
25 Podstata a koncepcie marketingu 

Význam marketingu pre úspešné fungovanie podniku. Definície a koncepcie 
marketingu, hlavné prístupy. Strategické plánovanie a manažment marketingového 
procesu. 

 

- definície 
1. Marketing nie len predávanie ale skôr uspokojovanie potrieb zákazníkov. 
2. Marketing: spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú 

prostredníctvom vytvárania  a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a 
chcú. 

3. Marketing: práca s trhom , ktorou sa uľahčuje výmena s cieľom uspokojiť ľudské 
potreby a želania 

 
MARKETING 
- trh predávajúceho a trh kupujúceho 
- predávajúci musí: hľadať kupujúcich, identifikovať ich potreby, navrhnúť, dobré 

produkty, propagovať, skladovať a dodávať, určiť ceny. 
- jadro marketingových činností: vývoj produktu, výskum, komunikácia, distribúcia, 

cenotvorba, služby 
 
CIELE MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU 
- maximalizácia spotreby 
- maximalizácia spokojnosti spotrebiteľov 
- maximalizácia výberu 
- maximalizácia kvality života 
 
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT + FILOZOFIE 
- marketingový manažment sa usiluje ovplyvniť úroveň, čas a charakter dopytu, 

aby organizácia dosiahla svoje ciele 
- definition: analýza, plánovanie, realizácia a kontrola programov určených na 

tvorbu, rozvíjanie a udržiavanie prospešných zmien, ktoré sa týkajú cieľových 
kupujúcich v snahe  dosiahnuť ciele organizácie 

- nielen zvyšovanie dopytu ale aj zmeny a znižovanie (demarketing) 
 
výrobná koncepcia  
– spotrebitelia budú kupovať výrobky ktoré sú k dispozícii a môžu si ich dovoliť. 
– zvyšovanie efektívnosti výroby a distribúcie 
– keď dopyt prevyšuje ponuku -> zvýšenie produkcie 
– výrobné náklady príliš vysoké -> zvýšiť produktivitu 
 
výrobková (produktová) koncepcia 
- zákazníci dávajú prednosť výrobkom s vyššou kvalitou, výkonnosťou a lepším 

vyhotovením 
- nepretržité zdokonalovanie výrobkov 
 
koncepcia predaja 
- intenzívne úsilie o predaj vo veľkom rozsahu a o promotion 
- používa sa pri neuvažovanom tovare (za bežných okolností zákazník nechce 

kúpiť) 
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- výrobný závod – existujúce produkty – predaj a podpora predaja – zisk z objemu 
predaja 

- koncepcia z vnútra von 
 
marketingová koncepcia 
- poznanie potrieb cieľového trhu a schopnosti ponúknuť uspokojenie týchto potrieb 

efektívnejšou formou než konkurencia 
- trh – potreby zákazníka – integrovaný marketing – zisk z uspokojenia  zákazníkov 
- začína s presne definovaným trhom, sústreďuje sa na potreby zákazníkov, 

koordinuje všetky marketingové aktivity ktoré ovplyvňujú zákazníkov a dosahuje 
zisky vytváraním spokojnosti zákazníka 

- koncepcia z vonku do vnútra 
- spoločenská koncepcia marketingu 
- zachová alebo zvýši blahobyt zákazníkov i spoločnosti 
- tri hľadiská: firemné zisky, želania zákazníkov a záujmy spoločnosti 
 
 
 
- Marketing a jeho úloha v rozvoji podniku (zároveň prvá časť otázky) 
- výber stratégie pre dlhodobé prežitie a rast firmy sa nazýva strategickým 

plánovaním 
 
ročný plán – charakterizuje aktuálnu trhovú situáciu, ciele a marketingovú stratégiu, 
program realizácie, rozpočet a kontrolu na obdobie jedného roka. 
dlhodobý plán – počas niekoľkých rokov. Obsahuje dlhodobé ciele, najmä 
marketingové stratégie na ich dosiahnutie a požiadavky na zdroje. 
strategické plánovanie – chápe sa ako proces tvorby a udržiavania strategisckej 
rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým 
príležitostiam. Tvoria ho vymedzenie poslania firmy, určenie jej cieľov, tvorba 
podnikateľského portfólia a koordinácia funkčných stratégií. 
 
I. Vymedzenie poslania podniku 
- V čom podnikáme? Kto je náš zákazník? Čo si zákazník váži? Čo môže byť 

predmetom nášho podnikania? Aké by malo byť?  
- vymedziť poslanie znamená zdôvodniť existenciu firmy v rámci makroprostredia 
- väčšinou názov produktu alebo v technologickom poňatí, lepšie je však trhové 

definovanie (uspokojovanie telekomunikačných potrieb) 
 
II. Tvorba zámerov a cieľov firmy 
- Poslanie sa musí pretransformovať do podrobných cieľov pre každú úroveň 

riadenia 
 
III. Tvorba podnikateľského portfólia 
- súbor podnikateľských aktivít a výrobkov 
- analyzovať existujúce portfólia, vypracovať stratégiu rastu 
 
IIIa. ANALÝZA EXISTUJÚCEHO PORTFÓLIA 
- je hlavným prostriedkom strategického plánovania 
1. identifikácia hlavných podnikateľských aktivít (prestavujú strategické 

podnikateľské jednotky) 
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2. odhad atraktívnosti jednotlivých jednotiek 
dôležité atraktívnosť trhu danej jednotky a sila jej pozícia na tomto trhu 

- podľa BCG (Boston Consulting Group) 
 
IIIb. SPRACOVANIE STRATÉGIE RASTU 
- matica expanzie (produkt / trh) 
- prenikanie na trh – exist. trh, exist. produkt 
- zväčšovanie trhu – nový trh, exist. produkt 
- vývoj výrobku – exist. trh, nový produkt 
- diverzifikácia – nový trh, nový produkt 
 
IV. PLÁNOVANIE FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ 
- podrobnejšie plány spracované vo funkčných jednotkách (finančné, 

marketingové, nákupné odd.) 
- každé oddelenie svoj plán ktorý ukazuje ako budú navzájom spolupracovať 
 
ÚLOHA MARKETINGU V STRATEGICKOM PLÁNOVANÍ 
- marketing hrá kľúčovú úlohu v strategickom plánovaní 
1. poskytuje základnú filozofiu – uspokojuje potreby cieľových skupín 
2. marketing poskytuje potrebné vstupy pre strategické plánovanie 
3. v rámci jednotiek spracúva stratégie na dosiahnutie cieľov jednotky 
 
PROCES MARKETINGOVÉHO MANAŽMENTU 
- proces marketingového manažmentu (obr. str. 29) 
popis obrázku z vnútra von 
1. cieľové skupiny spotrebiteľov (firma si vyberie segment) 
2. marketingový mix 
3. analýza, plánovanie, implementácia a kontrola 
4. marketingové prostredie (dodávatelia, distribučné kanály, konkurenti, verejnosť) 
 
cieľové skupiny spotrebiteľov 
- analýza spotrebiteľov, veľkosť trhu (a jeho segmentov) teraz a neskôr, podiel 

konkurencie na trhu 
- dôležitý rast trhu  
- prognózovanie – čo je spotrebiteľ ochotný urobiť za určitých podmienok 
- segmentácia trhu – rozdeliť spotrebiteľov na základe geografických, 

demografických a faktorov správania (hľadanie úžitku, intenzita spotreby) 
trhový segment – sa skladá zo spotrebiteľov, ktorí reagujú podobným 
spôsobom na daný súbor marketingových stimulov 

- určenie cieľových skupín – hodnotenie príťažlivosti každého trhového segmentu a 
výber jedného či viacerých segmentov (veľké spoločnosti – viac segmentov napr. 
GM) 

- vymedzenie vlastnej pozície na trhu – pozícia výrobku je postavenie ktoré 
výrobok zaujíma v spotrebiteľskom podvedomí v porovnaní s konkurenčnými 
výrobkami 
  

tvorba marketingového mixu 
- definuje sa ako súbor kontrolovateľných marketingových veličín, ktoré firma spája 

do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu v cieľovom trhu 
produkt – zahŕňa kombináciu tovaru a služieb, ktoré firma ponúka cieľovému trhu 

 3



cena – znamená určitú sumu, ktorú má zaplatiť zákazník, ak chce získať výrobok 
miesto – zastupuje všetky aktivity firmy, ktoré zabezpečujú, aby výrobok bol 
k dispozícii cieľovým spotrebiteľom 
promotion – znamená všetky aktivity, ktoré sprostredkujú podstatné informácie o 
výrobky a presviedčajú cieľových spotrebiteľov o výhodnosti jeho nákupu 

 
- riadenie marketingového úsilia 
marketingová analýza – situačná analýza, analýza trhu, slabé silné stránky 
marketingové plánovanie – čo mieni firma so svojimi podnikateľskými jednotkami 
firma urobiť 
implementácia – spolupráca od všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach a 
externých partnerov 
marketingová kontrola – operatívne sledovanie výkonov, zisťovanie príčin vzniku 
vážnych nedostatkov, rozhodnutia o korektúrnych opatreniach 
 
marketingové prostredie 
- zahŕňa faktory ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť podniku poslúžiť zákazníkom, 

partnerov v distribúcii, dodávatelia, konkurenciu, verejnosť... 
 
