
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Tabulka s čísly ze sociálních sítí Ambiente restaurants (tabulka) 

Příloha č. 2: SWOT analýza (tabulka) 

Příloha č. 3: Budování osobní PR kreativních kuchařů na vlastních profilech na 

sociálních sítích, spojené s propagací Ambiente restaurants (obrázek) 

Příloha č. 4: Průzkum na instagramovém profilu Taste of Prague o oblíbenější 

kváskový chleba v Praze (obrázek) 

Příloha č. 5: Strategie informování veřejnosti o novinkách v Ambiente restaurants. 

Instagram jen prezentuje, Facebook slouží jako více informační médium s obsahem 

(obrázek) 

Příloha č. 6: Ukázka pořádaných speciálních soutěží od Ambiente restaurants 

(obrázek) 

Příloha č. 7: Oslovení zákazníků na profilech Ambiente restaurants, které je spojené 

se samotnou propagací jednotlivých restaurací (obrázek) 

Příloha č. 8: Podpora propagace kreativních kuchařů na blogu Jídlo a radost 

(obrázek) 

Příloha č. 9: Dotazníkové šetření  

Příloha č. 10: Ukázka vybraného grafu z dotazníkového šetření (graf) 

Příloha č. 11: Ukázka z vybraného grafu z dotazníkového šetření (graf) 

  



 

Příloha č. 1 

 Instagram Facebook 

Cukrárna Myšák 5707 2303 

Grils 3590 4094 

Eska 13 000 12 780 

Hospody Lokál 8276 13 338 

Brasileira 1334 13 338 

Kavárny Pastacaffé X X 

PastaFresca X X 

Pizza Nuova 1231 X 

Pane Nuovo X X 

Café Savoy 1684 3922 

Kantýna 6431 6459 

Bokovka 1324 4381 

La Degustation Bohême 

Bourgeoise 

1566 4580 

Naše maso 16 200 19 878 

Ambiente restaurants 20 400 16 401 

Současný stav sledujících na jednotlivých sociálních sítích Ambiente restaurants ke dni 

23. 4. 2018. 

  



 

Příloha č. 2 

SILNÉ STRÁNKY 

- aktivní komunikace k hostům i 

zaměstnancům 

- interní škola Hvězdy Ambiente 

- eventy 

- speciální akce – pohár zdarma za 

vysvědčení v Myšákovi 

- věrnostní program 

- cateringové služby 

- netradiční koncepty a menu na české 

poměry 

- tradice/know-how/goodwill 

- kvalita záruky 

- propagace od známých zaměstnanců 

mimo jejich „Ambi“ život – fotograf Jan 

Zima, kuchařka Jana Bilíková, 

SLABÉ STRÁNKY 

- rezervační systém -> aplikace 

- nesjednocené sociální sítě 

- vyšší ceny v průměru s konkurencí 

- odchod klíčových zaměstnanců 

PŘÍLEŽITOSTI 

- nerealizované tematické koncepty – 

cocktail bar 

- světové gastronomické trendy  

- propagace od fanoušků na sociálních 

sítích  

- pozitivní recenze  

HROZBY 

- konkurence s nižšími cenami 

- pokles příjmu obyvatelstva 

- špatná prezentace České republiky 

v zahraničních médiích 

- vypovězení služeb od dodavatelů 

- negativní zkušenost zákazníků napříč 

značkami Ambiente  

 

Zpracováno ke dni 23. 4. 2014. 
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Příloha č. 6 

 

  



 

Příloha č. 7 

 

  



 

Příloha č. 8 

 

  



 

Příloha č. 9 

 



 



 

 



 



 

 

  



 

Příloha č. 10 

 

  



 

Příloha č. 11 

 

 

 


