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Firemní
filantropie 
& Marketing
bez bariér 
Rádi bychom vám představili
netradiční projekt, jehož
záměrem je prezentovat
atraktivní a atypickou formou
problematiku neziskového
sektoru, sociálních služeb.
Poukázat na práci lidí, kteří se
rádi dělí o své zkušenosti 
a pomáhají sociálně
potřebným. Postarat se 
o medializaci s širším
dopadem. Celý projekt bude
probíhat po dobu
kalendářního roku, kdy
jednou za měsíc bude
připraveno - titulní strany 
Marketing Journal - celkem 
12 vizuálů. Tedy 12 uměleckých
děl, ze kterých bude na konci
roku zrealizována vernisáž 
s dražbou. Současně bude 
v každém čísle Marketing
Journalu probíhat medializace
formou článku.

Partnery projektu jsou:
Marketing Journal, 
Ateliér Alf, Konto Bariéry, 
Divadlo v Dlouhé, Focus
agency.

Generální stávku sociálních služeb s názvem BED IN uskuteční lidé v sociálních službách na Den lidských práv 
10. prosince 2008.  BED IN našlo inspiraci u Johna Lennona a Yoko Ono, kteří svůj protest (proti válce ve Vietnamu)
vyjádřili nenásilnou akcí BED IN. Tiskovými konferencemi v postelích. Mezi základní požadavky BED IN patří změny
zákona o sociálních službách a mnohé další , jinak hrozí kolaps celého systému. 
Akce BED IN 10. prosince 2008 budou mít různou podobu:
• Tisková konference BED IN v Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha – Žižkov • Předání klíčů od zkrachovalého stacionáře
starostovi: stacionář Rváček v Lomnici • Odborný seminář v rámci Týdne lidských práv pořádaného sdružením Nesehnutí
v Brně
Pro veřejnost budou v pyjamu a negližé poskytovány služby v těchto kavárnách a restauracích sociálních organizací:
• Praha: kavárna Vesmírna v ulici ve Smečkách, restaurace Cafe Therapy ve Školské ulici • Mělník: obchůdek Fokusu 
v Erbenově ulici • Lomnice nad Popelkou: kavárna U vypraného prádla • Sedlec: restaurace, penzion a obchod Jůnův
Statek

Akce měsíce listopadu v projektu Firemní filantropie 
a marketing bez bariér – BED IN, www.generalni-stavka.info
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editorial

Už na počátku lidského žití se člověk

snažil ulehčit si život. Mezi jeho první

velký objev a možná i největší patřilo

kolo, poté byl vynalezen první zážehový

spalovací motor, což bylo v té době

považováno za úžasný objev, ale to lidé

ještě nevěděli, co tento vynález způsobí

budoucím generacím. Když poté

představil první automobil, lidé k němu

přihlíželi s velikou skepsí, ale během

několika desetiletí se stal nepostradatelnou

součástí skoro každé rodiny. 

Vše se vyvíjí a proto se i dnešní výrobci

automobilů uvědomují, že se neobejdou

bez promyšlených marketingových aktivit.

Existuje však celá škála názorů, na to, jak

by měl  marketing v automobilovém

průmyslu vypadat. Většinou však velmi

odlišných. Faktem je,že marketing není

ani reklama, ani jakýkoliv prodej, dokonce

ani rafinovanější způsob, jak obrat

zákazníka o peníze. Etablované

automobilové značky obvykle uznávají, 

že marketing je to samé, co vztah 

k zákazníkovi, že je to nejmodernější,

promyšlený koncept a velmi zodpovědně

a uceleně na tomto vztahu pracují a vy si

můžete přečíst jak jim to daří. 

Marketing Journal,

měsíční zdroj odborných informací

Hanka Topolovová

šéfredaktorka

Jak vypadá praxe? E-marketing... ....................... strana 8

Více než 50 % zákazníků před koupí vozu
použije internetový konfigurátor. Ten dokáže
zastoupit prodavače - tedy odborníka - 
a interaktivní, hravou formou webové aplikace
seznámit zákazníka s nabídkou vozů. V ideálním
případě také uspíší kupní rozhodnutí...

Konkurence na trhu ojetin ......................................... strana 12

Nová auta jsou v Česku nebývale levná. Se
slevami se rozhodla přijít i tuzemská Škodovka,
jejíž nové ceníky znamenají, že levněji si můžeme
pořídit jakýkoliv z jejích modelů. Navíc se
vstupem do EU se značně zjednodušil dovoz
ojetých aut soukromými osobami. Autobazary
tak zažívají krušné období. A je na jejich
marketingových odděleních, aby vymyslely cestu
ven. Nacházejí světlo na konci tunelu?

Sportovní sponzoring ................................................ strana 16

Úspěšné propojení motoristického sportu 
s prosazením značky zvládla společnost
PARAMO, a. s., jejíž olej MOGUL 5W-5O Extreme
Sport se používá v závodních vozech MOGUL
Racing Team.
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Průzkum Orbit klubu
Orbit klub je dlouhodobý vzdělávací
program pro veřejnost i stomatology a v ČR
působí již od roku 2004. Z jeho posledního
šetření vyplývá, že z 84 % mohou 
za špatný chrup dětí rodiče. Průzkum
provedený mezi 250 stomatology poukázal
na fakt, že ze dvou třetin je špatný stav
dětských zubů způsoben nedůsledností
rodičů a špatnou výchovou v oblasti
dentální hygieny. Česká republika tak
zaujímá jedno z prvních míst v kazivosti
chrupu dětí v Evropě.

Svobodné notářství
Česká republika si v rámci zahájení 
VI. celonárodní notářské konference
připomněla patnáct let od obnovy
svobodného notářství u nás. Akce v novém
sídle Notářské komory ČR v Apolinářské
ulici, které bylo 20. října slavnostně
otevřeno, se zúčastnil prezident Václav
Klaus, jenž převzal nad konferencí záštitu.
Zejména zdůraznil, že by do budoucna
uvítal přenos některých pravomocí 
ze soudů na notářství, což by vedlo 
ke snížení jejich zátěže. Ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil ve svém projevu
zase uvedl, že se za dobu fungování
novodobého českého notářství podařilo 
v české společnosti vybudovat velkou míru
důvěry v tento institut.

Odevzdání stravenek v MAKRU
Obchodníci mohou nově odevzdávat
stravenky Ticket Restaurant ve třech
velkoobchodech MAKRO, a to v Praze-
Průhonicích, v Brně-Tuřanech a Ostravě-
Habrové. Stačí odevzdat stravenky u pultu
služeb a podepsat předávací protokol. 

Výše částky je pak připisována 
na automaticky zřízený zákaznický účet.
„Prozatím se jedná o pilotní projekt, 
do budoucna bychom určitě rádi rozšířili
tuto službu na celou síť středisek MAKRO,“
upřesňuje Pavel Holomek ze společnosti
Accor Services a dodává: „Věříme, že tento
systém vhodně doplní naši nabídku služeb
a naši obchodní partneři jej uvítají.“

Exkluzivní průzkum
Více než 85 % Čechů považuje stav
tuzemských silnic a jejich značení za jeden
z nejzávažnějších problémů týkajících se
silničního provozu. Práci policie v dopravě
hodnotí veskrze pozitivně, ale více než
třetina lidí ji považuje za nedostatečně
striktní. K uplácení policistů se přiznává 
8 % mužů a 5 % žen. Většina Čechů se
také shodne na skutečnosti, že by měla
být v rámci dálnic omezena maximální
možná rychlost vozidel. Limity kladně
hodnotí 63 % českých mužů a 73 % žen.
Vyplynulo to z průzkumu GE Money Auto,
který proběhl současně v pěti evropských
zemích.