Marketingové plánovanie  
 
- strategický plán - v podnikateľskej jednotke: funkčný plán 
- marketingový plán môže zahŕňať plány: produktov, značiek a trhov 
- plán produktu alebo značky by mal obsahovať: stručný prehľad, aktuálnu 
marketingovú situáciu, riziká a príležitosti, ciele a problémy, marketingové stratégie, 
vykonávacie programy, rozpočty a kontroly 
 
Stručný prehľad - základné zhrnutie hlavných cieľov a odporúčaní ktoré budú v 
pláne 
Aktuálna m. situácia - charakteristika trhu, prehľad o produktu, konkurencie a 
distribúcie 
Riziká a príležitosti - určiť pravdepodobnosť rizík a ako na ne reagovať; využitie 
príležitostí ktoré sú v súlade s firemnými cieľmi a zdrojmi 
Ciele a problémy - úlohy a vplyvy ktoré budú na ne pôsobiť, problémy pri 
dosahovaní cieľov 
Marketingové stratégie - usporiadaný marketingový postup pomocou ktorého 
dosiahne firma svoje m. ciele. Pre každý segment treba by sa mala spracovať m. 
stratégia. M. s. zahŕňa špecifické stratégie pre cieľové trhy, marketingový mix a 
úroveň m. výdavkov 
Vykonávacie programy - m.s. premena na v.p. Otázky: Čo sa má vykonať? Kedy sa 
to má vykonať? Kto bude zodpovedný za realizáciu? Koľko prostriedkov bude 
potrebné vynaložiť na realizáciu? 
Rozpočty - marketingový rozpočet (je bilanciou strát a ziskov). Cez jednoduchý 
odhad až po počítačové modely 
Kontroly - aké kontroly na sledovanie plánu. Zväčša sú mesačné alebo štvrťročné 
 
Implementácie 
- uvádzanie m. stratégií a plánov do m. praxe aby sa dosiahli m. ciele 
- plán: čo, prečo; implementácia: kto, kde, kedy a ako 
- Príčiny neúspešnej implementácie 
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- Izolované plánovanie  
- Riešenie rozporu medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi  
- Prirodzený odpor k zmenám - čím väčšie zmeny tým väčší odpor 
- Nedostatok špecifických plánov implementácie  

 
Proces implementácie 
- všetky úrovne m. systému musia spolupracovať 
- Vykonávací program - stanovuje, čo treba uskutočniť, kto to vykoná a ako sa 

budú koordinovať jednotlivé rozhodnutia a činnosti aby sa dosiahli m. ciele firmy. 
Zjednocuje aktivity ľudí (designéri, finančníci...) 

- Organizačná štruktúra - rozdeľuje činnosť firmy na presne definované práce a 
prostredníctvom špecializácie umožňuje zvyšovať efektívnosť.  
- Decentralizovaná - malá firma; neformálna komunikácia; Centralizovaná - 

väčšia firma; väčšia integrácia 
- Niekedy pomáha neformálnosť - IBM: politika otvorených dverí; 3M: kluby 

- Systém rozhodovania a odmeňovania - procesy súvisiace s plánovaním, 
zberom informácií, zostavovaním rozpočtu, s náborom a prípravou pracovníkov 
ako aj s ich osobným hodnotením 

- Personálne zdroje - dosť kvalifikovaných, motivovaných  pracovníkov; 
Manažérov vyberať podľa stratégie 

- Atmosféra riadenia a kultúra firmy - spôsob akým manažéri spolupracujú s 
ostatnými vo firme. Pomer delegovania a kontroly 

- Kultúra firmy - systém hodnôt a názorov ktoré zastávajú pracovníci firmy 
 
Marketingová kontrola 
- zisťovanie a hodnotenie výsledkov stratégií a plánov a proces uplatňovanie 

korektívnych opatrení 
- Ročná kontrola plánu - vrcholový manažment, middle mng. - Preveriť či sa 

dosahujú plánované výsledky 
- Analýza predaja - hodnotenie skutočného objemu predaja  
- Analýza trhového podielu 
- Analýza nákladov na predaj 
- Skúmanie postojov zákazníkov - rozbor reklamácií a pripomienok 

- Kontrola ziskovosti - m. kontrolóri - Preveriť kde sa vytvárajú a vynakladajú 
finančné prostriedky firmy. Či rozvíjať, redukovať alebo vylúčiť produkty alebo 
aktivity. 

- Strategická kontrola - vrcholový mng, m. audítori - Preveriť či a ako firma 
využíva svoje najlepšie trhové príležitosti 

- Marketingový audit - súhrnné, systematické a nezávislé preskúmanie prostredia, 
cieľov, stratégií a činností firmy 

 
 
26 Marketingový výskum 

Analýza marketingového prostredia a správanie sa spotrebiteľov. Marketingový informačný 
systém. Marketingové mikro- a  makro-prostredie. Model spotrebiteľského správania.. 

 
- MARKETINGOVÉ PROSTERDIE + ANALÝZY 
- úvodná analýza 

- vymedzenie poslania firmy (str. plán) 
- vypracovanie cieľov (konkretizácia) 
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- portfólio 
- finančné plány 

- rozklad vrcholových cieľov 
- vrcholový cieľ – rozvoj podniku – zisk, Rvk 
- základné ciele – výroba (lower costs), financie (optimálna kapitálová 

štruktúra), odbyt (zvýšenie obratu) 
- pomerné ciele 

- zníženie mzdových, materiálnych N, zlepšenie údržby 
- obstaranie DD úverov, s výhodným i 
- zlepšenie predajného systému, lepší sortiment, lower P 

- analýza okolia firmy 
- analýza trhu 
- analýza vplyvu VTR (vedecko-technický rozvoj) 
- analýza regiónu 

- analýza možností firmy (SWOT) 
- analýza podnikateľského portfólia 

- matica rastu BCG 
- matica expanzie: produkt/trh 

- analýza skúsenostného efektu 
- analýza LC produktu 
- analýza štruktúry produktového programu 

- produkty, ktorých hodnotenie je jasné 
- produkty, ktorých hodnotenie je problémové 

- SWOT analysis 
- mikro – SW – trhová position, R/D, fin. zabezp., m. stratégie 
- makro – OT – DD výhľady výroby/vývoja, právne normy, konkurencia a jej 

progresívne technologies 
- plus ID relatívnych konkurenčných predností 

- konkurenčná výhoda 
- jedinečná pozícia, ktorú si firma vybuduje voči konkurencii 
- vyplýva z výberu trhov, výnimočných kompetencií firmy, zo spôsobu využitia 

zdrojov 
- alternatívy dosiahnutia a udržania konkurenčnej výhody 

- nákladové vodcovstvo (cost leadership) 
- diferenciácia 
- koncentrácia 

- potenciálne výhody firmy 
- špičková užitočnosť produkcie 
- zákazníkmi vnímaná prednosť produktu 
- nízke náklady ako výsledok kombinácie vysokej produktivitym nízkych 

výrobných nákladov, nízkej nákladovosti mŕtvej práce, nízkych distribučných 
nákladov 

- legislatívna výhoda vo forme patentov, licencií, výlučného distribútorstva,etc. 
- vynikajúce kontakty 
- špičkové vedomosti (ako výsledok fungujúceho IS) 
- economies of scales, exp. curve 
- ofenzívny prístup v konkurenčnom boji a vôľa zvíťaziť 

- analýza portfólia 
- BCG matica 
- trh/produkt matica (matica expanzie) 
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- podnikateľská mriežka (trhová atraktivita [high/mid/low] vs. relatívna 
competitive advantage [low/mid/high]) 

- matica príležitostí, rizík, výkon/dôležitosť, etc. 
 
Mikroprostredie - vplyvy obklopujúce podnik ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť slúžiť 
zákazníkov: firma, jej distribučné kanály, jej spotrebiteľské trhy, jej konkurenti a 
verejnosť 
Podnik, firma - pri tvorbe marketingových plánov sa zohľadňujú aj ostatné 
organizačné články podniku (iné oddelenia, top mgt.) 
Dodávatelia - treba sledovať situáciu v dodávateľských vzťahoch 
Marketingový sprostredkovatelia - firmy pomáhajúce pri aktivitách promotion, 
predaji a distribúcii. 

Sprostredkovatelia - firmy patriace do distribučných kanálov, ktoré pomáhajú 
získavať zákazníkov alebo predávať im: veľkoobchodníci, maloobchodníci. 
Sprostredkovatelia plnia dôležité funkcie a uskutočňujú ich lacnejšie ako firma 
sama. Sprostredkovatelia sú dnes veľmi silný a diktujú si podmienky. 
Firmy fyzickej distribúcie - pomáhajú pri skladovaní a pohybe tovaru z miesta 
výroby do miesta určenia. Veľkoobchodné sklady, letecké, železničné a iné 
dopravné spoločnosti 
Agentúry marketingových služieb - agentúry marketingového výskumu, 
reklamné agentúry, médiá 
Finančný sprostredkovatelia - banky, úverové spoločnosti, poisťovne - úvery, 
finančné transakcie + poistenie tovaru atď. 

Zákazníci - 5 trhov 
 Trhy spotrebiteľov - jednotlivci a domácnosti 
 Trhy výrobnej sféry – org., nakupujúce pre vl. výr. proces alebo spracovanie 

Trhy sprostredkovateľov - nakupujú s cieľom opätovného predaja 
 Vládne trhy - verejné služby, alebo prevod pre tých ktorí ich potrebujú 

Medzinárodné trhy - zahraničný kupujúci (spotrebitelia, výrobcovia, 
sprostredkovatelia a vlády) 
Konkurenti - treba uspokojiť potreby a želania zákazníka lepšie ako konkurencia. 
Rôzne stratégie pre rôzne firmy. 
Verejnosť - ľubovoľná skupina, ktorá prejavuje skutočný alebo potenciálny záujem, 
alebo má vplyv na schopnosť organizácie dosiahnuť ciele. Je ich 7 

Finančná verejnosť - ovplyvňuje schopnosť získať zdroje (banky, inv. 
spoločnosti a akcionári) 
Mediálna verejnosť - médiá ako noviny, časopisy, rozhlas a TV  (internet, ne?) 
Vládna verejnosť 
Verejnosť skladajúca sa z občianskych aktivít (hnutí) 
Miestna verejnosť - obyvateľstvo bývajúce v blízkosti firmy 
Všeobecná verejnosť   
Interná verejnosť - podnikový pracovníci 

 
Makroprostredie - vytvárajú širšie spoločenské vplyvy ktoré pôsobia na 
mikroprostredie: demografické, ekonomické, prírodné, technologické, politické a 
kultúrne vplyvy 
Demografické prostredie - štúdium obyvateľstva, počet, hustota osídlenia, vek, 
pohlavie... Najvyšší význam lebo sa týka ľudí a ľudia tvoria trhy. 
Ekonomické prostredie - faktory ktoré ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľov a 
štruktúru ich výdavkov. 
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Zmeny príjmov - sledovanie výšky príjmov, skupiny príjmov (pyramída - hore tí 
čo kupujú luxusný tovar). Dôraz na cenu atď. 
Zmeny v štruktúre výdavkov obyvateľstva - Engelove zákony - pri raste príjmu 
klesá percento na potraviny, stúpajú úspory. 

