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Marketingový mix

• Jedním z nástrojů, které umožňují 
řešit problémy související s 
podnikáním, je tzv. marketingový 
mix.

• Jsou to tzv. 4P:
– Produkt – výrobek, produkt

– Price – cena

– Place – distribuční cesty

– Promotion – stimulování prodeje



(Zdroj: http://marketing.robertnemec.com/) 



PRODUKT

• Výrobek (produkt) z hlediska marketingu 
nepředstavuje pouze soubor určitých 
parametrů, k jeho významným znakům 
patří také jeho design, obal, image 
výrobce, záruky, služby a další faktory.

• „Produkt je cokoli, co lze na trhu 
nabídnout, co získá pozornost, co může 
sloužit ke spotřebě, co může uspokojit 
přání nebo potřebu.“ 

(Zdroj: http://vc.vse.cz/ )



Charakteristika produktu – koncepce 
totálního výrobku

 

          Poradenství  

           

   

               Značka  

                                

          Prodej- 

 Platební   Obal       Jádro    Design     ní 

  podmín-                          služby 

    ky                 

              Kvalita                                     

                                        

              

                              Záruky 

(Zdroj: http://st.vse.cz/~XHAVK12/Produkt.htm)



Základní složky produktu

• Každý produkt je kombinací celé řady 
hmatatelných a nehmatatelných 
vlastností, které slouží k uspokojení 
požadavků zákazníků. 

• Jádrem každého produktu je užitek, 
výrobci k tomuto jádru produktu 
přidávají specifické vlastnosti atributy.

• Kombinace užitku a atributů tvoří reálný 
produkt.



Základní složky produktu
• Do marketingového mixu lze řadit také 

technické parametry, design, kvalitu, 
trvanlivost, značku a obal. 
– kvalita zahrnuje životnost, spolehlivost, 

přesnost, funkčnost, ovladatelnost apod.

– design přestavuje cílevědomé úsilí výrobců 
o maximálně funkční formu 

– design produktu mění a zlepšuje jeho 
vlastnosti a zvyšuje hodnotu, jeho 
prostřednictvím lze např.: 
• přilákat pozornost 

• zlepšit výkonnost produktu

• snížit výrobní náklady 



Základní složky produktu

• Produkt v sobě zahrnuje také soubor tzv. 
rozšiřujících faktorů, které jsou nehmatatelné 
povahy.

– patří sem např.: záruky, úvěry a platební 
podmínky, image uživatelů produktu, poradenství 
a technická podpora, opravy, údržba, rozvoz



Obal

• OBAL
• jeho význam pro výrobce, prodejce i spotřebitele je 

zcela mimořádný 

• plní čtyři důležité funkce - ochrannou, přepravní, 
informační, rozlišovací, propagační



Značka

• ZNAČKA
• Značka odlišuje výrobek od obdobných na trhu.

• Značku doporučuji registrovat

• Marketingový užitek – odlišení výrobků na trhu

• Finanční – dobrá značka může tvořit významnou část 
hodnoty firmy

• Značka výrobce (adidas, Coca Cola, Apple)

• Značka obchodu (Tesco, Albert)



Životní cyklus výrobku

• Průběh života výrobku je obvykle rozdělován 
do těchto 4 etap:

• zavádění (vstup výrobku na trh )

• růst (stoupá prodané množství i zisk)

• zralost (na trhu sílí konkurenční boj)

• útlum (výrazný a trvalý pokles prodeje a ceny)



Životní cyklus výrobku



Životní cyklus výrobku a inovace

• Inovace prodlouží životní cyklus výrobku

• S inovací je potřeba začít nejpozději ve fázi 
růstu výrobku



Vývoj a zavádění nových výrobků

• Inovace patří k základním motorům 
soudobých tržních ekonomik.

• Přináší nové šance na trhu, ale také 
značné finanční nároky a rizika.

• Největším nedostatkem je jednostranný, 
výrobně technický pohled na vznik a 
vývoj výrobku.



Vývoj a zavádění nových výrobků

• Řízení a proces tvorby nového 
výrobku má 5 základních fází: 

• fáze informační a inspirační 

• fáze výběru námětu a přípravy první 
koncepční verze 

• fáze ekonomické analýzy 

• fáze technického a marketingového 
vývoje 

• fáze prováděcí a kontrolní



Výrobková politika

• Z hlediska rozhodování o hloubce a šířce sortimentu může 
podnik zvolit různou alternativu (např. malá hloubka a velká 
šíře nebo velká šíře i hloubka). 

• Při rozhodování o dynamice výrobního sortimentu může 
podnik volit mezi základními strategiemi, jako např. zavedení 
zcela nových výrobků, inovace stávajících výrobků, stabilizace 
určité části nabídky nebo vypuštění vybraných výrobkových 
řad nebo výrobků.



Výrobková politika

• Významnou složkou jsou obchodně technické 
služby:

• Poradenství

• Aplikační (montážní) servis

• Technický servis

• Produktová odpovědnost
• = zákonná povinnost zajistit bezpečnost produktu.
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Děkujeme za pozornost


