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Adidas Group
Představení společnosti
Historie slavné značky Adidas se začala psát v roce 1920, kdy si vyučený pekař a
sportovní nadšenec Adolf Dassler otevřel dílnu na výrobu bot. Už tehdy věděl, že chce
vyrábět a vyvíjet obuv pro sportovce. V roce 1924 se k Adolfovi přidává jeho bratr Rudolf a
spolu zakládají firmu Dassler Brothers Shoe Factory. Denně 25 lidí vyrobilo 100 párů bot. Širší
veřejnost se začala o produktech společnosti dozvídat díky úspěchům na Olympijských hrách
(1928 – Amsterdam, 1932 – Los Angeles, 1936 – Berlín). V období před druhou světovou
válkou vyráběla společnost již 200 tisíc párů bot.
Dramatickým obdobím byla válka, která bratry rozdělila. Oba museli vstoupit do
Národně socialistické německé dělnické strany. Adolf toto vnímal jako zlo, Rudolf naopak
ideologii propadl.
Roku 1948 se bratři rozcházejí nadobro, Adolf si nechal zaregistrovat značku Adidas,
jeho bratr značku Puma. Značka Adidas je v současné době druhým největším výrobcem
sportovního oblečení, Puma je na třetím místě (první je značka Nike).
V roce 1954 uvádí společnost Adidas na trh první oblečení. Správnou cestou pro
společnost byly četné inovace. Díky nim zažila v 60. letech firma nárůst prodeje o více
než 45 %. V roce 1972 vzniká logo „trefoil“ (kytička, pod ní název Adidas). Logo se využívá
dodnes, zejména pak pro kolekce originals. V 80. a 90. letech se firma neustále vyvíjí a slaví
úspěchy ve všech sportovních odvětvích. Vyrábí míče, boty, oblečení a řadu dalších
produktů. V roce 1991 je představeno logo „performance“ symbolizující všechny sportovní,
moderní a inovativní produkty (pyramida z čárek, pod ní název Adidas). V roce 2002
představuje firma logo „style“, které představuje módní stylové oblékání. Velkým rozšířením
portfolia společnosti Adidas bylo koupení firmy Salomon v roce 1997. Firma, tak získala nejen
značku Salomon, ale i golfovou značku Taylor Made, outdoorové a mnohé další technologie.
V roce 2006 firma přebírá společnost Reebok a získává tak prostor pro expanzi do dalších
sportovních odvětví, zejména pak hokeje, baseballu a fitness.
Portfolio Adidas Group
Adidas je skutečná globální značka s německými kořeny. Do jejího portfolia řadíme značky:
1. Adidas sport – principem této značky je dělat sportovce rychlejší, silnější a
přirozenější. Základem je pět sportovních kategorií – fotbal, basketbal, běh, tréning a
outdoor. Pro značku je typické logo „Pyramida“;
2. Adidas sport style – produkty pro běžné nošení. Logo „kytička“;
3. Five Ten – „značka statečných“ – vysoce odolná obuv – pro horolezce, motocyklisty,
kajakáře atd.;
4. TaylorMade - navrhuje a produkuje profesionální golfové produkty;

5. Adidas Golf - navrhuje a produkuje jednoduché golfové doplňky, které zlepšují hru
golfistům střední úrovně;
6. Adams Golf – navrhuje a produkuje jednoduché golfové doplňky, které zlepšují hru
golfistům všech úrovní;
7. Ashwoth – golfová obuv;
8. Reebok – je sportovní značka s jasným cílem, stát se vedoucí světovou značkou pro
fitness;
9. Reebok/CCM – vedoucí designer a obchodník s hokejovými doplňky;
Strategie společnosti
Společnost Adidas opírá svou globální strategii o šest základních pilířů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozmanité portfolio značek;
Investice zaměřené na nejlepší – potenciální trhy;
Vytvoření flexibilního dodavatelského řetězce;
Být vedoucí v oblasti inovací;
Rozvíjet tým v duchu firemního dědictví;
Stát se udržitelnou společností;