Prírodné prostredie - prírodné zdroje ktoré využívajú marketéri ako vstupy alebo sú 
ovplyvňované marketingovými aktivitami. Protesty proti ničeniu pralesov atd. 

Nedostatok prírodných surovín 
Zvýšené energetické náklady - ropa 
Zvýšenie stupňa znečistenia škodlivinami 
Štátne zásahy v riadení prírodných zdrojov 

Technologické prostredie - sily, ktoré majú vplyv na nové technológie, na vývoj 
nových výrobkov a trhové príležitosti. Nové technológie vytláčajú staré a vytvárajú 
nové trhy a príležitosti 

Rýchle tempo technologických zmien - firma musí držať krok s technológiami 
lebo nebude schopná predať zastaralé výrobky 
Neohraničené výrobky - absolut nové technológie 
Vysoký rozpočet na výskum a vývoj - vláda a firmy investujú veľké peniaze. 
Výskumníci zameraný hlavne na výskum a preto sa zapájajú aj marketéri aby 
dosiahli vyhranenejšiu marketingovú orientáciu 
Koncentrácia na nepodstatné zdokonalenie modifikácie produktov - malé firmy 
sa orientujú na  riešenie menej významných zlepšení produktu namiesto 
riskovania väčšej inovácie 
Zvýšené regulačné zásahy - vládne inštitúcie testujú a zakazujú potenciálne 
rizikové výrobky. Predlžuje to dobu vývoja. Marketéri tieto predpisy musia 
poznať a brať v úvahu. 

Politické prostredie - zákony vládnych orgánov a nátlakových skupín, ktoré 
ovplyvňujú a limitujú rôzne organizácie a jednotlivcov v danej spoločnosti 

Zákony v oblasti podnikania - ochrana firiem (nekalá konkurencia), ochrana 
spotrebiteľov (pred nekalými podnikateľskými praktikami), chrániť záujmy 
spoločnosti (pred rozpínavým správaním podnikateľov). Marketéri musia 
poznať zákony ktoré upravujú ich podnikanie 
Zmeny v posilnení postavenia vládnych kontrolných orgánov - niekedy silné, 
počas deregulácie zoslabli 
Vznik záujmových skupín na ochranu verejného blaha - chránia spotrebiteľské 
záujmy + rôzne skupiny za zrovnoprávnenie 

Kultúrne prostredie -  inštitúcie a iné faktory, ktoré ovplyvňujú základné hodnoty 
spoločnosti, postoje, záľuby a správania 
Pretrvávanie kultúrnych hodnôt - základné názory: z rodičov na deti a posilňujú ich 
školy, cirkev, podniky a vláda; sekundárne názory: podliehajú častejším zmenám. 
Marketing môže meniť druhotné ale veľmi ťažko základné názory. 
Subkultúry - teenageri, pracujúce ženy... môžu to byť osobitné trhy 
Zmeny sekundárnych kultúrnych hodnôt - hlavné vcelku trvalé, kultúra sa mení. 
Reagovanie na marketingové prostredie - jedni považujú prostredie za 
nekontrolovateľný prvok, iný zastávajú hľadisko manažmentu prostredia. 
Uprednostňujú agresívne akcie, najímajú lobbistov, a snažia sa o priaznivú odozvu v 
tlači. Nie všetko sa však dá ovplyvniť. 
 
 
- všetci konečný spotrebitelia spolu vytvárajú spotrebiteľský trh 
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Model spotrebiteľského správania 
- z nákupného správania spotrebiteľov nie je ľahké zistiť prečo kupujú 
- Ústredná otázka: Ako spotrebitelia reagujú na rôzne marketingové stimuly, ktoré 

môže firma použiť? 
- vzťah marketingový podnet - reakcia spotrebiteľa 
- Marketingové podnety: 4P produkt, cena, miesto, promotion 
- Ostatné podnety: ekonomické, technologické, politické a kultúrne 
- Čierna skrinka kupujúceho (samotný kupujúci): charakteristika kupujúceho, 

samotný proces rozhodovania 
 
Osobné charakteristiky ovplyvňujúce spotrebiteľove správanie 
- Faktory: kultúrne, spoločenské, osobné, psychologické 
- Kultúrne – kultúra, subkultúra, soc. vrstva 
- Spoločenské faktory  

skupina - Skupiny ku ktorým patrí a majú na človeka priamy vplyv sa nazývajú 
členské skupiny. (primárne – rodina, sekundárne – práca) 

- Osobné faktory – vek, štádium živ. cyklu, povolanie, živ. štýl, osobnosť a 
sebavedomie 

- Psychologické faktory: motivácia (potreby - Maslow), vnímanie 
 
- Proces rozhodovania o nákupe - poznanie problému (poznanie problému medzi 

reálnym a želaným stavom), zhromažďovanie informácií (personálne, komerčné, 
verejné zdroje, skúsenosti), hodnotenie alternatív (porovnávanie vlastností 
produktov, image značky), nákupné rozhodnutie (zámer – rozhodnutie; postoje 
iných ľudí, faktory výnimočnej situácie), správania po nákupe (spokojnosť, 
nespokojnosť; rozdiel medzi očakávaním a realitou) 

- Niekedy sa niektoré kroky opakujú alebo vynechávajú. 
 
PROCES NÁKUPNÉHO ROZHODOVANIA O NOVÝCH PRODUKTOCH 
- Proces prijímania (adopcie) - definujeme ako "duševný proces, ktorým prechádza 

jednotlivec od prvého počutia o inovácii po jej definitívne osvojenie (prijatie) 
- Prijatie - definujeme ako rozhodnutie jednotlivca, že sa stane pravidelným 

spotrebiteľom produktu 
- Štádiá procesu akceptovania nového produktu – vnímanie, záujem, hodnotenie, 

skúšanie, prijatie 
 
 
Marketingový informačný systém (MIS) 
- ľudia, zariadenia a procedúry na: zber, triedenie, analýzu, distribúciu: potrebných, 

včasných a presných informácií pre m. rozhodovanie 
 
Určenie informačných potrieb 
- zosúlaďuje info ktoré manažéri požadujú, s tými ktoré skutočne potrebujú a s 

tými, ktoré možno poskytnúť 
- MIS musí sledovať m. prostredie a tým čo rozhodujú poskytovať info ktoré 

potrebujú pri rozhodnutiach 
- samotné informácie sú bezcenné, hodnotu získavajú až využitím 
 
- Získavanie informácií 
Interné spravodajstvo – (finančné, činnosť konkurencie, spokojnosť zákazníkov) -  
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Marketingové spravodajstvo - každodenné informácie o vývoji marketingového 
prostredia, ktoré pomáhajú manažérom pripravovať a upravovať marketingové plány.  
Marketingový výskum - funkcia ktorá cez informácie spája spotrebiteľov, 
zákazníkov a verejnosť s marketérmi (analýza predaja a trhového podielu, určovanie 
charakteristík trhu, analýza objemu predaja...) 

Definovanie problému a cieľa výskumu - určujú sa spoluprácou m. manažéra 
a výskumníka. 
Spracovanie plánu výskumu - vymedziť konkrétne informácie, spracovať plán 
ich zberu, predložiť plán marketingovému manažmentu. 
Určenie konkrétnych informačných potrieb 
Prehľad sekundárnych informácií: Sekundárne - už boli zozbierané za iným 
účelom 
Plánovanie zberu primárnych údajov 
Metódy výskumu: Pozorovanie, Anketa, Experiment 
Výber vzorky respondentov: skupina osôb vybraná tak aby reprezentovala 
populáciu ako celok 
Kto bude predmetom skúmania, koľko respondentov, ako sa vyberú (náhodne, 
podielovo, dostupne) 
Predloženie plánu výskumu: V tejto etape by mal marketingový výskumník 
sumarizovať plán a napísať návrh. Osobitne významný ak projekt veľký a zložitý 
alebo realizovaný externou firmou 
Realizácia plánu výskumu: Zhromažďovanie, spracovanie a analýza  informácií 
Interpretácia a spracovanie správy o získaných poznatkoch - interpretovať 
skutočnosti a napísať správu pre menežment. Dôležitá dobrá interpretácia. 
 
Distribúcia informácií - v správnom čase správnym m. manažérom. Vo veľkých 
firmách centralizovaná a pomalá. S vývojom software a počítačov rýchlejšia a 
decentralizovaná. 

