnohdy vyhledávány 

v archivech. Právě za jejich pomoci probíhá restaurační práce.“ ( editel odd. 

architektů Zara in Monjo, Soloaga, 2010). 

6.3. Online komunikace 

Internet se dnes považuje za nejvíce interaktivní a dynamické médium 

s nejrychleji rostoucím počtem uživatelů. Toto médium inzerentům nabízí 

multimediální prezentaci produktů i společnosti, flexibilní dobu působení sd lení  

na uživatele, menší náklady, rychlejší odezvu od zákazníků a p edevším lepší 

m itelnost výsledků a zisk zp tné vazby. Online marketing slouží pro firmy také jako 

efektivní obchodní a distribuční kanál, informační zdroj a nástroj ízení vztahů  

se zákazníky ĚJahodová, P ikrylová, Ň010, s. 216). Internetový marketing a online 

marketing nejsou synonyma. Online marketing totiž rozši uje pojem internetový 

marketing, jenž označuje všechny marketingové aktivity na internetu, o ty samé aktivity 

provád né na jiných za ízeních, jako jsou nap íklad chytré telefony  

(Janouch, 2011, s. 19). V dnešní dob  se obchodníci snaží pokrýt svým obsahem  

co nejvíce kanálů od sociálních sítí, webových stránek až po aplikace v chytrém 

telefonu. Proto je online marketing více používaným pojmem. 

Podle Miroslava Králíčka je online komunikace úzce propojená s ostatními 

disciplínami komunikačního mixu. Prost ednictvím internetu lze mimo jiné zavád t 

nové produktové kategorie, zvyšovat pov domí o stávajících produktech  

(resp. značkáchě, posilovat image a pov st značky či komunikovat s klíčovými 

skupinami (stakeholdersě. Online prost edí rovn ž umož uje p ímý  

prodej (Králíček a kol., 2011, s. 171). 

Nejpoužívan jšími nástroji online komunikace módních et zců jsou webové 

stránky, které nabízí možnost zakoupení zboží online, a n které nástroje public, jako 

jsou WOM, buzz marketing, newsletter či sociální sít  a sdílená multimédia. Webové 

stránky jsou v tšinou prvním krokem obchodní společnosti p i implementaci  

e-marketingu. Důležitým faktorem je atraktivnost stránek, jež udrží pozornost 

návšt vníků, kte í se na stránky budou rádi vracet. Stránky by m ly být p ehledné, 

čitelné a neustále aktualizované. Pokud bude web stále čerstvý, neokoukaný a 

vzrušující, budou se sem lidé rádi vracet (Kotler a kol., 2007, s. 194-195). 

Rozlišujeme dva druhy webových stránek – stránky firemní a stránky 

marketingové. Stránky firemní mají za úkol informovat zákazníky, rozvíjet s nimi 
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vztahy a zajišťovat publicitu. Stránky firemní primárn  zajišťují interaktivní 

komunikaci iniciovanou zákazníkem, nikoli prodej produktů. Zatímco marketingové 

mají za úkol zákazníka motivovat k nákupu. Tyto stránky obstarávají komunikaci 

iniciovanou formou (Kotler a kol., 2007, s. 194-195). 

Dalším významným nástrojem jsou sociální sít , které spadají do kategorie 

sociálních médií. Sociální sít  jsou místa, kde se lidé setkávají, aby si vytvo ili okruh 

svých p átel nebo se p ipojili k n jaké komunit , jež sdílí stejné zájmy. Sociálním sítím 

se také n kdy íká společenské sít  ĚJanouch, 2011, s. 223). Sociální sít  jsou nástroje, 

které poskytují prostor pro nastolování témat, ovliv ování názorů specifických cílových 

skupin a budování image. Umož ují vedení dialogu, ší ení videonahrávek, ale také 

analýzu názorů cílových skupin. Ochota uživatelů sociálních sítí sdílet názory, 

komentovat aktuální d ní a aktuální témata je dob e využitelná pro nastolení diskuse, 

která posiluje firemní image a ovliv uje chování a jednání cílových skupin (SCOTT  

in Hor ák, Jurášková a kol., 2012, s. 210). 

Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere jsou v České republice stále 

oblíben jší zahraniční sociální sít  než tuzemské. Ve vedení je Facebook, jeho 

oblíbenost je tak rozší ená, že rozložení jeho uživatelů je v kov  rovnom rné. 

Sociálním sítím, jako je Instagram či Pinterest, dominují p edevším mladší uživatelé. 

Význam Instagramu v posledních letech stoupá. Podle Barbory Bergové, zakladatelky 

PR agentury BB Media Consulting, je Instagram PR nástrojem číslo jedna (2016). Silný 

nárůst zaznamenal Google+, kterému za poslední t i roky vzrostl počet registrovaných 

uživatelů o 19 %. Nárůst uživatelů zaznamenala také profesionální síť LinkedIn 

či Twitter, se kterým se Češi sbližovali pomaleji ĚČuchna, Ň015ě. 

 

Zara objevila potenciál online obchodní platformy celkem pozd  ve srovnání 

s konkurencí. Webové stránky vznikly až v roce Ň010. Důvodem byla počáteční 

nedův ra vedení v online sféru. Avšak narůstající uživatelská aktivita na internetu 

počáteční nedův ru zlomila (Ortigao de Oliviera, 2014). Po roce fungování webových 

stránek bylo rozhodnuto o implementaci e-commerce strategie. První e-shop by spušt n 

v roce Ň010 ve Špan lsku. V posledních letech jsou p íjmy z online trhu a jeho expanze 

hlavním motorem udržitelnosti růstu a úsp chu značky (Ortigao de Oliviera, 2014). 