Strategie „Route 2015“
V rámci této strategie společnost Adidas group představila pětiletý strategický
obchodní plán a stanovila tři hlavní cíle:
1. dosáhnout 17 mld. euro (cca 418 mld. Kč) v prodeji 2015;
2. 15 % zvýšení roční míry zisku;
3. do roku 2015 udržet provozní marži na 11 %;
Pro dosažení svých cílů má společnost nejlepší předpoklady. Disponuje jedinečnými
značkami, vynikajícími marketingovými aktivitami, obrovským globálním dosahem a
nejlepšími lidmi z oděvního průmyslu.
Cílem této kampaně je mimo výše uvedené, sesazení největšího konkurenta
společnosti Nike z první pozice výrobce sportovního oblečení. Firma chce expandovat v Číně,
tím že zde otevře více než 2500 obchodů. Dalším cílem strategie Route 2015 je kladení
důrazu na interaktivitu, customizaci (možnost úpravy výrobku dle individuálního přání
každého zákazníka) a digitální výrobky. Adidas plně využívá možností internetu. Zákazník, si
tak může zvolit ze širokého portfolia a vytvořit si vlastní online model – může kombinovat
materiály, barvy, psát vlastní texty.
Dalším interaktivním prvkem, který spojuje inovaci, interaktivitu, customizaci a
digitalizaci je Adidas miCoach. MiCoach je interaktivní tréninkový systém. Pomocí
internetového rozhraní lze vytvořit individuální tréninkový plán, který vede audio trenér.
Bohužel komentáře prozatím nejsou v českém jazyce.

Princip miCoach – upevnění zařízení na tělo, pomocí čipu v botě se měří trasa, tep,
spálené kalorie atd. Trénink lze upravit pro různé sporty a do budoucna plánuje Adidas tento
systém a jeho programy rozšiřovat. Veleúspěšný projekt byl od roku 2010 doprovázen
kampaní „Yourself Better“ a byl veřejností velice dobře přijat. Oproti svému největšímu
konkurentovi společnosti Nike, nabízí miCoach svým zákazníkům možnost využívat zařízení
s jakýmikoliv botami a je kompatibilní se všemi MP3 přehrávači a mobilními telefony.
Zařízení od společnosti Nike funguje pouze ve spojení s botami Nike a výrobky značky Apple.
Reklamní spoty společnosti Adidas
Při vymýšlení svých kampaní si společnost zvolí určitou emoci (láska, sexuální
přitažlivost, pocit moci), a tou se pak daná značka, produkt opřede. Pro zvýšení atraktivity
svých reklam, obsazuje Adidas špičkové sportovce. Příkladem je spolupráce s Muhamadem
Alim, Lionelem Messim či Davidem Beckhamem. Adidas se v posledních letech zaměřil na
streetwear (pouliční móda). K tomu slouží kampaň na podporu začínajících kapel a DJ´s,
v rámci které Adidas rozdává své zboží. Kapely následně využívají produktů Adidas ve svých
klipech, při svých koncertech. I díky této strategii Adidas vykazuje dvakrát větší obrat než
například firma Levi´s. Do marketingu Adidas ročně investuje přes miliardu euro. Hodnota
této značky se vyšplhala na 62 miliard korun.
Slogan „Impossible is Nothing“ (Nemožné neexistuje) se stal hlavním propagátorem
úspěšné kampaně, která odstartovala v roce 2007. Cílem sloganu je sjednotit image všech
značek společnosti Adidas Group a nabídnout spotřebiteli se zájmem o sport, módu, muziku
a pop kulturu jednotné image firmy. Tvářemi kampaně se stali známé sportovkyně a
sportovci z celého světa (celkem se zapojilo 30 sportovců). Kampaň měla formu televizních
reklam, plakátů, dokumentárních filmů, ve kterých vystoupili a spoluautory se stali samotní
sportovci, snažící se podpořit každého člověka v tom, aby neměl strach udělat první krok.
Příkladem je televizní reklama, ve které fotbalista Lionel Messi vypráví svůj příběh, ve kterém
upozorňuje na svou výšku. Reklama je zakončena Lionelem Messim v dresu národního týmu
Argentiny a sloganem „Impossible is Nothing“. Z propagace značky Adidas, se tak stala
inspirující a smysluplná kampaň, ve které se odrazila velká dávka upřímnosti a pravdivých
příběhů. Příběhy byly natolik reálné, že se v průběhu kampaně musely měnit informace v již
natočených, ale nezveřejněných reklamách. Příkladem je reklama s rekordmankou Yelenou
Isinbaevovou, která v průběhu kampaně získala další rekord, a číslo 11 muselo být
v materiálech upraveno na 12.