 
Metóda výskumu (zberu primárnych údajov) 
1. Dopytovanie 
2. Pozorovanie 
 
- kvantitatívny výskum – reprezentatívny výskum na vzorke respondentov, ktorý 

reprezentuje základný súbor a opisuje stav v danom čase 
- kvalitatívny výskum – zameraný na otázky motivácie a psychologické aspekty 

(postoj či správanie sa pri nákupe) 
- výber metódy marketingového výskumu – faktory 
- platnosť výskumu – či zvolená metóda výskumu zabezpečí požadované info 
- nákladnosť výskumu – vo vzťahu k úžitku 
- správnosť výskumu – aplikovateľnosť výsledkov výskumu aj na iné ako 

dopytované skupiny respondentov 
1. Dopytovanie – najpoužívanejšia metóda zberu informácií o činnostiach a 

postojoch ľudí; najviac zneužívaná z dôvodu činnosti zlej formulácie otázok 
- Metódy –  

a. podľa stupne štandardizácie 
- štandardizované dopytovanie - striktne dodržiavaný dotaz (počet, poradie 

otázok, možnosti odpovedí [a, b, c, d]) 
- výhody – porovnateľnosť výsledkov, ľahká kvantifikácia, vysoká hodnovernosť 

dotazníka 
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- nevýhody – navrhované odpovede nemusia vystihovať skutočnú (pravdivú) 
situáciu 

- neštandardizované dopytovanie –  tzv. hĺbkový, resp. skupinový rozhovor 
- hĺbkový rozhovor – cieľ – spoznať motívy, postoje a názory respondentov 
- náročná metóda vyžadujúca kvalifikovanú prípravu 
- potreba naladenia atmosféry, dôvery 
- dĺžka – závisí od problému dopytovania (do 30 min) 
- formy – na základe rámcovej témy; na základe presného poradia otázok 
- skupinový rozhovor (variant) – so skupinou osôb naraz 
- mäkké dopytovanie – kladný kontakt medzi výskumníkom a respondentom, 

vhodná atmosféra – splnenie cieľa 
- tvrdé dopytovanie – energické vedenie, agresívny spôsob získania informácií 

b. podľa spôsobu kladenia otázok 
- priame dopytovanie – priame otázky „na telo“, použiteľné v obmedzených 

prípadoch (koľko máte rokov, kedy ste si naposledy kúpili...) 
- nepriame dopytovanie – odosobnená forma kladenia otázok (náhrada „vy“ za 

„sa“; respondent poskytne zdanlivo informácie o 3. osobách, avšak v podstate do 
odpovede vsúva svoj názor (napr. nákupný zoznam, balónový test...) 

c. podľa formy komunikácie 
- ústne, písomne, telefonicky 
- výhody – zistenie socio-demografických údajov 
- nevýhody – veľký bias anketára (oral); písomne – absencia anketára 
2. Pozorovanie – cieľavedomé zhromažďovanie údajov a zmyslovo vnímateľných 

skutočností v okamihu ich vzniku prostredníctvom iných osôb a prístrojov 
- predmet pozorovania – skutočnosti dostupné zmyslovému vnímaniu 
- metódy pozorovania 

a. stupeň štrukturalizácie –  
- štrukturované – pozorovanie správ sa dá vopred špecifikovať do určitých kategórií 

(checkboxy – obul, neobul) 
- neštruktúrované – problém nie je presne definovaný – výskumník má voľnosť v 

tom, čo sleduje (ak sa to týka problému výskumu) 
b. stupeň zatajenia – zjavné, skryté 
c. podmienky 

- prirodzené –  
- umelé – urýchlené (menej nákladné), avšak v laboratóriu môže vyvolať zmeny v 

správaní 
d. spôsob realizácie – človek, technické prostriedky (registračné pokladnice, 

videopokladne, psychogalvanometre (čítanie mimiky tváre pri reklame)) 
- výhody – sledovanie aktuálneho stavu, nezávislosť od komunikatívnych 
vlastností pozorovateľa 

- nevýhody – nemožnosť zisťovať socioekonomické a demografické údaje; nároky 
na čas a náklady; osobné pozorovanie spôsobuje selektívne vnímanie (bias) 

- kroky pozorovania 
1. rozhodnutia čo, koľko, kde budeme pozorovať 
2. výber metódy pozorovania a hodnotenia výsledkov 
3. presná definícia aktivít, ktoré budeme pozorovať 
4. overenie schopností, dôvernosti a pozornosti výskumníkov 
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27 Analýza konkurencie  
Identifikácia konkurentov, ich cieľov a stratégie. Hodnotenie silných a slabých stránok 
konkurentov. 

 
- analýza okolia firmy 

- analýza trhu – relatívny podiel firmy na trhu 
- dôležitý je relatívny podiel k hlavnému konkurentovi 
- analýza podielu a atraktivity odvetvia (GE matica zo SM) 

- a teraz to príde – na základe matice môžeme stanovovať nielen svoju 
stratégiu, ale odhadovať aj stratégiu konkurencie 

- analýza vplyvu VTR (vedecko-technický rozvoj) 
- dôležité je porovnanie so svetovými vodcami, aby sa firma mohla posúvať 

dopredu – sledovanie procesov a inovácií v top firmách 
- analýza regiónu 

- shit – skôr analýza na to, či sa dokážu zabezpečiť zdroje (ľudia, iné zdroje) 
a či je to výhodné 

analýza možností firmy (SWOT) 
- silné a slabé stránky, najlepšie zadeliť do funkčných oblastí (R&D, technológia, 

marketing, financie), 
- zostavenie aj pre konkurentov na základe dostupných info (to už ale fakt neviem, 

že odkiaľ zohnať presné info); viď SWOT v SM 
zostavenie strategického profilu firmy 
- niekoľko (10) najdôležitejších faktorov, hodnotenie seba a konkurencie 
- zostavenie strategického profilu – dá sa aj predpovedať, čo by iné firmy chceli 

napraviť 
- dôležité je sa odlíšiť od konkurencie v nejakom faktore – významne odlíšiť 
- významne odlíšiť znamená vybudovanie špecifických predností (aká KV) 
 
- konkurenčná výhoda 

- jedinečná pozícia, ktorú si firma vybuduje voči konkurencii 
- vyplýva z výberu trhov, výnimočných kompetencií firmy, zo spôsobu využitia 

zdrojov 
- alternatívy dosiahnutia a udržania konkurenčnej výhody 

- nákladové vodcovstvo (cost leadership) 
- diferenciácia 
- koncentrácia 

- potenciálne výhody firmy 
- špičková užitočnosť produkcie 
- zákazníkmi nímaná prednosť produktu 
- nízke náklady ako výsledok kombinácie vysokej produktivitym nízkych 

výrobných nákladov, nízkej nákladovosti mŕtvej práce, nízkych distribučných 
nákladov 

- legislatívna výhoda vo forme patentov, licencií, výlučného distribútorstva,etc. 
- vynikajúce kontakty 
- špičkové vedomosti (ako výsledok fungujúceho IS) 
- prednosti vyplývajúce z veľkosti objemu výroby (skúsenostná krivka) a predaja 

ofenzívny prístup v konkurenčnom boji a vôľa zvíťaziť 
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28 Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov  

Prognózovanie požiadaviek trhu. Segmentácia trhu. Trhové charakteristiky a cieľové trhy. 
 
Segmentácie trhu, výber cieľových skupín a tvorba trhovej pozície 
 
- trh – pôvodne miesto, kde sa predávajúci a kupujúci stretávali, aby si vymieňali 

výrobky a služby; pre ekonóma sa trh skladá zo všetkých kupujúcich a 
predávajúcich, ktorí obchodujú s určitými výrobkami a službami 
- pre marketéra – súhrn všetkých existujúcich a potenciálnych kupujúcich 

- cielený marketing – výrobca identifikuje trhové segmenty, vyberie jeden alebo 
viac, a vyvinie zodpovedajúci m-mix 

1. segmentácia trhu – rozčlenenie trhu na skupiny „podobných“ kupujúcich 
2. hľadanie cieľových skupín – hodnotenie príťažlivostí, výber jedného 

alebo viac segmentov 
3. vymedzenie trhovej pozície – tvorba podrobného m-mixu, spracovanie 

konkurenčnej pozície pre produkt 
1. Segmentácia trhu  
- segmentácia a trh – každý kupujúci má zvláštne potreby a želania; 

prispôsobovanie sa 
- dokonalá segmentácia – maximálne prispôsobenie sa potrebám každého 

zákazníka – SCIFI 
- hľadajú sa široké skupiny kupujúcich, ktorí sa odlišujú svojimi potrebami  alebo 

nákupnou reakciou 
- východiská segmentácie spotrebiteľských trhov – kritériá 

- geografická segmentácia – štáty, regióny , kraje, mestá 
- demografická segmentácia – vek, štádium životného cyklu, pohlaviem 

príjem 
- psychografická segmentácia – ľudia v demografickej skupine môžu mať 

rozdielne usporiadaný život (sociálne vrstvy, životný štýl, osobnosti) 
- segmentácia podľa správania – klasifikácia kupujúcich z hľadiska nákupu a 

používania produktu;  
- užívateľské postavenie – noví, stály, ex-užívatelia výrobkov 
- intenzita spotreby – slabí, strední, silní (malé % trhu, veľké % objemu 

predaja) používatelia 
- stupeň vernosti – spotrebiteľov k značkám, predajniam, firmám 
- štádiá prípravy na kúpu – uvedomenie, vnímanie, poznanie, záujem, 

želanie, úmysel kúpiť 
- postoj – nadšenci, pozitívne naklonení, indiferentní, negatívne naklonení, 

odporcovia produktu 
2. Výber cieľových skupín – identifikácia + koľko segmentov chceme obslúžiť 

a. nediferencovaný marketing – fy ignoruje rozdiely v segmentoch trhu, jedna 
ponuka pre celý trh; hľadanie spoločného v potrebách zákazníkov; nižšie 
náklady, ale viac konkurencie a je ťažké vyrobiť produkt uspokojujúci celý trh 

b. diferencovaný marketing – stratégia výberu viacerých segmentov; ponuka 
modifikovaných výrobkov pre celý trh 

c. koncentrovaný marketing – pri obmedzení zdrojov; zisk veľkého podielu na 
malom trhu, nie naopak 