Reklamní soutěž Žihadlo 2008
Ceny Žihadlo za nejlepší sociální reklamu
byly vyhlášeny 30. října na slavnostním
večeru v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
Soutěže se mohly zúčastnit nestátní
neziskové organizace (občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, nadace,
nadační fondy, církevní právnické osoby),
které zviditelnily veřejně prospěšný projekt
prostřednictvím mediální kampaně 
v období od 1. září 2007. Vítěze vybírala
osmnáctičlenná odborná porota složená 
ze zástupců médií, reklamních a PR
agentur, firem a neziskových organizací 
v kategoriích tištěná reklama, televizní/kino
spot, rozhlasový spot a internetový projekt.
„Ukazuje se, že neziskové organizace, a to
nejen ty velké se silnými partnery, jsou dnes
již schopny připravit kvalitní kampaně,
které dokážou oslovit veřejnost,“ uvedl 
k soutěži Marek Šedivý z organizace
Neziskovky.cz, jež je jejím organizátorem. 
V kategorii tištěná reklama a internetový
projekt zvítězila organizace R-Mosty o. s. s
kampaní SKIN - nevšední značka pro
nevšední lidi a v kategorii televizní/kino
spot a také rozhlasový spot organizace
Máme otevřeno? o. s. s kampaní Zkuste
to!
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E-domek
Kolektivní systém ASEKOL, který
organizuje zpětný odběr 
a recyklaci vysloužilých
elektrozařízení, představil 
E-domek, což je speciální
přístřešek na ochranu
vysloužilých elektrozařízení 
před nepříznivým počasím 
a krádežemi. Obě skutečnosti
mají za následek devalvaci
elektrozařízení, v případě
nepříznivého počasí navíc hrozí 
i únik nebezpečných látek 
do půdy či ovzduší. „Takto
znehodnocená zařízení ztrácí 
na hodnotě a ohrožují životní
prostředí. Poškozená či
nekompletní se v podstatě
nedají recyklovat. Jestliže je
zpracovatel běžně schopen
zajistit využití 80 % hmotnosti,
pak se v takových případech
stává z elektrozařízení bezcenný
odpad,“ naznačuje Jan Vrba,
jednatel společnosti ASEKOL 
a člen Rady Fondu ASEKOL,
výhody E-domku.

Algeco expanduje do Ruska
Společnost Algeco vstupuje 
na strategický trh Ruské
federace a rozšiřuje tak
geografický rozsah svého
působení v Evropě. Vedením
firmy Algeco Russia byl pověřen
Steen Sorensen. V Evropě má
společnost 31 100 zákazníků 
ze sektorů služby, správy,
průmyslu a stavebnictví. Jejích
přibližně 230 000 modulárních 
a skladovacích jednotek je
pronajato prostřednictvím sítě
více než 100 poboček. Algeco
bude schopna zaručit svým
klientům větší flexibilitu 
a akceschopnost, protože
přesouvá své pobočky do jejich
blízkosti.

Výsledky soutěže
Soutěže největšího českého
výrobce betonové střešní krytiny
a vápenopískových cihel, která
vyzvala klienty k vytvoření
nového sloganu, se zúčastnilo
více než 400 soutěžících z České
republiky i ze Slovenska. Všichni
soutěžící dostali za účast 
v soutěži od KM Beta malý
dárek a vítězný slogan zní:
“KM BETA - čtvrtý rozměr vaší
stavby!“ Autorkou je paní

Táborská z Vítonic u Bystřice
pod Hostýnem. Získala hlavní
cenu - zájezd od CK Kontakt
Moravia dle vlastního výběru 
a k tomu dvacet lahví kvalitního
moravského vína.

Nadace O2 rozdělila 10 milionů
Celkem 32 nestátních
neziskových organizací z devíti
krajů České republiky, které
pomáhají zlepšovat život
znevýhodněným dětem 
a mládeži, převzalo od Nadace
O2 šeky a granty v celkové
hodnotě 10 milionů korun. 
„Do letošního 7. ročníku se
přihlásilo rekordních 
466 organizací. Je to pro nás
dokladem, že neziskovky
potřebují podporu komerčního
sektoru stále více,“ říká Ivana
Šatrová, ředitelka Nadace O2.
Tak jako každý rok bude
vyvrcholením grantového řízení

udělení hlavní Ceny Nadace O2
výjimečnému projektu, který ji
zaujme svou snahou měnit
zavedené společenské zvyklosti
a bořit společenská tabu.
Nezisková organizace, která
projekt přihlásila, obdrží
příspěvek ve výši 1 milion korun.
Vítěz bude oznámen na počátku
roku 2009.
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public relations komunikacemarketing

KOMIX nově
Společnost KOMIX plementující
nejen na českém a slovenském
trhu produkty společnosti CA
zpřístupnila široké odborné
veřejnosti nové www stránky
věnované tématu správy a
řízení podnikového portfolia.
Nové www stránky, dostupné
na adrese www.clarityppm.cz,
jsou zaměřeny zejména na
zástupce top managementu,
projektové manažery, manažery
podnikových zdrojů a další
odborníky z oblasti projektového řízení. 
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IKEA využívá Signature Tablet
Prodejce domácího nábytku
IKEA po celém Německu přijal
spolu s řešením ukládání
elektronických faktur od firmy
TeleCash GmbH & Co. KG
tabletovou technologii LCD
podpisů - STU-500 od společnosti
Wacom. LCD Signature Tablet
STU-500 je intuitivní a na ovládání
jednoduché zařízení s vysokým
rozlišením, které dokáže velice
kvalitně zaznamenávat podpisy,
což umožňuje majitelům karet
podepisovat své nákupy 
na elektrickém zařízení namísto
na papírové účtenky. TeleCash
zvolil STU-500 díky jeho
přesnosti, schopnosti významně
snižovat provozní náklady 
a zjednodušovat služby v místě
prodeje.

Ateliér ALF hledá
strategického partnera
Optimálním partnerem je
společnost podnikající 
v následujících oblastech
• Mediay
• Komunikace
• Vzdělávání a umění
• Nové technologie
• Reklama

Ateliér ALF Strategickému
partnerovi nabízí
• 50% společnosti Ateliér ALF
• Místo předsedy

představenstva nebo předsedy
dozorčí rady 

• Slušné zacházení 
a důvěryhodné partnerství

Ateliér ALF je partnerem 
pro koncepci a design projektu
Firemní filantropie a marketing
bez bariér. Více o Ateliéru ALF
na www.atelieralf.cz

ČEZ spolupracuje
s ochránci přírody
Skupina ČEZ přispěla na vydání
sborníku Labské pískovce -
historie, příroda a ochrana
území. „V severočeském regionu
již více než třináct let
spolupracujeme s ochránci
přírody a krajiny i s ornitology 
a osazujeme svá vedení
vysokého napětí doplňkovými
prvky proti úrazu ptactva
elektrickým proudem,“ říká Jiří
Koutecký, bezpečností ředitel
ČEZ Distribuce. A dodává:
„Podpora sborníku vydaného 
k 35. výročí vyhlášení CHKO
Labské pískovce je tak dalším
krůčkem k prohloubení této
spolupráce.“
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www.focus-agency.org

Public relations agentura
Focus Agency, s. r. o. byla založena

v roce 2000 a specializuje se na public 
relations, marketing a komunikaci.

Jsme ryze českou nezávislou společností, 
která za dobu svého působení dosáhla 

významných úspěchů v oblasti
PR a marketingu.

Díky zkušenému týmu poskytujeme
PR služby, které využívají přední

české firmy. Bude naším potěšením, 
pokud řadu klientů rozšíříme právě 

o vaši společnost.
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Produktové informace - Garmin nüvi 255WT

Bezstarostné cestovaní
Garmin nüvi 255WT navazuje na svého předchůdce, uživateli
velmi oblíbený produkt, Garmin nüvi 250W. Mezi hlavní přednosti
nového modelu bezesporu patří jednoduché ovládání
prostřednictvím ikon na jasném širokoúhlém dotykovém displeji,
který je dobře čitelný i na přímém slunci. Navigace nově přináší
možnost příjmu aktuálních dopravních informací nebo navigaci
pomocí fotografií ze serveru Panoramio.com. Dnes již
samozřejmostí jsou předehrané mapy 40 zemí západní a východní
Evropy a turistická mapa ČR s rozlišením 1: 25 000.