V roce Ň015 činily p íjmy z online prodeje 13,6 mil. euro (Annual Report Inditex, 

2015). 
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6.3.1. Webové stránky 

Webové stránky Zara jsou minimalistické jako celá vizuální koncepce značky, 

zárove  zachovávají p idanou hodnotu vizuální elegance a luxusního nádechu, které 

jsou pro značku typické. Dominantními barvami jsou bílá a černá. Stránky působí díky 

vertikálnímu uspo ádání p ehledn  (viz Obrázek 3). 

Menu je rozd leno do kategorií podle hlavních produktových linií značky – 

dámské, pánské a d tské oblečení. Úvodní kategorie menu s názvem Poslední týden, 

která zahrnuje výrobky všech produktových ad, pracuje s již zmín ným efektem 

nedostatku, který zvyšuje prodejnost. Záv rečná kategorie menu s názvem Editorials  

je v podstat  lookbookem aktuálních kolekcí, jež Zara nabízí. 

Jednotlivé kategorie hlavních produktových linií (dámské, pánské a d tskéě jsou 

rozd leny podle druhů od vu Ěšaty, halenky, blejzry, saka, kalhoty, overaly atp.ě. 

Jednotlivé produktové druhy potom nabízí výčet kategorií podle bližší specifikace 

výrobku, nap . v kategorii kabáty má zákazník možnost zvolit bližší  

specifikaci v rámci kategorií produktů – nap . svrchník, parky, pé ové bundy, vesty atp. 

Jednotlivé styly jsou nafoceny na modelkách a p i jejich otev ení se zákazník může 

seznámit s bližšími informacemi o cen , velikosti, materiálu a údržb  atp. K dispozici 

jsou fotografie modelů z různých úhlů. K daným produktům jsou vždy nabízeny hodící 

se dopl ky. 

Záhlaví stránky nabízí záložku kontaktů, ale také záložku, jejíž piktogram malé 

nákupní tašky naznačuje možnost zakoupení oblečení p es internet. Tuto službu spustila 

značka v České republice v b eznu roku Ň016 po vzoru konkurenčního et zce H&M 

(viz Obrázek 2). Nyní má Zara k dispozici službu nákupu oblečení p es internet ve 4Ř 

zemích (Zelenka, 2016). P idáním funkce nákupního košíku se design stránek nijak 

výrazn  nezm nil. Online obchod nabízí možnost zaslání produktu do ň až 5 dnů za 1Ňř 

Kč Ěkonkurenční H&M za 105 Kčě či osobní vyzvednutí na vybrané pobočce zdarma. 

Oproti konkurenci p ichází s možností expresního dodání zásilky do dvou dnů  

za 279 Kč (Marketing Sales Media, 2016). 
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Obrázek 2: Shop online 

 
Zdroj: Marketing Sales Media, 2016 

Zápatí stránky nabízí odkazy na sociální sít , jako jsou Instagram, Facebook, 

Twitter, YouTube a Pinterest. Návšt vníka internetových stránek jist  zaujme kategorie 

Join Life, pod kterou se skrývá tématika udržitelného programu skupiny Inditex. 

Skupina Inditex se totiž p ipojila k projektu Organizace spojených národů, jenž nese 

název Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World a soust eďuje 

se na 17 hlavních kategorií v rámci udržitelného rozvoje, v nichž se mnohou státy, 

organizace či firmy realizovat. Mezi výčet kategorií pat í nap íklad redukce chudoby  

a hladu, boj za genderovou rovnost, právo na vzd lání pro všechny, používání 

obnovitelných zdrojů, zodpov dná produkce a spot eba atp. (Inditex, 2015). Inditex 

v návaznosti na tento závazek zahrnuje jednotlivé kategorie udržitelnosti  

do svého hodnotového et zce a p izpůsobuje jim své působení na globálním  

trhu (Inditex, 2015). 

Hlavními aktivitami v rámci projektu, jež jsou prezentovány na stránkách,  

je vytvo ení kolekce TRF z obnovitelných zdrojů, používání recyklovaných krabic  

pro pot eby e-shopu, recyklování starého oblečení a provozování tzv. green webu,  

kdy je Ř4 % energie spot ebované internetovou stránkou www.zara.com čerpáno 

z obnovitelných zdrojů, které respektují životní prost edí (Inditex, 2015). 
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Obrázek 3: Layout webové stránky Zara.com 

Zdroj: Zara.com, 2017 

6.3.2. Sociální sítě 

Zara operuje na 5 sociálních sítích: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube  

a Twitter. Prezentace na t chto sítích vychází z corporate identity značky, které 

dominuje bílo-černý minimalismus s důrazem na prezentaci produktů (viz P íloha číslo 

5). Nejdéle Zara operuje na sdíleném multimédiálním portálu YouTube, nejkratší dobu 

naopak na síti Instagram, která v poslední dob  zažívá svůj boom. 

