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Marketing II.

Obsah marketingu



Obsah marketingu

• základem správného marketingového 

rozhodnutí je poznání a uspokojení potřeb 

zákazníka

• na základě toho připraví správnou kombinaci 

marketingového mixu tzv. „P“



Marketingová „P“

• product – výrobek, služba

• price – cena

• placement – umístění

• promotion – propagace

• packett – obal

• people – lidé



Produkt



Cena

• částka za produkt vyjádřená penězi

• je dána vztahem nabídky a poptávky

• podniky ji stanovují různými metodami - podle 

nákladů, podle konkurence, podle poptávky, podle 

vnímání zákazníkem…

• podnik chce dosáhnout zisku, tržního podílu, chce 

vrátit investice, zvyšovat kvalitu, aj.



Umístění produktu

• rozhodnutí komu, kde a kdy se bude produkt 

prodávat

• volba správné distribuční sítě – např. jakou 

formu prodeje podnik zvolí – samoobsluha, 

volný výběr, obsluha, internetový prodej, 

prodejní automaty, aj.



Propagace

• je komunikace se zákazníkem prostřednictvím 

specifických nástrojů

• je přenos informací o vzniku výrobku, jeho 

vlastnostech, ceně, místě prodeje, aj.

• nástroje - reklama, podpora prodeje, publicita, 

přímý marketing, osobní prodej, aj.



Obal

• je němým prodavačem 

• plní různé funkce – uzavírá výrobek, 

propaguje, informuje, má logistický význam, 

dá se znovu použít, má být ekonomický i 

ekologický, aj.



Ukázka obalu



Lidé

• podnik zaměstnává lidi, kteří jsou sami 

marketingovým nástrojem – jejich chování, 

vzhled, znalosti, zkušenosti, aj.



Prostředí marketingu

• vnitřní – podnikové prostředí, kdy je nutná 

spolupráce všech oddělení podniku

• M má v podniku 3 funkce:

1) komunikační 

2) koordinační 

3) analytická



• vnější – cílem podniku je uspokojovat potřeby 

zákazníků, podnik musí poznat své okolí a jeho 

vlivy:

1) konkurenci

2) partnerské podniky

3) zákazníky

4) ekonomické vlivy

5) demografické vlivy



6) veřejnost - místní komunita, média,

zájmové skup., zaměstnanci, 

široká veřejnost

7) přírodní prostředí a dostupnost zdrojů

8) technologie, jejich úroveň a vývoj

9) politická situace

10) kulturní a sociální prostředí
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