Cena 6.490 Kč s DPH             Bližší informace na www.garmin.cz

Marketing_journal-07-2008euro.qxd  7.11.2008  13:24  StrÆnka 7



8 M A R K E T I N G  J O U R N A L

T É M A M A R K E T I N G  V  A U T O M O B I L O V É M  P R Ů M Y S L U

Porovnání webových konfigurátorů vozů
automobilek
PPřřii  rroozzhhooddoovváánníí  oo  kkoouuppii  kkaažžddééhhoo  pprroodduukkttuu
hhrraajjee  rroollii  mmnnoohhoo  ffaakkttoorrůů..  PPrroo  nněěkkoohhoo  jjee
nneejjddůůlleežžiittěějjššíí  oobbaall  aa  vviizzuuáállnníí  aattrraakkttiivviittaa,,  jjiinnééhhoo
ddoo  ddeettaaiilluu  zzaajjíímmáá,,  ccoo  jjee  uuvvnniittřř..
U automobilů to platí dvojnásob. Mnoho lidí
je schopno utratit peníze za designové
lahůdky, zatímco na druhé straně jsou
zákazníci, kteří dopodrobna pročítají
technické manuály, zajímají se o diskuse 
o spotřebě a spolehlivosti a to, jak automobil
vypadá, je pro ně nepodstatné. Před
automobilkami stojí nelehký úkol oslovit 
na svých webech (nejlépe) všechny nebo
alespoň vybrané typy potenciálních
zákazníků.

Jak se jim to daří?
Existují luxusní značky, které se zaměřují 
na specifickou cílovou skupinu a kladou
důraz pouze na pocity návštěvníků, jsou
nádherně animované, ukazují stylové
fotografie se slogany psanými ozdobným
písmem. Internet ale určitě není jejich
důležitým prodejním kanálem a používají jej
jako součást marketingové prezentace
značky.
Většina automobilek však své stránky využívá
jako důležitý komunikační prostředek
směrem k veřejnosti 
a samozřejmě jako prodejní nástroj. 
Na stránkách pak najdeme žhavé novinky,
detailní informace o všech vozech, překrásné
fotografie a videa s vozy projíždějícími

dalekými kraji nebo obklopenými usměvavou
rodinou a v neposlední řadě i konfigurátory
vozů (možnost sestavit si vůz podle svých
představ). 
Se stále kvalitnějším technologickým
zpracováním webu získávají konfigurátory
důležitou pozici - nahrazují prodavače-
odborníka. Zatím nejatraktivnější funkcí,
kterou nabízejí jen některé konfigurátory, je
zobrazení výbavy na přání přímo na voze.
Díky tomu můžete vidět, jak bude vypadat
zadní spoiler, sedmnáctipalcová kola s disky 
s pěti paprsky atd. Na stránkách českého
Fordu máte dokonce možnost otáčet vozem
v plném 3D. Většina konfigurátorů umožňuje
uložit si sestavený vůz a později se k němu
vrátit nebo jej porovnat s jinou konfigurací.

Jeden z nejpovedenějších konfigurátorů
nabízí Škoda. Kromě přehlednosti a detailních
informací o každém prvku konfigurace nabízí
i aktuální nabídku vozů ihned k odběru.
Trendem konfigurátorů je nabídnout nejen
detailní informace o voze, ale maximálně
zjednodušit a zpříjemnit sestavování vozu 
a nabídnout i další služby spojené 
s prodejem, aby návštěvník neskončil
vytištěním konfigurace, ale přímo
objednávkou vozu a informací o dodání.

Porovnání konfigurátorů
Fiat (www.fiat.cz)
+ výběr barvy i kol se projevuje v obrázku
+ kontrola kompatibility při volbě

příslušenství

Jak vypadá praxe? 
E-marketing 

v automobilovém 
průmyslu

Více než 50 % zákazníků před koupí vozu použije
internetový konfigurátor. Ten dokáže zastoupit prodavače

- tedy odborníka - a interaktivní, hravou formou webové
aplikace seznámit zákazníka s nabídkou vozů. V ideálním případě také uspíší kupní rozhodnutí. Mimochodem,
počtem denních přístupů, počtem konfigurovaných vozů internetové konfigurátory zcela zastínily již před řadou
let klasické tištěné katalogy. Podívali jsme se proto na současné weby automobilek a pokusili se porovnat tyto
nástroje marketingu. Dále z interaktivních médií přinášíme informace o nově spuštěné on-line aukci naruby,
tedy tzv. holandské aukci ojetých automobilů. Takové aukce jsou příležitostí nejen pro autobazary, ale také 
pro dealery nových vozů. Odkup ojetých aut totiž silně podporuje prodej nových. Celý průmysl v současné době
zažívá těžké časy; světová finanční krize a pokles zájmu o nové automobily se pravděpodobně dotkou i oblastí,
které přímo se samotnou výrobou nesouvisejí, tedy například marketingu a public relations. Přinášíme tudíž
zamyšlení nad možnou rezervou reklamy a marketingu.

Václav Šourek, Asociace dodavatelů internetových řešení 
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- standardní výbava a údaje o motorech
jsou na samostatných stránkách

- chybí informace o jednotlivých položkách
výbavy

Ford (www.ford.cz)
++ možnost zobrazení 3D modelu vozu 

s otáčením
+ změny ve výbavě se zobrazují v 3D

modelu 
+ kontrola kompatibility při volbě

příslušenství

- výrazné zpomalení s 3D náhledem
- konfigurátor se nevejde na stránku 

a objevují se dva scrollbary
- nejsou uvedeny možnosti financování
- výsledná sestava k tisku neobsahuje

standardní výbavu

Renault (www.renault.cz)
+ přístup do konfigurátoru přes výrazný

banner
+ možnost uložit a načíst konfiguraci vozu

(nutná registrace)
+ kontrola kompatibility při volbě

příslušenství
+ nabídka financování konfigurovaného vozu 

- výběr motoru a základního stupně výbavy
bez vysvětlení

- výběr barvy se neprojeví na voze

Škoda (www.skoda-auto.cz)
++ je vidět počet vozů vyhovujících

konfiguraci ihned k dodání
++ u každé volby popis formou obrázku 

a vysvětlujícího textu
+ nabídka financování
+ možnost vytvoření PDF, které obsahuje

souhrnné informace včetně financování
Škofin, povinné i standardní výbavy 
a charakteristik motoru

+ kontrola kompatibility při volbě
příslušenství

+ kompaktní provedení - není nutné
scrollovat stránkou

- na konfigurátor je jen malý textový odkaz
v seznamu

Toyota (www.toyota.cz)
+ 360° pohled na interiér v konfigurátoru

při výběru čalounění (u některých modelů)
+ výbava se zobrazuje na obrázku vozu
+ kontrola kompatibility při volbě

příslušenství
+ kompaktní provedení, tedy není nutné

scrollovat stránkou
+ ve verzi pro tisk je možné auto natočit 

+ možnost uložit a načíst konfiguraci vozu
(nutná registrace)

Volkswagen (www.volkswagen.cz)
+ možnost uložit a načíst konfiguraci vozu

(nutná registrace)

- na konfigurátor je jen malý textový odkaz
v seznamu

- není zobrazen náhled čalounění
- výbava je v souhrnné tabulce pro všechny

stupně výbavy (neobsahuje pouze
vybranou výbavu)

- není kontrola na kompatibilitu výbavy
(lze objednat tři rádia)

Petr Pospíšil, společnost Český Web
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On-line dražba automobilů po holandsku
Hravá podpora osobního prodeje
Jednou prý budeme přes internet kupovat 
i čerstvé rohlíky. Nevěříte? Také jde 
o nadsázku. Některé produkty výhradně
elektronicky neprodáte ve velkém a auta
mezi ně patří. Což ale neznamená, že je 
pro ně internet nepoužitelné médium.
Jednu z možností ukazuje síť autobazarů
TROTINA Auto, která na svém webu
www.trotina.cz právě spustila službu
fungující na principu takzvané holandské
dražby - Dražbu naruby. Princip je
jednoduchý. Z více než 700 automobilů, které
společnost aktuálně nabízí na pěti prodejních
plochách v Královéhradeckém a Pardubickém
kraji, TROTINA Auto vybere několik do
příštího kola dražby. U všech vozů pak
v průběhu aukce klesá cena až do chvíle, kdy
daný automobil vydraží první zájemce. Každý
pokles ceny tak znamená vyšší riziko, že vůz
přestane být k mání.
Vydražení znamená rezervaci pro
následujících 24 hodin k exkluzivní prohlídce
auta a případné koupi se slevou, která byla
aktuální ve chvíli vydražení. Následně je
dražiteli odeslán e-mail s unikátním kódem
pro osobní kontakt s prodejcem a dalšími
instrukcemi.