Facebookový profil byl založen v roce 2009 a hned po dvou týdnech m l milion 

sledovatelů (Inditex, 2009). Nyní má profil Ň5 milionů sledovatelů, p i srovnání 

s konkurencí na trhu fast fashion je Zara na druhém míst  hned za H&M, které  

má ň0 milionů sledovatelů. P ísp vky se skládají z produktových fotek, prezentace 

kolekcí a různých oznámení, nap íklad o otvírání nového online shopu či kamenné 

pobočky. Intenzita p ísp vků je celkem vysoká, podle mého názoru je na této sociální 

síti Zara nejaktivn jší. Prům rn  p idává až dva p ísp vky denn . Existuje i česká 

mutace profilu, která byla založena v roce Ň011, ale má jen Ň00 sledovatelů a obsahuje 

pouze jeden p ísp vek. Stránka je fanouškovskou verzí, nikoli oficiálním profilem  

pro Českou republiku (Facebook, 2017). 

Nejmladším ze všech profilů je Instagram, který byl založen v roce 2014.  

Má 19,2 mil. sledovatelů, což Zaru v rámci konkurence adí op t na druhé místo  
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za H&M. Intenzita p idávání p ísp vků je slabší než na Facebooku avšak obsah je tém  

totožný (Instagram, 2017).  

Pinterest je sociální síť, která slouží primárn  jako platforma pro sdílení nápadů 

a fotografií. Uživatel si vytvo í n kolik tematických nást nek, kam si ukládá inspiraci 

(tzv. piny – špendlík/p ipíchnoutě, jež zde nalezne. Pinterest nabízí zajímavou platformu 

pro firmy, které prezentují vizuáln  atraktivní produkty. Pinterest zažívá stejn  jako 

Instagram svůj boom. Značka Zara má na Pinterestu ň61 tisíc fanoušků, kterým nabízí 

p es dvacet nást nek, jež jsou plné fotografií outfitů, které nabízí zajímavou kompozici 

produktů Zara. Nást nky působí atraktivn  a velmi aktuáln . Jsou rozd leny podle 

produktových linií a podle lookbooků s dílčími kolekcemi. Atmosféru značky dopl ují 

nást nky s názvy People a Trends, jež mapují současné trendy včetn  stylu ulice 

(Pinterest, 2017). 

Kanál na stránce Youtube byl vytvo en v roce Ň005. Jak již bylo ečeno  

na začátku kapitoly, jedná se o nejstarší sociální síť, na které se Zara prezentuje. Kanál 

má 35 tisíc odb ratelů. P ísp vky zahrnují jak kampan  nových kolekcí, tak videa ze 

zákulisí točení t chto kampaní. Občas se zde objeví video z n jakého eventu. V tšinou 

se jedná o doprovodnou akci k otev ení nového obchodu. Intenzita p idávání p ísp vků 

je velmi nízká, podle mých odhadů je p idáno video p ibližn  jednou  

za dva m síce se vznikem nové kampan . Konkurenční kanál švédského et zce H&M 

má 1ňň tisíc odb ratelů, i když byl založen o dva roky pozd ji. Konkurenční výhoda 

H&M spočívá v pest ejším složení tematických videí, která sledovatelům nabízí 

zábavn jší obsah než produktové obsahy Zary. Na kanálu nalezneme videa z eventů, 

videa vznikající v rámci spolupráce s designéry či videa s módní inspirací, jež jsou 

točena ve spolupráci s různými influencery. 

Účet na sociální síti Twitter je v podstat  kopií profilu na Facebooku. Profil 

vznikl v roce 2011 a má 1,23 mil. sledujících. Od roku Ň011 Zara p idala  

ŘŇ6ř p ísp vků neboli tweetů, což p edstavuje prům rn  dva p ísp vky  

za den (Twitter, 2017). 
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Tabulka 3: Zara vs. H&M a sociální sít  v číslech 

Sociální síť Rok vzniku 

ZARA 

Poč. sledovatelů 

ZARA 

Rok vzniku 

H&M 

Poč. sledovatelů 

H&M 

YouTube 2005  35 tisíc 2007 133 tisíc 

Facebook 2009 25 mil.  _ 30 mil. 

Twitter 2011 1,23 mil. 2008 8,46 mil. 

Instagram 2014 19,2 mil. 2012 20,9 mil. 

Pinterest 2012 361 tisíc   _ 340 tisíc 

Zdroj: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 2017 

Z tabulky 3 vyplývá, že H&M proniklo do sv ta nových médií d íve než Zara  

a možná i proto zaujímá jasn  vedoucí pozici na všech sociálních sítích, co se počtu 

sledovatelů týče. Výjimkou je sociální síť Pinterest, kde má Zara více sledovatelů  

než H&M. Jedinou sociální síť, kterou m la Zara d íve než H&M, byl multimediální 

sdílené médium YouTube, ale i zde má H&M náskok o tém  100 tisíc sledovatelů. 

Důvodem pravd podobn  bude nízká aktivita Zary na této platform  a jednotvárné 

obsahy. 

Na sociálních sítích Instagram a Pinterest, jež se primárn  zabývají sdílením 

fotografií, má Zara siln jší pozici než na sítích Facebook či Twitter, 

které vyžadují pest ejší obsah. Siln jší pozice vyplývá z kompatibility výše zmín ných 

sociálních sítí s náplní komunikace značky Zara, jež se primárn  soust eďuje  

na prezentaci produktů a investuje do ní nemalé částky. 

Na platformách Facebook či Twitter se da í více značce H&M, a to hlavn  díky 

pestrému složení p ísp vků, jež nabízí zejména prezentace nových kampaní, různých 

spoluprací nap íklad s designéry či s různými interprety ze sv ta pop music a dále 

nabízí fotografie z eventů či inspirací a sout že pro zákazníky. Vysoké počty 

sledovatelů jsou důkazem, že zákazníci dávají p ednost zábavn jšímu obsahu p ed 

jednotvárnou prezentací produktů. Jak již bylo zmín no výše, tento fenomén můžeme 

sledovat i v p ípad  porovnávání YouTube kanálů obou značek. 
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V neposlední ad  má H&M zejména v českém prost edí výhodu, že nabízí 

profil na Facebooku p ímo v českém jazyce. Zara v rámci své online prezentace opomíjí 

národní jazyky. Primární je pro ni angličtina, špan lština a portugalština. 