Inovace a milníky
Obuv Superstar
Roku 1969 přichází na trh nový model obuvi s názvem Superstar (nízká obuv
s celokoženým svrškem a gumovou čepicí). Původně byla navržená jako obuv pro
basketbalové hráče. Obuv si získala oblibu hráčů NBA a již v polovině 70. let hrálo v této
obuvi 3/4 vrcholových hráčů této nejprestižnější basketbalové ligy. Záhy se obuv dostala
z basketbalového hřiště do ulic jako life-stylová obuv. Nemalou zásluhu na tom měla rapová
skupina Run-DMC, která tuto obuv propagovala na svých koncertech a dokonce složila píseň
„My Adidas“. Díky tomu se zvýšil prodej této značky a stala se z ní nadčasová ikona a kulturní
stálice, kterou nosí lidé po celém světě dodnes.
Tenisová obuv
Roku 1971 Adidas vyvinul první tenisovou obuv s koženým svrškem. Toto provedení
mělo zpevnit chodidlo a zabránit zvrtnutí kotníku. Obuv se stala mezi tenisty velmi
oblíbenou. Název získala po tehdejší tenisové jedničce Stanu Smithovi.
Technologie TORSION
Revoluci ve výrobě obuvi přináší rok 1989. Adidas přichází s různými typy obuvi pro
různé běžce a běžecké styly. Do té doby byly na trhu pouze boty kombinující důležité funkce,
jako je odpružení, vyztužení a navádění v jedné botě. Adidas přišel se speciálními modely
určenými speciálně pro navádění (ZX 7000), odpružení (ZX 8000) a vyztužení (7X 9000).
Adidas – fotbal
Adidas, jakožto světová jednička na trhu s fotbalovou obuví a fotbalového vybavení
neustále inovuje své produkty. V roce 1978 vyrábí společnost kopačky mající kolíky směřující
ven. Hráč tak měl širší stopu, zaručující větší stabilitu. Kopačky měly dvojitou podešev. První
vrstva ve tvaru osmičky (v bílé barvě) byla vyrobena z tvrdého umělého materiálu, druhá
vrstva (v černé barvě) byla vyrobena z měkčího materiálu – pro oporu nohy. Tato technologie
dala základy všem následně vyráběným botám.
V roce 1994 přestavuje na mistroství světa V USA kopačky Predator, které mají
speciálně zvlněný povrch, umožňující lepší kontakt s míčem. V roce 2010 byla představena již
desátá generace těchto kopaček.
Na Mistrovství světa FIFA 2006 byl představen nový fotbalový míč nesoucí název
Teamgeist. Jedná se o první míč, který je tvořen pouze 14 díly, míč má tedy o 60 procent
méně spojů a celková délka švů se snížila o 15 procent. Díky těmto vlastnostem má míč
dokonale hladký a kulatý povrch, který dodává hráčům větší kontrolu nad míčem a lepší
přesnost.

Úspěchy Adidas v číslech
Adidas má v současné době 107 dceřiných společností v 20 zemích a vyváží do 160
zemí. Důkazem úspěšnost strategií společnosti Adidas jsou každoročně zvyšující se čisté
tržby.
Společnost se snaží inovativními metodami zdokonalovat své výrobky a podporovat
tak skvělé jméno, které si značka za svou dlouhou historii vybudovala. Dnes se můžeme
s touto značkou setkat téměř v každém obchodě se sportovním oblečním. Kvalitu výrobků
dokládá nepřeberné množství sportovců z celého světa, kteří si je oblékají na závody, turnaje
a jiné soutěže. Strategií společnosti je každoročně rozšiřovat a inovovat své portfolio. Mezi
produkty již dlouhou dobu nepatří pouze boty. Značka Adidas dnes vyrábí batohy, trička,
kalhoty, mikiny, ponožky a řadu doplňků všední potřeby.
Jednou z mnoha strategií, která může znamenat pro společnost posun kupředu, představuje
spojení s „konkurencí“. Tímto spojením získá firma možnost obsazení nových trhů, zvýšení
podílu na těchto trzích, nových technologií a rozšíření nejen portfolia produktů, ale také
cílové skupiny.
Příklady spojení:
1) Získání obchodní skupiny Salamon group
Díky tomuto spojení získala společnost Adidas značky Salamon, Bonfire, TaylorMade,
Mavic, Wilson. Mimo tyto značky společnost získala veškeré technologie a postupy. Došlo
k výraznému rozšíření portfolia výrobků a zásadnímu rozšíření cílové skupiny.
2) Získání firmy Reebok
Velkým strategickým milníkem byl rok 2006, kdy Adidas kupuje značku Reebok za 3,8
mld. dolarů. Tato transakce svedla dohromady dvě nejznámější a nejrespektovanější značky
sportovního průmyslu pod jednu organizaci Adidas Group.
Výsledkem tohoto spojení je celosvětové posílení a především výraznější průnik na
americký trh. Podíl na americkém trhu se sportovní obuví se zvedl z 10 % na dvojnásobných
20 %. Toto zvýšení znamenalo přiblížení se největšímu rivalovi společnosti Nike.