Nový model
Internetová agentura FG Forrest připravila
web včetně on-line aukce s využitím
produktu Edee CMS, systému pro správu
obsahu. Pro společnost TROTINA Auto to
znamená nejen možnost pružného reagování
na potřeby prodeje, ale též provoz webu
a dražby bez dodatečných nákladů.
Modelu, obecně známému jako holandská
dražba, lze v tomto případě věštit úspěch.
Bazary jsou přece odjakživa spojeny se
smlouváním - ne náhodou slovo „bazar“
pochází ze zemí, kde jsou dohady o ceně
samozřejmostí. Navíc, nejrůznější aukce díky
internetu již dávno nejsou atraktivní zábavou
jen pro magnáty.

I proto je pravděpodobné, že
Dražba naruby se pro jednu
z úspěšných společností
automobilového trhu stane
efektivním prostředkem podpory
prodeje. K nadstandardním službám, mezi
něž patří například servis vozů, přidala další
konkurenční výhodu - originální zážitek.
Stačilo jen zamyslet se a mít trochu odvahy.
Zkusíte to také?

Radek Antl, internetová agentura FG Forrest

Škrty v rozpočtu se pravděpodobně dotknou
oblastí, které přímo nesouvisejí se samotnou
výrobou, tedy například marketingu a public
relations. Skrytá příležitost se nabízí ve využití

méně nákladných prostředků. Ke slovu by se
tak mohly více dostat internetové agentury.
Proč? Především pro nesrovnatelně nižší
náklady na kampaň, ale i pro možnost
lepšího cílení, které je stále Achillovou patou
reklamy.
Internet se během své existence stal 
pro automobilový průmysl téměř ideálním
nástrojem k propagaci. Podporuje komunikaci
mezi dodavateli a zákazníky, pomáhá
zprostředkovat objednávky a nabízí řadu
specifických databází (autobazary aj.).
Potenciál internetu navíc ještě stále některé
reklamní agentury neobjevily.
Zákazníci se chtějí na webu automobilky cítit
jako v nablýskaném autosalonu. Proto se
některé internetové firmy pouštějí 
do neprozkoumaných vod a sahají po nových
technologiích a nápadech.
V oblasti auto-moto je velká konkurence,
s obyčejnými stránkami už nevystačíte.
Konkurenční výhodou je prezentace
automobilů, která realisticky nahrazuje
absenci vizuálního kontaktu při skutečné
prohlídce. Ke slovu se tak dostávají moderní
zobrazovací techniky. Weby jdou ale zpravidla
ještě dál, lze přes ně objednat předváděcí
jízdu, tištěný katalog či osobní schůzku.
Nemalou službu poskytují také přímá spojení
s autorizovanými prodejci, díky kterým si
mohou zákazníci ověřit dostupnost vozu
nebo mohou požádat o jeho přistavení.
Pracujeme například pro značky JEEP,
Chrysler, Škoda-Auto a jako agentura máme
v automobilovém průmyslu zkušenost, že 
na internetu lze potenciální zákazníky snadno
a cíleně vtáhnout do komunikace
s prodejcem, a to s náklady nižšími než 
ve většině ostatních médií.

Miloš Novák, internetová agentura SYMBIO Digital
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On-line dražba 
automobilů
po holandsku
Hravá podpora osobního prodeje
Jednou prý budeme přes internet kupovat i
čerstvé rohlíky. Nevěříte? Také jde o nadsázku.
Některé produkty výhradně elektronicky
neprodáte ve velkém a auta mezi ně patří. 
Což ale neznamená, že je pro ně internet
nepoužitelné médium.

Rezervy marketingu v době
finanční krize
Automobilový průmysl zažívá 
v současné době těžké časy.
Světová finanční krize a pokles
zájmu o nové automobily udělaly 
s trhem své. Je tedy pochopitelné,
že výrobci a prodejci optimalizují
své náklady a přemýšlejí, jak se co
nejlépe přizpůsobit stávající
situaci.

M A R K E T I N G  V  A U T O M O B I L O V É M  P R Ů M Y S L U

Marketing_journal-07-2008euro.qxd  7.11.2008  13:25  StrÆnka 10



Marketing_journal-07-2008euro.qxd  7.11.2008  13:25  StrÆnka 11



M A R K E T I N G  V  A U T O M O B I L O V É M  P R Ů M Y S L UT É M A  

Ceny akcí AAA Auto - jízda směrem dolů,
alespoň dosud...
Jedním z klíčových hráčů na českém trhu
s ojetinami je společnost Čechoaustralana
Anthony Dennyho - AAA Auto. Business této
firmy si prošel několika obdobími, přičemž
v roce 2007 se staly akcie společnosti volně
obchodovatelnými na pražské burze. 
Po vydání akcií následoval výrazný propad.
Nepovedená expanze značky na polský trh
stála AAA Auto prostředky i energii, kterou
měla firma vrhnout jinam (proto již plánuje
expanzi do Ruska). Propad cen ojetin souvisí
se zvyšující se konkurencí v automobilovém
průmyslu - nová auta stojí nebývale málo,
kvalita roste i u segmentů menších vozidel.
Řidiči takových aut jsou stále více nároční
například na kvalitu použitých materiálů
a výbavu vozu. Bazary, které vlastní vozy, jež
pak nabízejí, přicházejí s každým výraznějším
propadem cen aut o další prostředky. Je tedy
na čase vymyslet nové způsoby komunikace
s trhem a přizpůsobit se nové situaci.

Od vidiny rychlého zisku až k zákaznicky
orientovanému marketingu
Tuzemské autobazary měly v devadesátých
letech podstatně jednodušší situaci než
v současnosti. Vydělávat dovozem vozidel 
ze Západu a jejich následným prodejem
českému zákazníkovi bylo podstatně snazší.
Řidičům znepříjemňovala individuální dovozy
legislativa, jež se však po vstupu Česka do EU
musela změnit. V současnosti nepředstavuje
dovoz ojetého auta z EU větší problém.
Nákladově se dovozce vejde do 10 tisíc korun
při vyřízení všech nezbytností jak v zahraničí,
tak v Česku.

V důsledku změn vyvstala bazarům
konkurence od nepodnikatelských subjektů,
tedy ze strany samotných motoristů.
S přispěním inzertních serverů, jako
autoscout.de nebo mobile.de (v současnosti
existují i v českých jazykových mutacích), je
stále těžší prodejem použitých aut vydělat.
Vyrojila se také řada specializovaných
menších firem, které jsou zaměřeny 
na dovozy kvalitních ojetin ze zahraničí, jež
rovněž zdatně konkurují velkým
autobazarům.