6.4. Public relations 

Public relations nemá dosud jednu globáln  uznávanou definici, na níž  

by se všichni shodli. Vzniklo mnoho definic, které tento obor vymezují. 

Nejpoužívan jší z nich (zejména v USA) je následující definice, kterou formulovali 

teoretici Cutlip, Center a Broom: „PR je funkce managementu, která nastoluje a udržuje 

oboustranně výhodné vztahy mezi organizací a jejími publiky, na nichž závisí její úspěch 

či neúspěch.“ (Broom, Center a Cutlip in Hejlová, 2015, s. 96). Tato definice implikuje 

n kolik podmínek, které nejsou vždy samoz ejmé. Nap íklad, že funkce PR je vždy 

vedena managementem, je pevn  zakotvena ve firemní struktu e a je dlouhodobá a 

strategicky ízená (Hejlová, 2015, s. 96). 

Pravd podobn  nejvlivn jší evropská organizace v oboru PR – britský Chartered 

Institute of PR – uvádí v současnosti vlastní definici public relations a p idává  

i vysv tlení jednotlivých pojmů, jež v definici používá: „Public relations znamenají 

dobrou pověst (reputaci) – jsou výsledkem toho, co děláte, co říkáte a toho, co ostatní 

říkají o vás.“ (CIPR in Hejlová, Ň015, s. ř7ě. Organizací je p itom instituce jakékoli 

velikosti, nap íklad vládní ú ady, firmy, ve ejná správa či profesní sdružení. 

Jako publikum jsou označováni ti, kte í jsou pro danou organizaci důležití, nap íklad 

investo i, vláda, dodavatelé, média a také názoroví vůdci. Porozum ní je obousm rný 

proces. Organizace by m la naslouchat svým zákazníkům a ne jen poskytovat 

informace. Jednostranný proud informací je považován za propagandu (CIPR  

in Hejlová, 2015, s. 97). Public relations usilují o navázání vzájemného porozum ní, 

dův ry, respektu a sociální odpov dnosti mezi firmou/organizací a ve ejností (Hejlová, 

s. 97). 

Mezi hlavní formy PR pat í media relations, employee relations, government 

relations atp. Nástroji PR jsou nap . tisková zpráva, tisková konference, firemní časopis 

- bulletin, výroční zpráva, newsletter, sponzoring, event, blog a další ĚSvoboda  

in Jurášková, Hor ák a kol., Ň01Ň, s. 1Ř7ě. 

Dalším nástrojem public relations, tzv. word of mouse Ěslovní h íčka,  

z angl. word-of-mouth = šeptanda, mouse jako počítačová myš = elektronická šeptandaě 

je podle publikace Jana Halady (ed.) a kol. Marketingová komunikace a public relations 
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ší ení marketingových sd lení prost ednictvím online sociálních sítí. Vychází z teorie 

Elihua Katze a Paula Felixe Lazarsfelda, kte í v roce 1ř55 uvedli, že k ovlivn ní 

dochází nikoli p ímým vysíláním a p ijetím sd lení, ale dvoustup ovým tokem 

komunikace, v n mž hrají roli názoroví vůdci, kte í p ijetí či odmítnutí obsahu dále ší í 

mezi své sociální kontakty a ovliv ují tak své okolí. Word of mouth je ší ení 

marketingového sd lení prost ednictvím klasického komunikačního toku 

v interpersonální komunikaci tvá í v tvá  ĚHejlová in Halada (ed.) a kol., 2015). 

 

Zara hojn  využívá nástrojů word of mouth a také word of mouse. K tomuto 

účelu využívá fotky ve ejn  známých osobností, které nosí jejich oblečení, a také 

doporučení spokojených zákazníků. Jednou takovou osobností je britská vévodkyn  

Kate, která ráda kombinuje jednoduché a pohodlné oblečení s drahými dopl ky (viz 

Obrázek 4 a P íloha 6ě. Vévodkyn  Kate je považována za módní ikonu nejen ve Velké 

Británii, což pro značku p edstavuje velmi efektivní a nízkonákladový nástroj 

propagace. 

Obrázek 4: Vévodkyn  Kate v šatech Zara 

 
Zdroj: (Instyle, 2011) 

6.5. Tisk 

V žádném z dostupných pramenů není zmínka o tiskové reklam  značky. Zara 

tohoto nástroje nevyužívá, jak již bylo ečeno, nespat uje v n m jako v ostatních 

nástrojích marketingové komunikace žádnou p idanou hodnotu, jež by mohla nabídnout 

zákazníkovi. 



38 

 

V tisku se objevují produkty značky Zara zejména v rubrikách módních 

magazínů, kde stylisté radí, jak se levn  a stylové obléct. Občas se v módních 

magazínech také objeví fotografie ve ejn  známé osobnosti, která má na sob  produkt 

značky Zara, nap íklad vévodkyn  Kate Ěviz p edchozí kapitola, Obrázek 4 a P íloha č. 

6). Tyto aktivity však vznikají mimo působení značky. 

6.6. Interní komunikace 

Interní komunikace je podle Velkého slovníku marketingových komunikací 

definována jako komunikace obracející se k vnit ní ve ejnosti, tedy k zam stnancům. 