Graf č. 1 Čisté tržby Adidas group
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Graf č. 2 Čisté tržby značky Adidas
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Tabulka č. 1 Čistý příjem dle produktů
Čistý příjem dle produktových 2012
kategorií (v mil. € 2007-2012)

2011

2010

2009

2008

2007

Oděvy

6,922

6,242

5,389

4,642

4,919

4,751

Obuv

6,290

5,733

5,380

6,663

4,775

4,426

Doplňky

1,671

1,347

1,221

1,076

1,105

1,246

Čistý příjem dle značek (v mil. € 2012
2007-2012)

2011

2010

2009

2008

2007

Adidas

11,344 9,867

8,714

7,520

7,821

7,113

Reebok

1,667

1,940

1,913

1,603

1,717

1,831

TaylorMade – Adidas Golf

1,344

1,044

909

831

812

804

Rockport

285

261

252

232

243

291

Reebok – CCM Hockey

243

210

200

177

188

210

Tabulka č. 2 Čistý příjem dle značek
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Baťa a.s.
Představení společnosti
Společnost Baťa patří mezi největší české prodejce obuvi. Byla založena sourozenci
Antonínem, Annou a Tomášem Baťovými v roce 1894 ve městě Zlín. Již rok po svém založení
se výhradního vedení ujímá Tomáš Baťa. V roce 1900 zaměstnávala společnost 120 lidí. Díky
jedinečnému přístupu k zákazníkovi, mottu Tomáše Bati „Náš zákazník, náš pán“ a díky jeho
flexibilitě dochází k rychlému rozvoji společnosti. V roce 1905 již pracuje pro společnost 250
zaměstnanců, kteří vyrábějí 2200 párů bot denně. Tomáš Baťa přichází s tzv. „baťovkami“,
které představují levnou plátěnou obuv dostupnou i chudším lidem.
V roce 1908-1909 zájem o kvalitní boty překračuje hranice. Společnost získala zakázku
pro rakousko-uherskou armádu a zakládá prodejní agentury na Balkáně a na Středním
východě. V době první světové války měla společnost více zaměstnanců, než potřebovala
vzhledem k jejímu stávajícímu odbytu, což přivádělo společnost k úvěrové zadluženosti.
Tomáš Baťa se pokusil zadluženost firmy překonat vnitřním úvěrovým systémem a zřízením
podnikové banky. Velký vliv na vzpamatování firmy měla riskantní marketingová akce „Baťa
drtí drahotu“, při které došlo ke snížení cen obuvi na polovinu. Od roku 1917 prodej obuvi
stále roste, 5000 zaměstnanců vyrábí 2 miliony párů ročně.
Díky prosperitě společnosti firma buduje nové prodejny, továrny, školy, nemocnice a
staví obytné domy. Tomáš Baťa zavádí v roce 1924 spoluúčast na zisku a ztrátě. Po vzoru
Henryho Forda byla v roce 1927 zavedena pásová výroba, umožňující zvýšení výroby o 75 % a
zvýšení počtu zaměstnanců o 35 %. V roce 1931 společnost mění právní formu z veřejné
obchodní společnosti T.&A. Baťa na Baťa akciová společnost a stává se předním exportérem
obuvi na světě. Zakládají se nové továrny ve Švýcarsku, Anglii, Francii, Jugoslávii, Holandsku,
USA a Indii. V roce 1932 přichází tragická událost pro společnost Baťa, Tomáš Baťa zahynul
při letecké nehodě. Do vedení společnosti se dostává Jan Baťa, který rozšiřuje zaměření
společnosti na výrobu pneumatik, letadel, kovoobráběcích strojů, jízdních kol. V roce 1939
tak firma Baťa provozuje 63 společností s různým podnikatelským záměrem a zaměstnává
více než 67 tisíc zaměstnanců. Hlavním artiklem ovšem zůstává obuv, kdy společnost
prodává po celém světě přes 60 milionů párů.
V roce 1945 komunistická vláda znárodňuje všechny Baťovi podniky ve východní
Evropě. Společnost musela vše začínat znovu. Oporu do začátku jí poskytly pobočky mimo
východní Evropu. Centrála společnosti se přesouvá do Kanadského Toronta.
V sedmdesátých letech společnost rozšiřuje své portfolio o privátní značky, jako je
Power, Marie Claire, North Star, Bubblegummers. V osmdesátých letech se firma Baťa
soustředí na maloobchodní prodej, přichází s novým konceptem sportovního oddělení a
otevírá velkoformátové prodejny.