- výber stratégie pokrytia trhu – kritériá – zdroje firmy, možnosť variácie 
produktov, štádium životného cyklu výrobku, variabilnosť trhu, marketingová 
stratégia konkurencie 
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- identifikovanie príťažlivých trhových segmentov – zber info o raste predaja, 
očakávanom zisku, o sile konkurencie, o potrebe distribučnej siete s cieľom 
vybrať segment s vysokým objemom predaja, zisku, malou konkurenciou, 
jednoduchou distribúciou 

3. Pozícia na trhu – ktorú chceme s výrobkom zaujať 
- budovanie trhovej pozície – spôsob, akým definujú produkt spotrebitelia podľa 

jeho najdôležitejších vlastností (v porovnaní s konkurenciou) 
- pozícia výrobku – súbor vnemov, predstáv a pocitov o ňom v por. s konk. 
- stratégia tvorby trhovej pozície – na základe zvláštnych charakteristík produktu 

- poskytovanie dodatočného úžitku, odvodenie od účelu použitia (nápoj v lete, v 
zime, vo Wyzime),  pre určité skupiny užívateľov (pre deti, pre non-deti) 

- založená na priamom porovnávaní s konkurenciou – všetci s IBM 
- odlišná výrobková kategória – maslo ako na chleba, na pečenie... 

- výber a realizácia pozičnej stratégie – proces tvorby pozície na trhu 
- identifikácia možnej konkurenčnej výhody – nižšie ceny, viac úžitku 
- výber optimálnej výhody (výhod) – súlad s cieľmi firmy, s potrebami a 

želaniami zákazníkov 
- uplatnenie efektívneho spôsobu komunikácie a propagácie vybranej 

pozície – podpora pozičnej stratégie 
 
29 Marketingové stratégie 

Marketingové stratégie, diferenciačná a pozičná marketingová ponuka. Nové výrobky 
a služby, životný cyklus výrobku. Marketingová stratégia pre globálne trhy. 

 
- marketinové stratégie 

- zamerané na odberateľov   
- innovačná orient. – vyšší RaD rozpočet, vysoký podiel new produktov 

- výhoda pri vstupe na trh a zavádzaní nových produktov – unique, 
rovnako rýchle uspokojenie najnovších potrieb a vytváranie potrieb 
zákazníkov 

- quality oriented – uplatnenie TQM 
- orientácia na značku – peniaze do budovania značky (jedinečné posolstvo, 

jedinečná značka, imidž cez výber komunik. mixu) 
- orientácia na šírku programu – možné synergie pri veľa výrobkoch 
- orientácia na náklady 

- zamerané na súťaž –  
- pasívne   
- aktívne správanie sa voči konkurencii 

- inovatívne firmy 
- imitujúce 
- obmedzujúce súťaž -  rozhodovanie prispôsobené konkurentom 
- rozvíjajúce súťaž – upletnenie vlastnej comp. advantage 

- zamerané podľa postavenia firmy na trhu   
- vodca na trhu (noví users, miera využitia produktu),  
- ostatné firmy (iné ako vodca) sú buď agresívne alebo nie 
- vyzývateľ (inovácie + lower N),  
- spolupútnik (zvýšenie ziskovosti – starostlivá segmentácia a zameranie sa 

na najlepší segment)  
- šrtbinár (špecializácia produktu, produktový program) 
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- zamerané na záujmové skupiny – vytváranie konk. výhod – inovatívna / 
rozvojová stratégia, stratégie prispôsobovania, odolávania, vyhýbavá, pasivity 

- zamerané na ochranu ŽP – defenzívne, ofenzívne (ekologicky orientované 
firmy) stratégie 

segmentačné stratégie 
- zamerané na mladé a rozvíjajúce sa trhy – prvého vstupu na trh, skorého 

nasledovníka (správa sa podľa vodcu-pioniera, žiadne konkurenčné boje), 
neskorého nasledovníka (prnáša konkurenčný boj, dynamizácia trhu) 

- zamerané na stagnujúce a zmenšujúce sa trhy – udržania sa na trhu, 
ústupová, kooperatívna (zníženie intenzity konkurencie) 

- zamerané na recesné trhy – DD konk. výhoda 
 
zamerané na globálne trhy   
- stratégie internacionalizácie,  

- sú rôzne podtypy podľa toho, či viac výhod prináša globálne hľadisko, alebo 
diferencovaný marketing (alebo aj obe, alebo žiadna) – globálna stratégia, 
zmiešaná stratégia (ak aj diferc. má vysoký prínos), multinárodná stratégia 
(obidve low), medzinárodná stratégia (global je low) 

- konkurenčná – rýchle uplatnenie konkurenčných výhod a inovácií na lokálnych 
trhoch 
- potreba integrácie inovačných a výskumných aktivít, aby bol výsledok čo 

najskôr 
- zavedenie priemyslených štandardov  

- štandardizovaného marketingu 
- všade štandardizovaný produkt (napríklad cez rozšírenie národného programu 

na globálny) 
- možné jemné prispôsobenie produktu, je ale dobré zachovávať rovnaké 

komponenty 
- štandardizácia značky, distribučnej politiky, cenovej politiky 

 
Výber cieľových skupín – identifikácia + koľko segmentov chceme obslúžiť 

a. nediferencovaný marketing – fy ignoruje rozdiely v segmentoch trhu, jedna 
ponuka pre celý trh; hľadanie spoločného v potrebách zákazníkov; nižšie 
náklady, ale viac konkurencie a je ťažké vyrobiť produkt uspokojujúci celý trh 

b. diferencovaný marketing – stratégia výberu viacerých segmentov; ponuka 
modifikovaných výrobkov pre celý trh 

c. koncentrovaný marketing – pri obmedzení zdrojov; zisk veľkého podielu na 
malom trhu, nie naopak 

- výber stratégie pokrytia trhu – kritériá – zdroje firmy, možnosť variácie 
produktov, štádium životného cyklu výrobku, variabilnosť trhu, marketingová 
stratégia konkurencie 

- identifikovanie príťažlivých trhových segmentov – zber info o raste predaja, 
očakávanom zisku, o sile konkurencie, o potrebe distribučnej siete s cieľom 
vybrať segment s vysokým objemom predaja, zisku, malou konkurenciou, 
jednoduchou distribúciou 

Pozícia na trhu – ktorú chceme s výrobkom zaujať 
- budovanie trhovej pozície – spôsob, akým definujú produkt spotrebitelia podľa 

jeho najdôležitejších vlastností (v porovnaní s konkurenciou) 
- pozícia výrobku – súbor vnemov, predstáv a pocitov o ňom v por. s konk. 
- stratégia tvorby trhovej pozície – na základe zvláštnych charakteristík produktu 
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- poskytovanie dodatočného úžitku, odvodenie od účelu použitia (nápoj v lete, v 
zime, vo Wyzime),  pre určité skupiny užívateľov (pre deti, pre non-deti) 

- založená na priamom porovnávaní s konkurenciou – všetci s IBM 
- odlišná výrobková kategória – maslo ako na chleba, na pečenie... 

- výber a realizácia pozičnej stratégie – proces tvorby pozície na trhu 
- identifikácia možnej konkurenčnej výhody – nižšie ceny, viac úžitku 
- výber optimálnej výhody (výhod) – súlad s cieľmi firmy, s potrebami a 

želaniami zákazníkov 
- uplatnenie efektívneho spôsobu komunikácie a propagácie vybranej 

pozície – podpora pozičnej stratégie 
 
Produkt – niečo, čo sa ponúka na trhu a uspokojuje potreby 

– fyzické predmety, služby, osoby, miesta, organizácie a myšlienky 
Úrovne 1. jadro produktu – podstata užitočnosti; čo výrobok spotrebiteľovi prináša. 

  2. vlastný produkt – kvalita, vyhotovenie, štýl, značka, obal 
  3. rozšírený produkt – extra služby, záruka, montáž, dodacie podmienky ap. 
 

Rozhodovanie o produktoch – súvisí s vývojom a marketingom produktov 
1. rozhodnutia o vlastnostiach – definovanie úžitku, ovplyvňuje reakcie spotrebiteľov 

– kvalita, varianty vyhotovenia, dizajn 
2. rozhodnutia o značke – dôležitá súčasť výrobku, pridáva výrobku na hodnote 
 Značka: meno, názov, znak, symbol, dizajn alebo ich kombinácia. Cieľ – ID 
 Označenie (slovná značka, meno značky) – vysloviteľná časť značky 
 Symbolická značka (znak značky) – nevysloviteľné: symbol, tvar, farba, font 
 Obchodná značka – právna ochranou – výhradné právo použitia 
 Copyright – výhradné právo reprodukovať, publikovať, predávať diela... 
  – označovanie značkou výrobcu, súkromnou značkou, kombinovanou z. 
 Prenajatie značky – symbol z knihy/filmu, známe mená z módy, športu apod. 