Často je označována termínem employee relations. Cílem interní komunikace jako 

specifického nástroje public relations je podporovat identitu zam stnanců 

s firmou/organizací, firemní kulturu, pozitivní firemní image a pracovní výkonnost 

zam stnanců. Nástroje interní komunikace jsou nap íklad firemní noviny, intranet, 

newsletter, nást nka, porada, osobní komunikace, event atp. ĚHesková, Štrako , Kotler 

a Keller in Jurášková, Hor ák a kol., Ň01Ň, s. 104ě. 

 

Zara disponuje výkonným kanálem interní komunikace, který p edává všem 

zam stnancům její cíl, a zajišťuje tak díky zapojení všech intern  působících lidí 

dosažení vytyčené identity u ve ejnosti ĚBruce, Hines, Ň007, s. Ň5ňě. Implementaci 

interní komunikace má na starost patnáctičlenný tým, jenž se snaží odstranit 

komunikační bariéry. Za účelem podpory firemní kultury mezi ř5 tisíci lidmi (76 % 

žen, Ň4 % mužůě je využíván klasický nástroj interní komunikace, newsletter s názvem 

IN – Inditex. Název newsletteru zahrnuje jméno matčiné společnosti, ale také 

zdůraz uje motto celé firemní kultury, jímž je slovo „inside“ (Monjo, Soloaga 2010). 

Amancio Ortega popisuje hodnoty firemní kultury v rámci následujícího výčtu jako: 

svobodu, perfekcionismus, zodpov dnost, rychlost, flexibilitu a vzájemný respekt 

(Ortega in Dharmmesta, Ň00řě. Tyto hodnoty umož ují horizontální fungování 

společnosti, kde je vítaná otev ená diskuze a komunikace mezi jednotlivými členy firmy 

(Dharmmesta, 2009). 

Dalším nástrojem je intranet, kde jsou k nalezení informace o novinkách, jež se 

udály uvnit  skupiny. Intranet také slouží jako webové stránky o skupin  Inditex pro 

dodavatelské et zce (Monjo, Soloaga 2010). 

Jádrem interní komunikace jsou obchodní manaže i, kte í tvo í důležitou součást 

komunikační sít  mezi centrálou a jednotlivými obchody. Monitorují vkus a poptávku 
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zákazníků a také zásoby ve skladu své domovské prodejny. Na základ  prodejnosti stylů 

pak vytvá í každé dva týdny objednávku nového zboží ĚDutta, Ň00Ňě. 

Oblečení reflektuje zákaznický profil daného obchodu. To je důvod, proč mají 

v každé pobočce trochu jiné skladové zásoby ĚTungate, Ň010, s. 5Ňě. Každý obchod  

má svého obchodního manažera, který má na starosti veškeré d ní. N které prodejní 

jednotky generují zisky na úrovni st edn  velkého podniku, proto je kladena  

na manažery velká zodpov dnost. O prodejnu by se m li starat jako o svou vlastní firmu 

(Monjo, Soloaga, 2010). Jejich hlavním úkolem je podle p ípadové studie Mercedes 

Monjo a Palomy Diaz Soloaga, jak již bylo ečeno, mapovat vkus zákazníků za pomoci 

generování nep etržitého proudu prodejních dat. Ve spolupráci s personálem vytvá í 

každý den zp tnou vazbu prodejnosti jednotlivých stylů oblečení. Informace jsou 

posílány za pomocí online systému do centrály, kde se zpracovávají  

a vyhodnocují (2010). 

Asistent marketingového odd lení Zara Česká republika popisuje proces 

vytvá ení denních reportů: „Náš počítačový systém zaznamenává počet prodaných kusů 

modelů a večer vyhodnotí, který z oděvů byl nejprodávanější. Dále se zaznamenává 

počet zákazníků za den a hodnota průměrného nákupu, jež je vyjádřena indexem počtu 

zákazníků děleno tržbou.“ (asistent mark. odd. Zara ČR in Droščáková, Ň014ě. Centrála 

je každý den zahlcována prodejními daty z celého sv ta, díky nimž je schopná 

maximáln  zefektiv ovat svou produkci. 

Dalším úkolem obchodních manažerů je, jak již bylo zmín no, vytvá et 

objednávku zboží, a to op t na základ  zákaznické poptávky. Tyto úkony jsou 

provád ny za pomoci systému Casiopea, jenž byl speciáln  vyvinut p ímo pro Zaru. 

V tomto programu jsou zaznamenány prodejní informace, na základ  kterých je tvo ena 

nová objednávka. První část objednávky vybírá centrála na základ  dostupnosti pilotní 

kolekce v každém obchod  a druhou půlku tvo í položky, jež byly  

na základ  prodejnosti objednány obchodními manažery (Monjo, Soloaga, 2010). 
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7. Návrh a doporučení 

P i stanovení návrhů na vylepšení komunikace značky budu vycházet nejen 

z celkové analýzy marketingové komunikace Zary, ale také z výsledků SWOT analýzy, 

jež jsem zpracovala v podkapitole 5.4. 

Minimální investice do klasické marketingové komunikace se v současnosti jeví 

jako silná stránka značky, avšak v budoucnosti se může tato absence stát hrozbou, proto 

jsem tento bod za adila v rámci SWOT analýzy jak do silných stránek, tak do hrozeb. 

Hrozba nastane, stane-li se konkurence více sout živou a bude na základ  efektivních 

marketingových kampaní p etahovat Za e zákazníky.     