Na obtížnou situaci musí reagovat marketing
velkých prodejců ojetin. Už zkrátka nestačí
představovat v novinových inzerátech
výhodné ceny některých modelů, jež bazar
nabízí. Je stále třeba pracovat také na pověsti
samotné firmy, neboť nejsilnějším apelem
marketingové komunikace je zkušenost
zákazníka předaná dalšímu (potenciálnímu)
klientovi. Takzvaná „word of mouth“ (WOM)

komunikace může být vodou na mlýn
prodejů firmy, ale stejně dobře také
neodstranitelnou bariérou v dalším
podnikání, v závislosti na tom, zda je WOM
komunikace pozitivní, nebo negativní.
Posun v komunikaci autobazarů můžeme
demonstrovat právě na AAA Auto.
Společnost, která si chce zajistit kvalitní 
a příznivé WOM, si musela najít cestu
k zákazníkovi. A vzhledem k tomu, že nákup
auta není kupní situací, kdy by motorista
přistupoval k metodě automatického
nákupu, ale právě naopak, může znamenat

negativní pověst dost závažný šrám i pro
budoucnost značky na daném trhu. Průměrný
motorista si samozřejmě před návštěvou
bazaru nezjišťuje jen informace o vybraném
modelu auta, ale také o prodejci.

Firma se proto koncentrovala na otevřenost
vůči svým klientům. Nabídka bezplatné
výměny vozu do tří dnů bez udání důvodu,
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Kvalitní marketing:
Nezbytnost při rostoucí
konkurenci na trhu ojetin
Nová auta jsou v Česku nebývale levná. Se slevami se rozhodla přijít 
i tuzemská Škodovka, jejíž nové ceníky znamenají, že levněji si můžeme
pořídit jakýkoliv z jejích modelů. Navíc se vstupem do EU se značně
zjednodušil dovoz ojetých aut soukromými osobami. Autobazary tak
zažívají krušné období. A je na jejich marketingových odděleních, aby
vymyslely cestu ven. Nacházejí světlo na konci tunelu?
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pojištění Carlife na mechanické závady
auta po dobu tří měsíců nebo 4000 ujetých
kilometrů, možnost prohlídky vozu 
vlastním technikem, to jsou jen některé
z kroků, které mají firmu v očích zákazníků
ukázat v lepším světle. S podobnou nabídkou
přichází také konkurenční firma Auto ESA. 

Pádným argumentem pro podporu
důvěryhodnosti bazarů je rovněž fakt, že
firma vlastní všechny nabízené vozy a snaží
se tak vyhýbat špatným investicím. Tedy
autům, která jsou mechanicky
v nepořádku. Na druhou stranu je pak 
o to finančně náročnější přizpůsobit ceny
nabízených aut aktuální situaci na trhu.
Propad cen nových aut je následně 
pro autobazary, které fungují na tomto
principu jako „áčka“, podstatně větší
problém než pro jejich konkurenty.

Autobazary zavádějí i call-centra
s operátory, kteří vám pomohou rezervovat
dané vozidlo, případně vám mohou poradit
při dalších dotazech. Helpline a zavedení
dalšího zákaznického servisu, jako je
přístup ke klientovi při uzavírání smlouvy
(příjemné prostředí, káva zdarma aj.), 
je však nutné doplnit i o další prvky CRM
(customer relationship managementu).
Pokud budou firmy postupovat v duchu
přísloví „když ptáčka lapají, hezky mu
zpívají“, může být právě jejich píseň písní
labutí. Nepřípustná je situace, kdy se klient
při problémech se zakoupeným vozem
stává jen druhořadým (oproti nakupujícím).
Naopak, firma si musí hledět své pověsti
u takových klientů o to pozorněji, že oni
jsou později zdrojem negativní WOM
komunikace poškozující prodeje.

Nové trendy: Prověřená ojetá auta
Čeští zákazníci obecně začali nakupovat
spíše dražší (a tedy novější) ojetiny. Spolu

s růstem životní úrovně vzrostly i jejich
požadavky na nákup automobilů.
Obchodníci s použitými vozy se proto
zaměřili na „jednoroční“, případně málo
jetá auta, po kterých na trhu roste
poptávka. Proto také vznikla značka AAA
Auto Premium, aby garantovala vyšší
stupeň kvality prodávaných produktů.
V očích zákazníků jí má pomoci Vratislav
Kulhánek, jenž spolupracuje s největším
českým bazarem. 

Na internetu však fungují ještě další
prodejní systémy, které vytvářejí konkurenci
této nové značce. Prověřené ojetiny
prodává například i Škoda Auto - na webu
www.skodaplus.cz, avšak existují i další
systémy, jako je www.auto-plus.cz a jiné.
Účelem je poskytnout zákazníkovi produkt,
jemuž bude moci věřit. Otázkou času 
je vytřídění těchto garančních systémů
trhem.

xxxxx
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Jak hodnotíte úroveň on-line marketingu
automobilek v ČR?
Obecně je to podle mě dost špatné, i když
existují výjimky. Třeba Škodovka je v této
oblasti hodně aktivní a některé její kampaně
jsou nápadité. Ze zahraničních značek bych
zmínil Audi, které má obecně velmi dobrý
marketing a neotřelé nápady, jež potom
přenáší na všechny světové trhy, tedy
i k nám. Jinak se mi ale zdá, že čeští
importéři stále internetu moc nevěří
a zůstávají věrní klasické inzerci v TV, rozhlase
a tisku. Když se občas něco objeví, je to
většinou nuda bez invence. Automobilové
servery jsou povětšinou zaplněny průměrně
zpracovanými bannery a plochami,
odkazujícími na stránky pojišťoven,
výrobců příslušenství nebo
autobazarů, ať už
kamenných
nebo

internetových. Celkově je z toho všeho cítit
tlak na ceny, kdo chce u nás hodně prodávat,
má pocit, že musí prodávat co nejlevněji.

Kam směřují největší investice
automobilek v oblasti internetu
a interaktivních médií?
Na našem trhu zatím určitě ne do kampaní
a on-line marketingu, ale ta doba zaručeně
přijde. Většina importérů v posledních třech
letech hodně zainvestovala do webových
prezentací a nástrojů pro podporu prodeje.
Tím myslím konfigurátory výbav a barev,
webové prezentace dealerských sítí atd. Dnes
už máte velmi dobré možnosti vybrat si auto
včetně konkrétní výbavy dávno předtím, než
půjdete do autosalonu. Některé automobilky
také začaly mnohem lépe využívat internet
ke komunikaci se stávajícími i potenciálními
zákazníky, můžete se objednat na předváděcí
jízdu, objednat si newsletter, dostávat firemní
magazín a podobně.

Co postrádá český internet v oboru 
auto-moto? 
Především odbornost na straně lidí, co si říkají
motorističtí novináři. Kdejaký mladý kluk,
který píše články pro internetové servery, si
myslí, že ve třiadvaceti už má dost zkušeností
a může vynášet zásadní soudy o testovaných
autech. Já jsem tu práci kdysi dělal, také jsem
pracoval jako tiskový mluvčí jedné japonské
automobilky. O auta se zajímám od doby, kdy
umím číst, přečtu tak dvanáct různých
časopisů o autech měsíčně, včetně
zahraničních, jezdím patnáct let na autosalony
a rozhodně si nemyslím, že bych všechno
znal. Když mám něco hodnotit, dobře zvažuji
různé pohledy na věc. V oblasti on-line
marketingu chybí českým importérům
nadhled a hravost, málokdy přijdou s něčím
neotřelým, co pobaví a přitáhne lidi.

Automobilový průmysl je doménou
zejména mužů. Zaměřují automobilky svoji
pozornost na internetu také na ženy?
Minimálně a je to škoda. Podívejte se, kolik
žen řídí a jakými jezdí auty. Tady je obrovský
prostor ke zlepšení, počkejte pár měsíců
a třeba se objeví něco pěkného pro ženy
řidičky. 