Výber značky: musí približovať kvalitu výrobku, ľahko sa vyslovovať, pamätať, 
odlišovať sa, ľahký preklad, má byť vhodná na registráciu (nemôže sa 
podobať iným značkám) 

3. rozhodovanie o obale – piate P – packaging 
 balenie – súhrn aktivít spojených s návrhom a výrobou obalu 
 obal – nádoba na produkt, ale aj sekundárny obal (prepravka); súčasťou býva 

etiketa (info) 
 funkcia – udržiavať a chrániť výrobok; marketingový nástroj (pozornosť, 

pomoc predaju) 
4. rozhodovanie o etiketách – nálepky, visačky, štítky, grafické stvárnenie obalu 
 Etiketa identifikuje výrobok, označuje stupeň kvality, podporuje predaj 
5. rozhodovanie o službách podporujúcich kúpu produktu – služby zákazníkom 
 služby, ktoré podporujú výrobok – dopĺňajú vlastný produkt – konkurenčná 

výhoda (servis-mix, oddelenie služieb zákazníkom, info) 
Rozhodnutia o produktovom rade (PR) – skupina produktov, ktorá je príbuzná 

funkciou, predáva sa rovnakým zákazníkom, alebo cez rovnaké predajne, 
alebo za podobnú cenu 

1. rozhodnutia o dĺžke PR 
zväčšovanie PR:  
predlžovanie –za hranice doterajšieho radu (hore- rast ceny a kvality; dolu) 

 dopĺňanie – pridanie produktov do existujúceho PR – plnší sortiment 
2. rozhodnutia o variáciách PR – niekoľko produktov sa vyrába vo viacerých verziách 
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Rozhodnutia o produktovom mixe (PM) – súbor všetkých PR a variantov = 
sortiment produkcie 
 šírka PM – počet rôznych PR firmy (autá, motorky, traktory) 
 dĺžka PM – počet druhov produktov, ktoré firma vyrába – značky (Škoda, Fiat) 
 hĺbka PM – koľko variantov každého druhu existuje (kombi/sedan, 

deluxe/nahovno) 
 
Vývoj nových výrobkov a stratégie životného cyklu výrobku 
- Firmy musia vyvíjať nové produkty. Životnosť je obmedzená. Nové produkty sa 

získavajú akvizíciou (nákup patentu/licencie) a vývojom nových výrobkov. 
Nemusia uspieť – riziko inovácie 

Systematický proces vývoja nových produktov 
1. Zrod nápadov 
2. Predvýber nápadov – prehľad nápadov, redukcia nevhodných 
3. Spracovanie a testovanie koncepcie – nápad sa spracuje do podoby výrobkovej 
koncepcie  
4. Spracovanie marketingovej stratégie – pred uvedením výrobku na trh – 3 časti 
 1. vymedzenie trhu, pozícia na trhu  
 2. stanovenie ceny, distribúcie, marketingového rozpočtu 
 3. projekt dlhodobého objemu predaja, ziskové ciele, stratégie m-mixu 
5. Podnikateľská analýza – posúdenie podn. príťažlivosti  
6. Vývoj výrobku – transformácia koncepcie do podoby fyzickej  
7. Testovanie na trhu – testovanie výrobku a market. programu IRL na trhu 
8. Komercionalizácia – uvedenie nového výrobku na trh  
Životný cyklus výrobku – charakteristické krivky predaja a zisku v čase.. krivky S 
Stratégie životného cyklu + M. stratégie 
0. štádium vývoja a výroby – predaj ešte nie je, no náklady rastú 
1. štádium uvedenia  
- pomalý prírastok predaja, strata alebo nízky zisk, náklady na promotion 
2. štádium rastu – rýchly rast predaja, rast zisku, postupný vstup konkurencie 
3. štádium zrelosti – predaj dosiahne vrchol a klesá, kvôli konkurencii klesá P i zisk 
- obrana proti konkurencii: modifikácia trhu (nové trhové segmenty), modifikácia 

výrobku (rast kvality, štýlu, rýchlosti ap.), modifikácia m-mixu (zľavy, multipack, 
súťaže...) 

4. štádium poklesu – kvôli rozvoju technológií, zmena dopytu, rast konkurencie, 
nový vývoj 

 
30 Plánovanie marketingových programov  

Výrobky a služby. Distribučné systémy. Cenové stratégie. Marketingový komunikačný 
proces. 

 
tvorba marketingového mixu 
- definuje sa ako súbor kontrolovateľných marketingových veličín, ktoré firma spája 

do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu v cieľovom trhu 
- 4P 

produkt – zahŕňa kombináciu tovaru a služieb, ktoré firma ponúka cieľovému trhu 
cena – znamená určitú sumu, ktorú má zaplatiť zákazník, ak chce získať výrobok 
miesto – zastupuje všetky aktivity firmy, ktoré zabezpečujú, aby výrobok bol 
k dispozícii cieľovým spotrebiteľom 
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promotion – znamená všetky aktivity, ktoré sprostredkujú podstatné informácie o 
výrobky a presviedčajú cieľových spotrebiteľov o výhodnosti jeho nákupu 

 
Produkt – def. see Q29  

 
Klasifikácia produktov podľa životnosti alebo materializovateľnosti: 
- tovar DD spotreby – statky, ktoré slúžia dlhodobo – TV/odevy 
- tovar KD spotreby – statky, ktoré sa spotrebujú naraz, alebo pomaly (soľ) 
- služby – aktivity, úžitok alebo uspokojenie, ktoré sa ponúkajú na predaj 
Spotrebný tovar – pre osobnú spotrebu konečných spotrebiteľov 
– delenie podľa nákupných zvyklostí spotrebiteľov 
 1. tovar základného dopytu  
  2. tovar príležitostného dopytu  
  3. tovar zvláštneho dopytu  
 4. neuvažovaný tovar – vyžaduje veľké marketingové úsilie 
Tovar na spracovateľské účely – na ďalšie spracovanie 
 1. materiál a polotovary  
  2. statky investičného charakteru  
  3. pomocný materiál a služby  
- viac o produktoch, see Q29 
 
 
Marketing služieb  
- služba – akákoľvek činnosť alebo úžitok, ktorý môže jedna strana poskytnúť 

druhej a ktoré sú nemateriálne a výsledkom nie je nadobudnutie vlastníctva 
– nemateriálna povaha (nedá sa ochutnať), neoddeliteľnosť (od poskytovateľov),  
– variabilita služieb (vždy inak prevedené), neskladovateľnosť (okamžite sa 

spotrebuje) 
 
Marketingové stratégie podnikov služieb 
– interný marketing – príprava a motivácia predávajúcich, aby uspokojili zákazníka 
– interaktívny marketing – dôraz na interakciu medzi kupcom a predávajúcim 
Marketing organizácií – činnosti na tvorbu, udržanie alebo zmenu postojov a 

správania sa cieľového publika k organizácii 
–  NPO robia marketing, aby získali členov alebo patrónov 
- image - spôsob, ako jednotlivec alebo skupina prijíma organizáciu 
- kroky: 1. hodnotenie image, 2. plánovanie a kontrola image 

Marketing osôb – činnosť zameraná na tvorbu, udržanie alebo zmenu postojov či 
správania k určitým ľuďom; cieľ: vytvoriť slávnu osobu (celebritu); faktory: 
rozsah, dĺžka trvania 

Marketing lokality – napr. pozemky na podnikanie alebo miesto na dovolenku 
Marketing myšlienok – konkrétne marketing sociálnych ideí – a.k.a. sociálny 
marketing 
– témy: plánované rodičovstvo, šetrenie energie, bezpečnosť na cestách, 

životospráva, apod. 
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Cena – množstvo peňažných jednotiek, ktoré sa účtuje za výrobok alebo službu 
- Faktory rozhodovania o cenách 
A. Interné faktory 
1. ciele marketingu – cenová stratégia je vymedzená predchádzajúcimi 

rozhodnutiami o produkte 
- prežitie (v ťažkostiach – zníženie cien, rast dopytu), max. bežného zisku, 

max. trhového podielu (minimálne ceny, rast dopytu), vodcovstvo v kvalite 
(vyššie ceny), iné 

2. stratégia m-mixu – cena je jeden z prvkov m-mixu, treba koordinovať 
3. náklady – dolná hranica ceny – preto je snaha náklady znižovať 
- FN (režijné) sa nemenia z množstvom produkcie, VN áno; TC = FN + VN 
4. úvahy o organizácii – kto rozhoduje o cene: top manažment alebo market. odd., 
divízny manažér 
B. Externé faktory – vonkajšie prostredie 
1. trh a dopyt – vymedzuje hornú hranicu cien 

 cenotvorba v rôznych typoch trhu – čistá konkurencia (veľa kupcov i 
predajcov, cena sa nedá ovplyvniť), monopolistická konkurencia (veľa 
predajcov, ale s diferencovanými produktami – tvoria sa cenové pásma), 
oligopolistická konkurencia (niekoľko predajcov, dopyt citlivo reaguje na 
ceny a marketing), čistý monopol (môžu si zvoliť cenu) 

 tvorba ceny musí byť orientovaná na spotrebiteľa 
 analýza vzťahov medzi cenou a dopytom – dopyt sa mení pri zmene ceny  
 cenová elasticita dopytu – elastický dopyt sa prudko mení pri zmene ceny 

2. ceny a ponuka konkurencie – stratégie nízkych cien a zisku môže vytlačiť 
konkurenciu 
3. ostatné externé faktory – ekonomika, úrokové sadzby, štátne zásahy, distributér 
Postupy určovania cien – cena je ohraničená nákladmi (zdola) a dopytom (zhora) 
1. nákladovo orientovaná tvorba cien – tvorba cien prirážkou (ignoruje ponuku a 

dopyt), analýza BEP a ceny s cieľovým ziskom (FN + VN = príjmy; ignoruje PaD) 
2. ceny orientované na zákazníka – na základe hodnoty, akú spotrebiteľ tovaru 

priznáva 
3. ceny založené na konkurencii – bežná trhová cena (ako ostatní), súťažné 

stanovenie cien 
 
Tvorba cien produktov: cenové stratégie 
Určovanie cien nových výrobkov 
1. určenie cien inovovaných produktov – vysoko výnosové ceny (najmä pri 

patentovej ochrane) – prienikové ceny (rýchly prienik na trh, potom drahšie) 
2. cenotvorba imitujúceho výrobku – na základe vzťahu kvalita- cena 

vysoká kval. stratégia vodcovstva  s. vysokej ceny výn. hodnoty 
stredná  kv. s. nadhodnotenia  s. priemeru s. dobrej hodnoty, 
nízka kval. s. odtrhnutia  s. falošnej hospodárnosti ekonomická s. 