 Další problém by podle mého názoru mohl nastat v situaci, kdy by Zara již dále 

nezvyšovala zisky na základ  mezinárodní expanze a ani na základ  expanze na online 

trhy. V takové situaci by bylo pot eba najít alternativní ešení, jež by do budoucna tržby 

zvyšovalo udržitelným způsobem. Takovým ešení je bezpochyby implementace 

marketingových nástrojů. V této chvíli by značka mohla pociťovat nevýhodu 

dlouhodobé absence klasických marketingových kanálů. Doporučila bych proto zlehka 

do marketingové strategie začít investovat takovým způsobem, aby si Zara neustále 

udržovala svoji image výjimečné odlišnosti a aby byla p ipravena na budoucí hrozby. 

Začít by mohla nap íklad zefektiv ováním své komunikace na sociálních sítích. 

V rámci působení Zary na českém trhu bych doporučila využít p íznivé 

ekonomické situace, kdy bude v aktuálním roce ekonomika stoupat o 2,5 %,  

a expandovat na českém trhu ĚAktuáln , Ň017ě. Vhodné by bylo otev ít pobočku  

v n kterém dalším velkém českém m st , jako jsou nap íklad České Bud jovice 

či Plze  – v obou t chto m stech již konkurenční H&M působí.    

 Co se marketingové komunikace na českém trhu týče, doporučila bych vytvo it 

českou mutaci oficiálního facebookového profilu Zara. Značka by tím dohnala 

konkurenční výhodu H&M. 

Jak již bylo naznačeno ve SWOT analýze, potenciální p íležitostí pro značku  

by mohlo být vytvo ení vlastního v rnostního programu, neboť tyto programy  

se v České republice t ší značné oblib . Zavedení programu by mohlo Za e pomoci lépe 

poznat české zákazníky a navíc je zde potenciální šance, že se zákazník bude do 

obchodu vracet čast ji. V České republice totiž moc nefunguje pravidelnost návšt v na 

základ  nových dodávek zboží, jež jsou realizované každé dva týdny (Droščáková, 

2014). 
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Poslední doporučení se bude týkat komunikace na sociálních sítích. Jelikož je 

Zara stále o krok pozadu za H&M, je pot eba v této oblasti ješt  pracovat. Jak jsem již 

uvedla v kapitole 6.3. Online komunikace, hlavním motorem sociálních sítí 

konkurenčního et zce je pestré složení atraktivního obsahu. Zatímco sociální sít  Zary 

jsou jednotvárné, produktov  zam ené a pro sledovatele mohou být nudné. Radou je 

tedy vytvo ení zábavn jšího obsahu pro sledovatele, který bude synergicky fungovat na 

všech sociálních sítích. Bylo by dobré komunikovat v rámci všech sociálních sítí 

spolupráci Inditexu s OSN v rámci udržitelného programu nebo nabízet sledovatelům 

zachycení procesu tvorby kolekcí. P i postupné implementaci klasických 

marketingových nástrojů by značka mohla vytvá et další zábavné obsahy. Speciální 

doporučení pro kanál YouTube spat uji zejména ve zvýšení frekvence p idávání videí. 
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Záv r 

Hlavním cílem této bakalá ské práce bylo analyzovat marketingovou 

komunikaci špan lské od vní značky Zara a na základ  analýzy navrhnout doporučení 

na vylepšení komunikace. Sekundárním cílem práce byla deskripce obchodního modelu 

značky. 

Na základ  výše stanovených cílů byly určené Ň výzkumné otázky:                             

VO1: Jaké komunikační kanály v rámci své alternativní marketingové komunikace Zara 

používá?                                                                                                                                     

VOŇ: Na základ  jakých faktorů dosahuje značka rychlosti dodání nových produktů? 

 

VO1: Primárním komunikačním kanálem jsou obchody a jejich vizuální 

merchandising. Do této oblasti investuje Inditex nemalé částky. Klíčová je perspektivní 

lokace prodejny, jež dotvá í celkovou image značky. Prostorné obchody, které podléhají 

pravidelným rekonstrukcím, jsou lad né do bílo-černého minimalismu vycházejícího 

z corporate identity značky a působí velmi prostorným a luxusním dojmem. Cílem je 

vytvo ení p íjemné nákupní atmosféry, do níž se bude zákazník často vracet. 

V prodejnách je využíváno tzv. efektu nedostatku Ěscarcity effectě, jenž podporuje 

luxusní vzhled prostoru a motivuje zákazníky k okamžité koupi produktu.

 Výlohy jsou využívány jako magnety na zákazníky. Jejich designy jsou 

centráln  plánovány ve zkušební prodejn  v Arteixu. Implementaci designů kontroluje 

tým visual mechandiserů, kte í cestují po všech pobočkách, kontrolují výlohy a dotvá í 

celkovou image prodejních míst na základ  místní poptávky.              

 Sekundárním komunikačním kanálem je online marketing. Ze začátku bylo 

vedení značky k internetové komunikaci skeptické, ale rostoucí potenciál internetu je 

podnítil ke vstupu do t chto neznámých prostor. Nová média p edstavují pro Zaru levný 

způsob komunikace nových produktů. Značka funguje na p ti sociálních sítích 

(Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest a YouTube) a na oficiálních webových 

stránkách, kde konečn  spustila i e-shop pro ČR.             

                                                

VOŇ: Co se týče realizace sekundárního cíle práce, je mu zasv cena kapitola 5. 