Interaktivní média přicházejí neustále
s novými možnostmi a funkcemi. Vidíte
nějaký budoucí nový prostor pro
marketing automobilek?
Jednoznačně. Chce to nebát se, používat
nové formáty, třeba interaktivní microsites na
jednotlivé speciální modely, cross-mediální
koncepty, jako bylo před dvěma lety Audi Q7,
dále video a samozřejmě virální marketing.
Velký prostor se otevírá také na úrovni blogů,
sociálních sítí a komunit. 

Jaká TV reklama na automobil vás kdy
nejvíce zaujala?
Tady bude odpověď jasná, protože na tuto
reklamu rád vzpomínám a mám ji uloženou
ve svém archivu dodnes. Byla to reklama 
na BMW M5 předchozí generace a byla
opravdu velmi sebevědomá. Odehrávalo se to
na solném jezeře v Americe, kde se konal
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Rozhovor s
Michalem Křížem
Marketing automobilek hodně
investoval do webových
prezentací a on-line podpory
prodeje

Michal Kříž, prezident Asociace
dodavatelů internetových řešení

Michal Kříž se narodil v roce 1973,
pracoval jako motoristický novinář, poté
prošel několik agentur zabývajících se
marketingem a pořádáním promo akcí,
pracoval pro různé automobilky 
při uvádění nových modelů na trh. 
Rok byl zaměstnán jako tiskový mluvčí
importéra vozů Mitsubishi. V roce 1995
založil internetovou komunikační
agenturu První multimediální, která má
celou řadu klientů z oblasti
automobilového průmyslu. V květnu
roku 2006 byl zvolen prezidentem
Asociace dodavatelů internetových
řešení - Asociace.BIZ. Má rád rychlá kola,
kvalitní filmy, dobré víno a vítr 
v plachtách s vůní moře.
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pokus o překonání rychlostního rekordu.
Celá scéna byla natáčena z „něčeho“, co jelo
ještě rychleji než rekordní speciál,
připomínající raketu. Na konci obě auta
zastavila a ukázalo se, že to rychlejší, co vezlo
kameru, byla M-pětka. Bylo to samozřejmě
hodně nadnesené, ale jako promo jednoho
z nejlepších sportovních sedanů světa to bylo
skvělé.

V jakém voze jezdíte?
Jako správný nadšenec a fanda mám vztah
k neobvyklým autům, takže mám
Volkswagen Golf R32 předchozí generace. 
Je to převlečené původní Audi TT V6 
do karoserie Golfu, má 250 koní, pohon
všech kol a vyrobilo se jich jen 5 000 kusů.
Pak mám ještě druhé auto, kterým jezdím
každý den, a to BMW 335xi s motorem
o výkonu 306 koní a pohonem všech kol. 
Je to skvělý vůz po všech stránkách, nevím,
co bych mu vytkl. Jsem z něj nadšený a moc
si ho užívám.

Václav Šourek

Komunikace,
argumentace, rétorika
autor: Milan Klapetek

Ve čtivé knížce se seznámíte s možnostmi

zdokonalení své komunikační soustavy, poznáte

dvanáct příčin odlišností lidských názorů 

a stanovisek a dozvíte se, jak lze či nelze tyto

odlišnosti překonat. Zjistíte, jaké jsou možnosti

změny názoru druhého člověka, jak využívat

argumentaci a na co si při ní dávat pozor. Seznámíte

se s postupem tvorby rétorického díla a získáte

praktické rady, jak být úspěšným řečníkem. Autor

se zabývá také zdvořilostí a asertivitou, včetně

úskalí asertivity, dále neverbální komunikací,

společenskou konverzací a zábavou a jejich

důležitostí v mezilidských vztazích. Zmiňuje specifika

profesionální komunikace v pracovních kolektivech

a etické souvislosti. Na závěr se věnuje filozofickým

a teologickým základům a spojitostem mezilidské

komunikace. Součástí publikace je výkladový

slovníček pojmů spjatých s tematikou.

ANOTACE
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„Impulzem k zahájení spolupráce a tím
i propojení značky motorových olejů MOGUL
s motosportem byl návrat Romana Kresty 
na scénu domácí rallye a jeho úspěch 
na Barum Rally v roce 2006,“ vysvětluje Leoš
Dostál, Segment manažer retail 
ze společnosti PARAMO.

Stalo se tak po několika letech, kdy
společnost s žádným špičkovým jezdcem
rallye nespolupracovala. Základní myšlenkou
současných aktivit firmy v motosportu je
ukázat, že naše oleje jsou kvalitní a mohou
být nasazeny i do extrémně namáhaného
motoru závodního vozu.“

Na začátku spolupráce byly vybrány
nejprestižnější soutěže roku 2007, s nimiž se
společnost spojila jako hlavní nebo generální
partner. V roce 2008 se spolupráce 
za podmínky testování nového oleje MOGUL

5W-50 Extreme Sport
rozvinula směrem k získání
titulu v celém
šampionátu.

Praktické využití 
„Marketingovým záměrem a prioritou bylo
propojení značky MOGUL s využitím
kvalitního oleje v motoru,“ dodává Renata
Marková, vedoucí marketingového oddělení. 
„Nikoliv tedy její prosté zviditelnění formou
velkého loga na závodním voze. Tímto
propojením mohla nedůvěřivému českému
motoristovi firma předvést, že olej
tuzemského výrobce dokáže to samé jako
oleje zahraniční konkurence.“
Bylo obtížné olej MOGUL prosadit?
„V první chvíli ani ne,“ vzpomíná Leoš
Dostál.
„S vlastníkem závodního vozu Antonínem
Charouzem jsme se domluvili během
chvilky. Nic nebránilo tomu, aby byl
motorový olej Mogul nasazen.“
Přesvědčit vlastní tým mechaniků bylo už
horší. Na samém počátku byli velice
skeptičtí, ale po prvních ostrých testech
jejich nedůvěra začala opadávat.

Prověřeno závodní sezónou
Svoji roli sehrála i úroveň práce
vývojových specialistů společnosti,
kteří pečlivě sledují parametry oleje
a vytvářejí týmu špičkové zázemí
srovnatelné s jakoukoliv jinou
renomovanou značkou.
Dokonce byly provedeny
analýzy oleje v nezávislé
akreditované zkušebně 
na Ústavu paliv a maziv. 
Její verdikt plně potvrdil

výsledky laboratoře PARAMO, a sice, že
využití oleje MOGUL 5W-50 Extreme Sport
v závodních motorech nic nebrání.
Po nasazení do ostrého motoru je olej 
po každém závodním dnu vypuštěn a předán
do laboratoří vývoje motorových olejů
společnosti PARAMO k rozborům. Sledují se
základní klíčové parametry, jako je změna
viskozity, s tím související obsah paliva, obsah
úsad, obsah kovů indikující opotřebení
mechanických částí motoru a dalších prvků
(např. křemík indikující znečištění prachem).

Plány do budoucna
V barvách Mogul Racing Teamu jezdí také
vicemistr Evropy v rallycrossu z roku 2007
Roman Častoral, který letos zatím obsadil
druhou příčku v divizi 2 mistrovství Evropy
v rallycrossu.
V polovině září byla firma PARAMO v rámci
závodu FIA GT Championship na brněnském

Sportovní sponzoring 
- marketing motorového oleje
Úspěšné propojení motoristického sportu s prosazením značky zvládla společnost PARAMO, a. s., jejíž olej
MOGUL 5W-5O Extreme Sport se používá v závodních vozech MOGUL Racing Team.
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okruhu hlavními partnery jezdce Jiřího
Janáka, který pilotoval závodní vůz Porsche
997 RSR a obsadil skvělé druhé místo 
ve třídě G2.
Koncem srpna na Mimoňských válkách,
největším tuningovém srazu v Čechách,
zvítězili s Hondou CRX a jezdcem Markem
Bradávkem ve třídě i v absolutním pořadí.
Vítězným časem 10,562 s. získal vůz
společnosti národní rekord ve sprintu 
na čtvrt míle.
V oblasti vývoje plně syntetických
motorových olejů je i do budoucna
naplánovaná spolupráce s předními týmy
působícími v jednotlivých seriálech. Cílem je
představit co největšímu počtu diváků,
zákazníků, obchodních partnerů produkty
v co nejlepším světle a tak překonat jejich
nedůvěru ve vysoce výkonné motorové oleje
Mogul.

rozhovor:

Život za volantem
Mistr republiky v mezinárodní
automobilové soutěži Roman Kresta je
stoprocentním profesionálem. Je nejen
špičkovým jezdcem, ale také vyučeným
automechanikem a za volant závodního
vozu se propracoval právě přes post
mechanika.