Stratégie tvorby cien pre produktový mix – ak je produkt súčasťou prod. mixu, 
dáme iné ceny 
- produktového radu 
- nepovinného príslušenstva – doplnkové produkty 
- komplementárnych produktov – SW a počítače 
- dvojzložkové ceny (nízky fixný paušál (vyvolá záujem) + variabilná sadzba – zisk)  
- vedľajších produktov (nepoužiteľné vedľajšie produkty) 
- produktových súborov – cenové balíčky: zubná pasta + dve kefky 
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Stratégia cenových úprav 
- stanovenie cien so zľavou a prídavkom (skonto, rabat etc.) 
- cenová diferenciácia – rovnaký produkt za rôzne ceny: podľa spotrebiteľských 

segmentov, modifikácie produktu, miesta, času (sezónne ceny) 
- psychologicky orientované ceny – berie do úvahy vnímanie spotrebiteľa 
- akčné ceny – prilákanie k nákupu (v supermarketoch) a i. 
- geograficky orientované ceny – rovnaké ceny, alebo korekcia vzhľadom na 

prepravné náklady 
– ceny FOB (každý zákazník platí dovoz k sebe), jednotné dodacie ceny 
(rovnaké ceny pre všetkých), zonálne ceny (niečo medzi FOB a jednotnými), 
ceny s prepravným (do ceny sa zahrnie celé alebo časť prepravného) 

Zmeny cien  
– iniciovanie zníženia cien (pri nadbytku kapacity, pri pokuse ovládnuť trh) 
– iniciovanie rastu cien – hlavne kvôli nákladovej inflácii alebo očakávaniam 

inflácie (treba brať do úvahy reakcie zákazníkov a konkurencie) 
- reakcia firmy na zmeny cien – treba si položiť otázky, prečo konkurent mení 

cenu, aké sú zámery konkurencie, ide o stále zmeny, ako sa nás zmena dotkne.. 
 
Distribučné kanály a fyzická distribúcia 
Odbytový kanál – súhrn všetkých podnikov a jednotlivých osôb, ktoré sa stanú 

vlastníkmi, alebo sú nápomocní pri prevode vlastníctva produktov v prípadoch, 
keď sa produkt dostáva od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na 
priemyselné spracovanie. 

- Prečo sa zapájajú sprostredkovatelia? – vyššia efektívnosť pri sprístupňovaní 
produktov na trh 

- Funkcie odbytového kanála – prekleňuje časové, priestorové a vlastnícke 
rozdiely 

– výskum trhu, promotion odbytu, zisk kontaktov, transformácia / 
prispôsobenie (kompletizácia a balenie), vyjednávanie a sprostredkovanie, FD 
(doprava a skladovanie), financovanie, preberanie rizika 

- Počet stupňov v kanáli – odbytový stupeň = úroveň odbytu – sprostredkovateľ 
(veľko-/maloobchod) 

- priamy marketing (bez sprostredkovateľa), druhý typ (1 s.), tretí typ (2), štvrtý typ.. 
viac nie 

 
Správanie a organizácia odbytových kanálov – komplexný systém, vzájomné 
ovplyvňovanie 
1. správanie odbytových kanálov 

- heterogénne firmy –> potreba koordinácie 
– konflikty v odbytovom kanále –horizontálne (medzi firmami na rovnakom 

stupni odbytovej cesty), vertikálne (medzi rôznymi stupňami) 
2. organizácia odbytových kanálov – pôvodne nezávislé, teraz prepojenejšie 
- konvenčný distrib. kanál – nezávislí výrobci, VO/MO; každý chce maximalizovať 

svoj vlastný zisk bez ohľadu iných kanalistov 
- vertikálny marketing. systém (VMS) – zjednotený systém – koordinácia 

– administratívny VMS – spolupráca, kde jeden partner je veľmi silný: Coca Cola 
a puby 
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- rozvoj horizontálnych marketing. systémov – spolupráca/fúzia dvoch firiem na 
rovnakej úrovni. Cieľ: využiť nové trh. možnosti. Príklad: McDonalds Drive-In a 
pumpa OMV 

- rozvoj multikanálových systémov – viackanálová distribúcia – multimarketing 
 
Rozhodovanie o štruktúre odbytového kanálu – MO, VO, vlastný predaj? 
1. analýza rozsahu a úrovne služieb pre spotrebiteľov – aké služby požadujú 
2. vymedzenie cieľov a ohraničujúcich podmienok odbytového kanála – podľa 

charakteru produktu, podniku/firmy, sprostredkovateľa; treba si všimnúť kanály 
konkurentov 

3. ID najdôležitejších alternatív – typy sprostredkovateľov (vlastný personál, využitie 
zastupiteľ. agentúry, priem. distribútori) 
- počet s. – 3 formy: intenzívna distribúcia (produkty majú byť všade, malá 

kontrola); exkluzívna (výhradná) distribúcia (kontrola, menšie náklady); 
selektívna distrib. (medzi) 

4. posúdenie najdôležitejších alternatív odbytových ciest – hospodárnosť, kontrola, 
flexibilita 

Manažment odbytového kanálu – výber sprostredkovateľov, motivácia (+,-), 
posudzovanie (odmeniť top, pomôcť/vymeniť slabých) 
Rozhodovanie o fyzickej distribúcii (FD) – sklad, prijímanie a vybavenie 
objednávok, preprava... 
- FD – plánovanie, implementácia, operatívne riadenie fyz. toku materiálu a 

finálnych produktov z miesta vzniku k spotrebe tak, aby vyhovovali zákazníkom a 
priniesli zisk 

- Ciele FD – správny tovar na správne miesto v správnom čase za čo najmenšie N 
1. Vybavovanie objednávok 
2. Sklady  
3. Výška zásob  
4. Doprava – železnica (najpoužívanejšia, lacná), lode (veľmi lacná, pomalá), cestná 

(25%, flexibilná), potrubná, letecká (rýchla drahá doprava na vzdialené trhy) 
5. Výber druhov dopravy – rýchlosť, spoľahlivosť, prístupnosť, náklady, rôznosť 
substrátov 
6. Organizácia zodpovednosti za fyz. distribúciu 
 
Maloobchod (MO) – súhrn činností, súvisiacich s bezprostredným predajom 

produktov konečným spotrebiteľom na ich osobné (nie podnikateľské) použitie 
 – najmä cez predajne, ale i poštou, cez telefón, pomocou automatov, internet 
Veľkoobchod (VO) – súhrn činností súvisiacich s predajom produktov zákazníkom, 

ktorý ich nakupujú na ďalší predaj alebo podnikateľské účely 
- prečo VO? – vykonávajú niektoré odbytové funkcie lepšie ako iní 

 
Promotion – jeden zo 4 základných prvkov m-mixu  
4 hlavné nástroje 

– reklama – platená forma nepersonálnej podpory 
– podpora predaja – KD podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj 
– PR – tvorba dobrých vzťahov k verejnosti, prezentácia imagu 
– osobný predaj – ústna prezentácia rozhovorom s kupcami 
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- Komunikačný proces: odosielateľ, kódovanie (transformácia myšlienky do 
symbolickej formy), správa, médiá (kom. kanály), dekódovanie, príjemca, 
odozva, špatná väzba, šum (rušenie) 

- Rozhodnutia pri tvorbe marketingovej komunikácie 
1. ID cieľového publika (potenciálni kupci) 
2. určenie očakávanej reakcie  
3. výber správy – AIDA (attention, interest, desire, action) – pozornosť, záujem, 
túžba, čin 
- čo povedať? – obsah správy: racionálne, emocionálne, morálne apely 
- ako? logicky – štruktúra správy: ne-/určitý záver, 1-/dvojstranná argumentácia 
- ako? symbolicky – formát správy – font, farba písma, mimika tváre, ilustrácie  
– výber médií – personal kanály – priamy rozhovor, 2/viac; adresnosť, priamy FB 

– nepersonal KK – masovo-komunikačné a výberové médiá (tlačové, 
vysielacie...), atmosféra (banky), podujatia (pitky v kgb...) 

– výber zdroja správy – treba hodnovernosť: odb. expertíza (autorita), 
dôvera, popularita 

4.zisťovanie špatnej väzby – sledovanie účinku 
 
Tvorba rozpočtu na promotion – rôznorodá, variuje podľa odvetví i vrámci nich 
– metóda zostatkového rozpočtu – „čo si firma môže dovoliť“ – nahovno 
– metóda percentuálneho podielu z obratu – má výhody, ale inak nahovno 
– metóda konkurenčnej parity – zabraňuje vzniku reklamnej vojny, ale inak nahovno 
– metóda cieľov a úloh – definovanie cieľov, určenie úloh, odhad nákladov 
Tvorba komunikačného mixu – najmä rozdelenie zdrojov medzi hlavné nástroje  
– reklama – oslovuje široké publikum, nepersonálna, 1way comm, no FB 
– osobný predaj – najefektívnejší prostriedok, 2way comm, osobné vzťahy, drahé 
– podpora predaja – kupóny, súťaže, prémie, rabaty..., silnejší podnet ako 

reklama, krátkodobý  
– PR – veľmi dôveryhodné, kupca ju považuje skôr za aktuálnu správu, nie za 

reklamu 
Faktory tvorby promotion-mixu 
– druh výrobku a jeho trh  
– stratégia push vs pull (pretlačovanie verzus priťahovanie) 
PUSH – promotion „pretláča“ výrobok cez odbytové kanály ku kupcovi 
PULL – snaha vytvoriť spotrebiteľský dopyt (pomocou reklamy), nákladné, veľké firmy 
– štádia nákupnej pripravenosti – nástroje promotion prinášajú rôzny výsledok v 

rôznych štádiách 
– štádia životného cyklu – na úvod reklama, PR, podpora predaja, neskôr najmä 

reklama 
31. Implementácia marketingovej stratégie 
Inovačné stratégie a ich uplatnenie v rozvojových stratégiách. Vplyv marketingu na inováciu 
prostredia podniku 
 