Obchodní strategie značky Zara, jež je zakončena SWOT analýzou a EFE analýzou. 

Dlouhý výčet silných stránek značky dokazuje efektivnost fungování všech částí 

obchodního modelu, jež spolu vytvá í harmonický celek, který je motorem úsp chu 
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značky. Vše je realizováno tak, aby bylo dosahováno požadované rychlosti, jež tvo í 

hlavní konkurenční výhodu. Veškerý cyklus vytvá ení produktu od jeho návrhu p es 

výrobu až po záv rečné doručení na pulty obchodů je realizován intern  v rámci 

Inditexu. Značka spolupracuje s minimálním množstvím dodavatelů ve srovnání 

s konkurencí. V tšina výroby je provád na v Evrop , což je kapitálov  náročn jší 

varianta. Celý proces začíná identifikací trendů a jejich zpracováním designéry. 

Následování trendů je časov  úsporn jší a finančn  efektivn jší nástroj, než jejich 

p edpovídání.                                                                                  

 Fakt, že důležité složky cyklu výroby jako jsou, designé i, p ístroje na st ihy, 

p ístroje na barvení látek a management, který schvaluje hotové návrhy, sídlí v jedné 

budov , implikuje rychlost výroby. V blízkosti této budovy sídlí i centrální sklad a 

distribuční centrum, z nichž jsou každé dva týdny rozváženy nové objednávky do 

celého sv ta. V obchodech vytvá í manaže i na základ  zákaznické poptávky zp tnou 

vazbu, kterou každý den posílají prost ednictvím IT technologií, jež byly vyvinuty 

p ímo pro Zaru, zp t do centrály. Zde se na základ  výsledků poptávky p izpůsobuje 

výroba – tím se celý kruh uzavírá. 

  

 Na základ  výsledné analýzy marketingové komunikace jsem stanovila 

doporučení na její vylepšení. Hlavní doporučení je implementace klasických 

marketingových nástrojů za účelem eliminace potenciální hrozby, kdyby se konkurence 

stala více sout živou a p etahovala by značce klienty. Samoz ejm  aplikace 

marketingových kanálů by probíhala v duchu „zarovského“ minimalismu a ponechala 

by značce image výjimečnosti.                                                                       

 Jak již bylo naznačeno v p edchozí kapitole, m la by značka zapracovat na 

zábavné složce sdílených obsahů na sociálních sítích, aby se vyrovnala konkurenci. 

Zara na t chto sítích sdílí pouze produktov  zam enou komunikaci, jež sklízí úsp ch 

na platformách, jako jsou Instagram a Pinterest, které jsou s tímto způsobem 

komunikace kompatibilní. Na Pinterestu má značka více sledovatelů než H&M. P i 

porovnání s působením na ostatních sociálních sítích je Pitnerest napln n nejen 

produkty, ale i zábavn jší složkou, která vytvá í atmosféru podtrhující atraktivnost 

značky. Proto by se m l obsah Pinterestu stát vzorem i pro ostatní platformy.                                                                                                    

 

Doporučení pro působení značky na českém trhu jsou shrnuta v p edchozí 

kapitole. Nejdůležit jší z nich je otev ení nové pobočky v rámci ČR. Tuzemský trh 
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nabízí ideální ekonomické podmínky, jež implikují zvyšující se úrove  životního stylu 

obyvatelstva a růst mezd, a vytvá í tak perspektivní podmínky pro otev ení nové 

pobočky v jednom z dalších velkých m st, kde působí i konkurence. Ideálním místem 

pro realizaci nových poboček budou jist  nákupní centra, neboť ve m stech jako jsou 

České Bud jovice či Plze , bychom pravd podobn  nenašli nákupní t ídu s tak velkým 

potenciálem, jako je pražská ulice Na P íkop  či brn nská ulice Česká.  
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Summary 

The main goal of the thesis was to analyse the marketing communication 

strategy of the Spanish fashion brand Zara and draw recommendations based on 

analysis to improve the communication. The secondary goal of the thesis was the 

description of the Zara’s business model.          

                                                          

Based on the goals stated before, the following two questions were determined. 

RQ1: Which communication channels within Zara’s alternative marketing 

communication strategy the brand uses? 

RQ2:  Based on what factors the brand achieves the speed of product delivery? 

 

 RQ1: The primary communication channels are the Zara retail units and their 

visual merchandising. To this area Inditex invests big amounts. Most important are the 

perspective locations which complete the brand’s image. Spacious shops which are the 

subject to regular renovations and are tuned into white-black minimalism. The designs 

of the shops are based on corporate identity and they create luxurious and spacious 

impression. The aim is to create a pleasant shopping atmosphere which persuades the 

customers to come back often. The shops are projected with “scarcity effect” which 

supports the luxurious impression and motivates the customers to buy the product 

directly.                                             

 The window displays are used as the magnet to attract the customers. The style 

of the window displays are centrally planned in the model shop in Arteixo. The team of 

visual merchandisers travel in each Zara shop and check the implementation of the 

window display styles. The local window display is completed according to local 

customer’s taste.  