Jakou sérii závodů jezdí váš tým?
Mezinárodní mistrovství ČR (MMČR)
Kolik mechaniků máte? Doplňujete jej
během závodu o externí mechaniky?
Náš tým má pět mechaniků, dále hlavního
mechanika a vedoucího týmu. V průběhu
sezony se mechanici mění - Charouz Racing
System, který nám zajišťuje přípravu vozu,
využívá na závod dva až tři externí
mechaniky.

Jak vypadá příprava auta na závod 
a po závodě?
Harmonogram servisních úkonů je daný
podle zátěže vozu při jednotlivém závodě.
Před každým závodem je vůz zrevidován,
hlavně tlumiče, převodovka, diferenciály.
Přibližně každých 1000 km je provedena
výměna turba a velká revize převodovky
včetně hnacích hřídelí. Velká revize motoru se
provádí po cca 1500 kilometrech. Na každý
závod jsou namontovány nové přední
brzdové kotouče plus brzdové obložení. Po
dvou závodech, což je ujetých zhruba
500 km, se mění brzdové kotouče a obložení
i vzadu.

Před nedávnou Rally Bohemia jste ve voze
ještě měnili motor, nakonec však bylo
třeba vyměnit diferenciál. Co se tehdy stalo?
Před Rally Bohemia byl do našeho vozu
namontován nový motor. Během závodu
jsme museli díky extrémnímu zatížení měnit

střední diferenciál, který vykazoval zvyšující se
hlučnost. Tato výměna byla provedena hlavně
z důvodu prevence.

Můžete popsat, jak se při takové výměně
(převodovky, poloosy apod.) během
časového limitu postupuje?
Mechanici jsou profesionálové, takže tyto
úkony jsou pro ně běžné. Výměna středního
diferenciálu trvala na Rally Bohemia 
18 minut, což je velmi dobrý čas.

Zdroj: AutoEXPERT
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Sto deset let uplynulo od doby, kdy měl
podnik Renault jen jednoho majitele -
zakladatele Louise Renaulta. V jeho vášni 
pro automobilové motory ho finančně
podporovali bohatí bratři, úspěšní obchodníci.
Louise si nechal patentovat převodový

mechanismus prvního vozu, který mu
umožnil vyjet 13% svah jedné ulice na okraji
Paříže.
První zákazníky podnik získával díky
soutěžím. Bratři Louis a Marcel Renaultové
vyhrávali jeden závod za druhým
a z prosperující firmy se stal průmyslový
podnik se zastoupením od New Yorku 
po Tokio.
Dynamiku a bojovnost současné francouzské
automobilky ilustruje zisk šesti po sobě
jdoucích titulů mistra světa ve Formuli 1
(1992-1997), jimiž skončila dvacetiletá účast
Renaultu v této soutěži. Pokud jde
o výrobky, zrodila se koncepce
modelové řady Mégane, která
měla společný základ pro šest
rozdílných modelů. V roce
1996 byl Renault první
automobilkou, která díky
Scénicu, jež vyplnil mezeru
mezi Espace a Twingo,
nabídla ucelenou řadu
jednoprostorových vozů.

Strategická partnerství
Renault se stal
konkurenceschopným
výrobcem automobilů
v Evropě, k čemuž mu

dopomohla partnerství například s GM
Europe v roce 1996, spojil se s výrobcem
automobilů Nissan, koupil rumunského
výrobce automobilů Dacia a založil Renault
Samsung Motors v Jižní Koreji. Dále mu
prospěla koncentrace evropských závodů
(včetně uzavření belgického závodu Vilvorde
v roce 1997) a nový rozběh směrem k trhům
zítřka (zejména Brazílie a Rusko). Dnes je
Renault víceznačkový výrobce automobilů,
který působí ve 118 zemích světa.

Rumunská Dacia
Značka Dacia byla založena v roce 1966 
a po podpisu licenční smlouvy mezi rumunským
státem a firmou Renault byla v roce 1968
zahájena výroba modelu Dacia 1100.
Od roku 1999, kdy byla Dacia privatizována,
získala postupně společnost Renault 99,3 %
akcií.
Renaultu se po několik let daří značným
způsobem vylepšovat kvalitu produktů
nesoucích tuto značku, a to na úrovni kvality
dílenského zpracování, na úrovni jízdních
vlastností a v neposlední řadě co se týče
designu. A to vše za mimořádně příznivou
pořizovací cenu.
Tento přístup napomáhá budování pozitivní
image značky Dacia, jejíž znalost je
z historických důvodů velmi dobrá, nicméně
povědomí o ní bylo velmi negativní,
především pro nízkou spolehlivost, zastaralý
design, velkou spotřebu a špatné jízdní
vlastnosti.
Výrobní zařízení továrny Dacia je dnes ovšem
na úrovni nejlepších evropských standardů
a používané pracovní postupy jsou stejné
jako v ostatních závodech Renault Group.
Značka Dacia má proto nyní všechny
předpoklady k tomu, aby přesvědčila
zákazníky. Nabízí nový produkt, vytvořený
firmou Renault, moderní, spolehlivou
a zavedenou prodejní organizaci
s dostupnými poprodejními
službami a náhradními
díly v kvalitní
a zavedené
prodejní síti.

Případová studie

Co se nového u Renaultu?
Výkonnost automobilového průmyslu přímo odráží ekonomickou situaci
daného trhu a jedná se o jakýsi barometr ekonomických změn.
Automobilky, jakou je například Renault, musí být tudíž schopné vstřebat
případnou ekonomickou recesi a nabídnout produkt, který bude v daný
moment na kapitálově slabších trzích relevantní, aby v dlouhodobém
horizontu nebyla ohrožena jejich celková ekonomická stabilita.
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Dacia Sandero
Posledním důkazem přerodu značky Dacia
je automobil řadící se do segmentu malých
vozů, model Dacia Sandero. Přesto, že se
jedná o velmi konkurenční kategorii
v segmentu malých vozů (kvůli asijským
automobilkám Kia, Daewoo a Hyundai),
má Sandero velké ambice stát se v něm
absolutní jedničkou.
Důvodem pro toto tvrzení je kombinace
nízké ceny s vlastnostmi samotného
automobilu. Již za 179 900 Kč je možné
pořídit si pětimístný vůz, v němž mohou
na zadním sedadle pohodlně cestovat tři
dospělé osoby a který má rekordně velký
zavazadlový prostor o objemu 320 l -
v základní konfiguraci je jedním
z největších ve své kategorii. Dále je
vybaven výkonným, avšak hospodárným
motorem Renault a byl navržen tak, aby
byl schopen dlouhodobě čelit náročným
jízdním i klimatickým podmínkám. A krom
tohoto automobilka ještě nabízí vůz

s atraktivním

a moderním designem, který nebývá
hlavním kritériem v této cenové kategorii
a je brán spíše jako přidaná hodnota vozu.

