
Propagace



Co je propagace?

• Propagace je komunikace mezi prodávajícím a 
kupujícím, jejímž cílem je prodej výrobku nebo 
služby



Propagace se skládá z

• Podpory prodeje

• Reklamy

• Prodejního personálu

• Public relation (vztahy s veřejností, image 
firmy, sponzoring)

• Přímého marketingu



Podpory prodeje

Široký sortiment krátkodobých motivačních 
nástrojů (menší zásah, přímá reakce)

• Vzorky, ochutnávky, možnost vyzkoušení 
výrobku zdarma

• Kupóny na slevy

• Výstavy, veletrhy, předváděcí akce



Reklama

Neosobní forma propagace uskutečňovaná 
prostřednictvím placených médií (velký zásah)

• Rozhlas, televize

• Časopisy, noviny

• Billboardy, cityligty, plakáty, výlohy

• Internet, sociální média

• Product placement

Měření a cena dle CPT, internet a sociální média 
PPC



Podprahová reklama

Působení na podvědomí zákazníků, a to ne 
všechny smysly

• Skryté obrazy

• Skryté zvuky

• Působení na zrak, čich, sluch a hmat 
(neuromarketing)

Obrazová a zvuková podprahová reklama je 
zákonem zakázána!



Prodejní personál

Vyškolený personál je po zákazníkovi nejlepší 
formou propagace (malý zásah, vysoká 
úspěšnost)

• Prodavač
• Obchodní zástupce
• Dealeři

Prodejní personál je nutné velmi dobře proškolit 
(moderní je couching), vhodně jej motivovat, 
kontrolovat a hodnotit.



Public relations

Styk s veřejností, který má vytvářet pozitivní 
povědomí o firmě a pozitivní vztah zákazníků  
k ní.

• Publikace, zprávy

• Projevy, články v novinách

• Rozhovory v televizi

• Ovlivňování internetových diskuzí



Přímý marketing

• Teleshoping

• Zásilkové obchody

• Internetový prodej

Využívá se zejména pro cestovní ruch, makléřské 
a finanční služby, vzdělávání apod.



Určení rozpočtu na propagaci

• Metoda možností (kolik firmě zbude peněz, je 
to málo efektivní a propagace je pak špatná)

• Metoda procenta z obratu (problematická 
metoda, kdy při poklesu prodeje, místo abych 
propagací podpořil prodej, naopak jí snížím)

• Metoda konkurenční rovnosti (dám tolik co 
konkurence)

• Metoda cíl-úkol (stanovím si cíl a kolik k jeho 
naplnění potřebuji investovat do propagace)



Strategie propagace

• Strategie PUSH (tlak) – zaměřuje se na obchod, 
jak dostat zboží do obchodů, dostat je na nejlepší 
místo (merchandising). Prosadit výrobek v 
obchodním řetězci bývá velmi těžké (Ikea, Tesco)

• Strategie PULL (tah) – zaměřuje se na konečného 
zákazníka, který je motivován ke koupi a tlačí na 
obchodníka, aby výrobek či službu zařadil do 
sortimentu, často se budují firemní prodejny