The secondary communication channel is online marketing. At the beginning 

management of the brand was sceptical using internet, but its rising potential persuaded 

them to enter this area. The new media for Zara established a cheap way of 

communication of the new products. The brand operates on five social sites namely 

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest and YouTube. Additionally there is an official 

website where they finally start the online shop for CR. 
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RQ2: The implementation of the second aim of this thesis is in the chapter five 

”Business Strategy of the Zara Brand” which is terminated with SWOT Analysis and 

with EFE Analysis. The long enumeration of the strengths of the brand demonstrates the 

efficiency of all parts of Zara’s business model which creates together harmonic unit 

that is engine of Zara’s success. Everything is implemented in order to achieve the 

speed, which is brand’s competitive advantage. The whole process from design through 

manufacturing to delivery of the products to the shops is processed internally within 

Inditex. In comparison to its competitors, Zara cooperate with the minimum supply 

chains. The most of manufacturing is processed in Europe which is capital-intensive 

option. The whole procedure starts with identification of new trends and its subsequent 

processing by designers. To follow-up the trends is time saving and financially more 

effective than predicting new trends. 

 The fact that the most important parts of the production process such as 

designers, cutting, dyeing devices and management which approves the final designs are 

located in the HQ in Arteixo, implicates the speed of production process. Near the HQ 

in Arteixo is located the warehouse and the distribution centre from where the orders 

into the whole world are carried out every two weeks.     

 The store managers of the shops create sales report every day based on 

customer’s demand which is later sent every day through specialized IT technologies to 

the HQ in Arteixo. These requests are adopted towards production units in accordance 

with customer’s demand. 

 

Based on the resulting analysis, the communication recommendations were 

determined. The main recommendation is the implementation of classical marketing 

tools in order to eliminate the potential threats when the competitors become more 

competitive and start to grab the market share. The implementation of classical 

marketing tools should be utilized towards maintaining Zara’s exceptional and unique 

image.                                                                           

 As was indicated in previous chapter, the brand should work on entertaining part 

of shared content on their social sites in order to keep up with the competitors. Zara on 

social sites shares just products oriented content which is successful on platforms such 

as Instagram or Pinterest which are further compatible with this way of sharing. On 

Pinterest, the brand has more followers than H&M. In comparison with other social 

sites, the content of Pinterest is more entertaining.  
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Recommendations for operations within Czech market are summarized in the 

previous chapter. The most important is recommendation of opening a new branch in 

Czech Republic. Local market offers the ideal economic conditions which implicates 

rising living standards and rising wages. These conditions are ideal to open a new shop 

in other big city where the competitors operate. The ideal places to open a new shop are 

shopping centres because the cities like České Bud jovice or Plze  do not have streets 

which can reach the same shopping potential as the Na P íkop  street in Prague or street 

Česká in Brno. 
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55 

 

Seznam graf , obrázk  a tabulek 

Seznam grafů 

Graf 1: Segmentace produktové linie v rámci cílových skupin ........................................ 9 

Graf Ň: Počty dodavatelů značky Zara podle kontinentů ................................................ 12 

Graf ň: Počet továren vyráb jících pro značku Zara ...................................................... 13 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: The Cube ...................................................................................................... 16 

Obrázek 2: Shop online ................................................................................................... 32 

Obrázek 3: Layout webové stránky Zara.com ................................................................ 33 

Obrázek 4: Vévodkyn  Kate v šatech Zara .................................................................... 37 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: SWOT analýza značky Zara ......................................................................... 19 

Tabulka 2: EFE matice.....…………………………………………………………...... 24 

Tabulka 3: Zara vs. H&M a sociální sít  v číslech ......................................................... 35 

  



56 

 

Seznam p íloh 

P íloha č. 1: Obchodní model firmy Zara (obrázek) ....................................................... 57 

P íloha č. Ň: Fotografie krysy zašité v šatech (fotografie) .............................................. 57 

P íloha č. ň: Obchody Zara v historických budovách (fotografie) ................................. 58 

P íloha č. 4: Pobočka Zary v Almere (Nizozemí) (fotografie) ....................................... 59 

P íloha č. 5: Layouty profilů sociálních sítí Zara (fotografie) ........................................ 59 

P íloha č. 6: Vévodkyn  Kate v džínech Zara a s náhrdelníkem Zara (fotografie) ........ 61 

  



57 

 

P ílohy 

P íloha č. 1: Obchodní model značky Zara 

 

 

Zdroj: www.inditex.com 

 

P íloha č. 2: Krysa zašitá v šatech Zara 
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P íloha č. 3: Obchody Zara v historických budovách 

Obchod Zara v Palazzo Bocconi Ě ímě 

 

Zdroj: http://www.curbed.com/2013/1/10/10287018/the-magnificent-architectural-

restorations-of-retailer-zara 

 

Obchod Zara v San Antonio El Real (Salamanca) 

 

Zdroj: http://www.reharq.com/2015/01/de-shopping-en-un-antiguo-convento-zara.html 
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P íloha č. 4: Pobočka Zary v Almere (Nizozemí) 

 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zara_Almere_-_Heren.jpg 

 

P íloha č. 5: Layout profil  Zara na sociálních sítích 

Layout profilu Zara na Facebooku 

Zdroj: Facebook (ZARA), 2017 
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Layout profilu ZARA na Instagramu 

 

Zdroj: Instagram (ZARA), 2017  

 

Layout profilu Zara na Pinterestu 

 
Zdroj: www.pinterest.com 
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Layout profilu Zara na Twitteru 

 

Zdroj: Twitter (@zara), 2017 

 

Layout profilu Zara na YouTube 

 

Zdroj: Youtube (ZARA), 2017 
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P íloha č. 6: Vévodkyn  Kate v džínech Zara a s náhrdelníkem Zara 

Vévodkyn  Kate v džínech Zara 

 

Zdroj: www.pinterest.com 

 

Vévodkyn  Kate v náhrdelníku Zara 

 

Zdroj: www.elle.com 
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