Komunikace se zákazníkem
Pro uvedení modelu na trh připravila
automobilka spolu s komunikační
agenturou velmi neotřelý a takřka
revoluční televizní koncept, který svou
exekucí podtrhuje sdělení uvedení
skutečně revolučního vozu na trh.
Hlavními hrdiny příběhu jsou největší
revolucionáři historie, kteří jsou ve
třicetivteřinovém spotu ztvárněni pěkně
pohromadě. Průvodcem je Fidel Castro,
jenž v první místnosti potkává Vladimíra
Iljiče Lenina, v další míjí odpočívajícího Ho
Či Mina a přes pokoj, v němž spolu Rosa
Luxemburgová a Martin Luther King hrají
stolní fotbal, vchází na verandu, kde
kubánský vůdce Che Guevara konstatuje,
že je čas na novou revoluci, a Karel Marx
souhlasně vyzývá: „Je čas dát lidem to, co
potřebují.“
Základní myšlenkou bylo, že revolucionáři
pod jednou střechou společně přemýšlejí

nad hlasem lidu. A ten byl vyslyšen - na
trh přichází: „Skutečně revoluční vůz -

Dacia Sandero.“
Renault v žádném případě nechtěl

sympatizovat, nebo se dokonce
ztotožňovat s konkrétními
ideologiemi, chtěl pouze
prostřednictvím reklamní
nadsázky jasně naznačit, o jak
revoluční vůz se jedná.
„Díky kombinaci stylu
a samotné exekuce vznikla
velmi zdařilá a úspěšná
kampaň, kterou chceme docílit
zlepšení image značky
a nastartování úspěšného
prodeje nově uvedeného
modelu na trh,“ dodává Eva
Habánová. 

Eva Pavlatová
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Pro tyto vozy připravuje produktové balíčky
šité na míru jednotlivým cílovým skupinám
zákazníků. Od roku 2007 rozšířila své pole
působnosti i o nekoncernové značky
programem AutoFIN a dále o ojeté vozy
(koncernové i nekoncernové). Konkurenční
výhodou je silné koncernové zázemí, protože
ji stoprocentně vlastní společnost
Volkswagen Financial Services AG, která slaví
v letošním roce své 60. narozeniny. Toto
mezinárodní zázemí mimo jiné snižuje
případné negativní vlivy výkyvů na českém
trhu.

Podzimní kampaň
Společně s největší tuzemskou automobilkou
Škoda Auto připravuje společnost
každoročně různé reklamní kampaně
zaměřené na jednotlivé modely, akční
nabídky či samostatné projekty. Pro letošní
podzimní měsíce byly odstartovány dvě -
Zimní kola zdarma s bonusem 30 000 Kč
a program na podporu ojetých vozů Škoda
Plus.
„Chceme společně se Škoda Auto 
informovat krátkou, ovšem intenzivní
a přesně cílenou kampaní o obchodních
výhodách těchto nabídek tak, aby mělo co
nejvíce našich zákazníků příležitost jejich

využití ještě do konce letošního roku,“
vysvětluje Dušan Fornůsek, vedoucí
strategického marketingu.

Strategie pro zimní kola
Kampaň Zimní kola zdarma s bonusem 
30 000 Kč byla prezentována sloganem
„Bezpečně do každé zatáčky a bonus 
30 000 Kč“. Je zacílena především na klienty
Škoda Auto po celé ČR, z čehož vyplývá
výběr celoplošných médií. V tomto případě
byla zvolena společně s agenturou
MEDIACOM kombinace 30'' spotů 

na celoplošných rádiích (s převahou ČRo1 +
balíčku spotů na celoplošných rádiích)
a tištěná inzerce v denících, ekonomických
titulech, společenských, inzertních
a motoristických magazínech (např. MF Dnes,
24 hodin, Epocha, Reflex, respekt, Týden,
Květy, AutoHIT, Auto TIP, Svět motorů, Motor
Inzert, Annonce Auto Moto, Autoshow
Revue, Auto 7 a další).

Autorizovaní dealeři mají v rámci lokálního
marketingu k dispozici letáky s popisem
služby, kterou aktivně nabízejí. Kampaň

Komunikace
u vybraných kampaní
Nejen automobilky, které vůči veřejnosti propagují a komunikují svůj
produkt, ale také společnosti, jež umožňují zákazníkům koupi onoho
produktu, marketingově podporují danou automobilovou značku. Jednou
z nich je i společnost ŠkoFIN - naše přední finanční a leasingová
společnost, která se zaměřuje především na možnosti financování,
pojištění a další služby spojené s provozem automobilů koncernových
značek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat.
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probíhala intenzivně po dobu jednoho
měsíce od 42. do 45. týdne tohoto roku,
přesně v období, kdy vyvstává potřeba
zimních kol pro majitele nových vozů Škoda. 
Druhá verze reklamní kampaně apeluje 
na bezpečnost jízdy a upozorňuje na letošní
novinku - dopravní značku označující úseky,
kde se může projíždět od 1. 11. do 30. 4.
pouze se zimní výbavou.

Graficky je celá koncepce v obou případech
volena tak, aby byla na první pohled co
nesrozumitelnější a okamžitě spjata
s výhodou akční nabídky.

Strategie pro ojeté vozy
Další kampaň spustil ŠkoFIN a Škoda Auto
v období 39. až 43. týdne na produkt Škoda
Plus. Hlavním claimem je „Koupě ojetého
vozu nemusí být hra s nejistým výsledkem!“,
který reaguje na mnohdy velmi nechvalnou
úroveň prodeje s ojetinami v ČR. Marketing
obou společností zde vsadil společně
s MEDIACOMEM na intenzivní mix printu
a Internetu. Výběr médií byl podřízen cílením
na skupinu zájemců o ojeté vozy Škoda.
Z tištěných médií převládají auto-moto
magazíny doplněné deníky a osvědčenými
inzertními tituly (Metro (Auto Moto), MF
Dnes (Auto Moto), Blesk (Auto Moto),
Autoojetiny, Svět Motorů, AutoTIP, AutoHIT,
Motor Inzert, Annonce - Auto Moto,
Autoshow Revue, Auto 7). Internetová
kampaň využívá všech moderních metod
a technologií - z grafických formátů převažují
větší nápadné formáty (leaderboardy, Square,
Rectangle, Wallpapery nebo Floating
bannery), které jsou doplněné kontextovou
reklamou ve vyhledávačích. Online část
kampaně kombinuje především hlavní

zpravodajské servery (jejich auto-moto oblasti
- např. www.ihned.cz,
www.zpravodajstvi.ihned.cz, www.tn.cz;
www.novinky.cz/zpravodajstvi,
www.aktualne.cz, www.idnes.cz), informační
servery zaměřené na muže (např.
www.4men.cz) a na ženy (např.
www.dama.cz, www.mojerodina.cz), protože
z marketingových průzkumů vyplývá, že
o koupi vozu a hospodaření s rodinnými

financemi rozhodují dnes nejen muži, ale 
za 44 % domácností ženy. Široký zásah
fanoušků automobilismu zabezpečují
například servery
www.automotorevue.cz a www.autoweb.cz
s poměrně vysokou návštěvností. Výběr médií
byl podřízen cílením na skupinu zájemců
o ojeté vozy Škoda.

Škoda Plus je úplně novým společným
projektem, který si klade za cíl zkvalitnit
nabídku ojetých vozů a samozřejmě
poskytnout co nejvýhodnější podmínky
financování. Neodmyslitelným komunikačním
kanálem v tomto projektu jsou internetové
stránky projektu www.skodaplus.cz, kde je
zveřejněn i seznam dealerů, kteří jsou 
do testovací fáze projektu zařazeni. 

Internetový marketing
ŠkoFIN věnuje internetu jako médiu velkou
pozornost.
„Vzhledem k organizaci a systému prodeje je
pro nás internetová komunikace již 
od počátku neodmyslitelná,“ potvrzuje 
D. Fornůsek.
„Jak asi víte, naše produkty nenabízíme
přímo přes vlastní pobočky, ale zejména
prostřednictvím sítě autorizovaných
obchodníků Škoda a dalších koncernových
značek Volkswagen. Internet tedy využíváme
jako informační kanál směrem k našim
zákazníkům, kteří budou brzy vyžadovat
možnosti využívání služeb 24 hodin denně 
7 dnů v týdnu.“

Dušan Fornůsek, ŠkoFIN
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