- implementácia – proces, pomocou ktorého sa marketing. plány stávajú 

akcieschopné a úlohy sú vykonávané tak, ako bolo naplánované 
- implementácia – výkon implmentácie cez vykonávacie programy (viď otázka 30) 
- vykonávacie programy by mali brať na vedomie náklady a čas, aby boli účinné 
- implementácia 

- spolupráca všetkých 
- program akcií 
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- OS firmy 
- systémy rozhodovania a odmeňovania 
- personálne zdroje 
- kultúra a atmosféra v organizácii 

 
…viac k implementácii aj v 32 
 
- PODMIENKY PRE ÚSPEŠNÚ IMPLEMENTÁCIU 

- vysoká kvalifikácia pracovníkov 
- zvládnutie sociálnych problémov 
- vytváranie podmienok pre implementáciu 

- sústava hmotnej a morálnej stimulácie 
- vybudovaný IS 
- presná formulácia strategických cieľov 
- získanie potrebných zdrojov 
- prednosť strategických cieľov 
- podpora vrcholového vedenia 

- organizácia vhodná pre implementáciu 
- výrazné úspechy v minulom období 

- príčiny neúspešnej implementácie 
- izolované plánovanie – príliš všeobecné plány, nízka úroveň managementu 

(metóda pozitívneho príkladu) 
- rozpor medzi DD a KD cieľmi – odmeňovanie podľa previazanosti KD a DD 

plánov (platí aj pre širšie merítko ako odmeňovanie) 
- prirodzený odpor k zmenám – nová stratégia sa príliš líši od pôvodnej 
- nedostatok plánov implementácie – nedostatok podrobností, neadresnosť, 

nepreviazanosť (aké dievča ti k akému autu pasuje) 
 
- PODNIKOVÉ INOVÁCIE 
- innovation – nová komibnácia vývojových zmien; zmena v pôvodnej štruktúre 

výrobného organizmu ako prechod k novému stavu jeho vnútornej štruktúry 
- komplexne – cieľavedomí, dynamický, rozvojový proces, ktorého výsledkom 

je pozitívna zmena 
- formy – procesné, produktové 
- inovačný rád (úroveň) – stupeň pokroku, ktorým klasifikujeme úroveň zmeny 

súčasného stavu 
- regeneračná (0. úroveň) 
- kvantitatívna (1.) 
- organizačná (2.) 
- adaptačná (3.) 
- variantná (4.) (nižšie inovácie) 
- generačná (5.) 
- druhová (6.) 
- bodová (7.) (vyššie inovácie) 

- členenie inovácií podľa obsahu a pôsobenia – elementárna, komplexná 
- inovačný proces – príprava + postupné uskutočňovanie zmien + ich realizácia 
- výskum / vývoj (etapy) – základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj 
- realizácia (tvorba HR/Ma/techn. – leads to synergy effect) 

- rozvoj výrobkov 
- rozvoj marketingových aktivít 
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- rozvoj výrobných procesov 
- profesný kvalifikovaný rozvoj 
- rozvoj systému riadenia 

- prístupy k inováciám 
- rozširujú sa na celú firmu 
- nové trendy podnikania možno charakterizovať najmä týmito podmienkami 

- otváraním trhov prudko rastie ostrosť konkurencie 
- presadzuje sa globalizácia konkurencie, čo vyžaduje na jednej strane 

štandardizáciu produktov a na druhej strane ich individualizáciu 
- boj o kapitálové, energetické a surovinové zdroje je stále tvrdším, použitím 

IT kapitálové trhy reagujú veľmi rýchlo 
- rozvíja sa boj o skutočne kvalifikovaných pracovníkov schopných precízne 

a zodpovedne pracovať 
- LC výrobkov sa rýchlo skracujú 
- individualita človeka sa prejavuje v diferenciácii a atomizácii dopytu 

- v takýchto podmienkach môžu byť úspešní iba tí, ktorí dokážu lepšie a rýchlejšie 
reagovať na požiadavky zákazníka než konkurencia 

- firma nemôže čakať na inovácie, musí ich spoluvytvárať – need new thoughts 
- umením managérov je viesť všetkých pracovníkov firmy k inováciám vo všetkých 

činnostiach firmy 
- firemné inovácie 

- miniaturizácia výrobných systémov a ich stavebnicová štruktúra 
- uplatnenie univerzálnych multifunkčných strojov 
- automatizácia – SMED 
- integrácia výrobnej, logistickej, meracej, monitorovacej a diagnostickej 

techniky do automatizovaného celku 
- uplatnenie rozumnej miery náhrady človeka automatizovanými prvkami a 

celkami, jednoúčelovými automatmi a robotmi 
- malo by byť čo najviac prvkov v pohybe (nie Ma na sklade, etc.) 

- plýtvania 
1. nadvýroba produktov 
2. ľubovoľný čas čakania 
3. zbytočná preprava 
4. nesprávny výrobný postup 
5. vysoké zásoby 
6. zbytočné činnosti, ktoré neprispievajú k VA produktu 
7. poruchy vo výrobe 

 
- zamerané na mladé a rozvíjajúce sa trhy 
- prvého vstupu na trh – pionier 
- zabezpečenie si výhody cez inovácie – možnosť vybudovať si know-how a trhovú 

pozíciu 
- využitie prvých skúseností zákazníkov na optimalizáciu produktu a budovanie 

vernosti 
- kvôli neistému dopytu sa volí častokrát nediferncovaný marketing (stratégia), aj 

kvôli zachovaniu normálnej ceny 
- pri diferencovanom marketingu sú ceny vysoké 
- základ pioniera je využitie progresívnej technológie 
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- skorý nasledovník (správa sa podľa vodcu-pioniera, no konkurenčné boje) 
- dominantným faktorom pri vstupe skorého nasledovníka je tiež technológia 
- stále vysoký stupeň inovácie výrobkov 
- využitie nechránených prvkov pioniera (jeho produktu) 
- zameranie sa hlavne na modifikáciu produktu na základe potrieb zákazníkov 
- ťažšie zabezpečiť výkonný predaj kvôli možnému obsadeniu a zabezpečeniu 

distribučných kanálov pionierom 
 
- neskorý nasledovník (prnáša konkurenčný boj, dynamizácia trhu) 
- dlho čumel – vie nejaké fakty o trhu teda a má analýzu 
- hlavná je teda orientácia na zákazníka 

a) imitácia 
- zamerané na nediferencovaný trh 
- zníženie nákladov z efektu skúsen. krivky, agresívne ceny 
- dobrá komunikácia 
b) štrbina 
- budovanie značky a servisných služieb 
- vyhýbanie sa konfrontácii 
- komunikácia zameraná na zvýraznenie dod. spoľahlivosti a servisu 
c) inovačná stratégia 
- nebezpečie pre už existujúcu firmy na trhu 
- inovácia technologická alebo inovácia marketingu 

32. Motivačné faktory implementácie marketingovej stratégie 
Formovanie personálu pre uplatnenie marketingovej stratégie 
 
- vrcholový cieľ – úspešná implementácia stratégie 
- systémové ciele – presadenie (vedieť, rozumieť, uviesť, chcieť, kompetencia) a 

výkon implementácie (vykonávacie programy, prispôsobenie potenciálu firmy, 
OS, systém rozhodovania a odmeňovania, marketingová kultúra firmy) 

- vykonávacie ciele – účinný výkon implementácie stratégie; nákladové, procesné 
a časové ciele 

- faktory podmieňujúce počet stupňov riadenia 
- typ výroby 
- technologické metódy 
- rôznorodosť produkcie 
- účinné rozmiestnenie výrobných jednotiek 
- miera centralizácie a decentralizácie riadenia 
- kvalita managementu 

- typy vnútornej OS 
- líniová, štábna (správa budov, personalistika, etc.), funkcionálna, líniovo-

štábna, divizionálna, projektová (na zrealizovanie projektu), maticová (dva 
druhy vedúcich, Čimo neodporúča ... [tak to už treba zvážiť]) 

- kritériá tvorby riadiaceho aparátu firmy – OS, kvalifikovaní pracovníci, 
materiálno-technická štruktúra, organizačné normy 

- druhy manažérov – vrcholoví, strednej úrovne, prvostupňoví 
- faktory pre určenie počtu a podielu pracovníkov 

- rast výrobno-technickej základne firmy 
- charakter podnikania 
- stupeň mechanizácie a automatizácie výroby a riadenia 
- úlohy a zložitosť riadenia 
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- organizácia firmy 
- administratívna náročnosť 
- výkonnosť technicko-hospodárskych pracovníkov 

- zásady vedenia pracovníkov (ako ľudí) – získať, presvedčiť, zmeniť; metóda 
pozitívneho príkladu 

- faktory budovania dobrých medziľudských vzťahov – princíp vodcovstva, 
spôsob komunikácie, systémy motivácie 

- motivácia a potreby – medziľudské vzťahy, motivácia, morálka (pracovná), 
motivačné teórie (Fayol, Mayo, Maslow, XY) 

- zamestnanecké potreby – elementárne, pocit trvalosti zamestnanca, 
zapezpečenie pri chorobe, počas staroby, po smrti 

 
- inovácie v oblasti motivácie – pružnosť firemných noriem, opis práce, dĺžka 

pracovného času, tímová práca, rekvalifikácia 
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