Strategií firmy bylo vybudovat nejen továrnu, ale veškeré zázemí pro ni i
zaměstnance. Firma si veškeré suroviny vyráběla a prodávala sama bez prostředníků, čímž
šetřila nemalé prostředky na nákladech. Firma disponovala vlastní koželužnou, firmou na
výrobu strojů, vlastnila pole i lesy. Pro své zaměstnance budoval Baťa tzv. Baťovy domky (ve
své době považovány za velice luxusní bydlení). Ve spojení s vysokými platy, školami,
školkami a dalšími službami, znamenala společnost Baťa hlavní příčinu přílivu pracovních sil
do Zlína.
V devadesátých letech se firma soustředí na kreativitu výrobků, vyšší kvalitu produktů
a služeb. Reaguje na tržní změny, ustupuje od výroby samotné, orientuje se na design,
marketing a distribuci. Společnost nadále posiluje vztahy ve východní Evropě, otevírají se
obchody v Rusku, Polsku, Chorvatsku a Slovinsku.
V roce 2001 dochází k rozdělení společnosti na 4 hlavní jednotky dohlížející na určité
regiony. I díky tomuto rozdělení se zvyšuje efektivita působení v jednotlivých regionech. Baťa
otevírá inovativní centra, ve kterých se soustředí na design a nejnovější technologie výroby.
Sortiment Baťa
Do sortimentu společnosti patří produkty z dámské, pánské kolekce, Urban fashion
kolekce, Outdoorové kolekce, sportovní kolekce a speciální kolekce. Baťa je největším
výrobcem obuvi pro diabetiky v České republice.
Baťa a společnost
Základem kultury firmy Baťa jsou lidé a planeta. Cílem společnosti je již od roku 1894
zlepšování života zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a komunit v rozvinutých i rozvojových
zemích a současně ochrana životního prostředí pro současné i budoucí generace. Baťův
program udržitelnosti je adaptivní, globální a neustále vyvíjející se. Je rozdělen na čtyři
klíčové oblasti:
1. výroba a pracoviště – společnost Baťa se zavazuje k vývoji provozní dokonalosti, která
vede k výrobě bezpečných produktů, čistému a stimulujícímu pracovnímu prostředí.
Firma je zodpovědná za zdraví a důstojnost svých zaměstnanců. Příkladem dnešní
praxe je Baťův etický kodex hodnot a přesvědčení, který vede zaměstnance při
každodenní práci po celém světě. Prioritou u firmy Baťa je vzdělávání. Nový
e-learningový program učí všechny zaměstnance „baťovské kultuře“;
2. životní prostředí – ve společnosti Baťa vždy hrála roli komunita, ve které společnost
působí a ochrana životního prostředí. Společnost praktikuje princip tří R: redukovat,
repasovat, recyklovat;
3. ekologické inovace a vývoj - Baťa se snaží identifikovat a využívat postupů, materiálů
a výrobků, které způsobují nejmenší škody na životním prostředí a lidech. Podporuje
vývoj materiálů a výrobních inovací. Příkladem jsou recyklovatelné materiály, jako je

korek nebo lepidla na vodní bázi. Baťa dlouhodobě podporuje výsadbu stromů v okolí
výrobních závodů;
4. společenské zapojení a sociální rozvoj – Baťa podporuje a posiluje komunity v místě
svého působení. Příkladem je Baťův dětský program, v rámci kterého bylo v roce
2011 podpořeno 25.000 dětí. Baťa poskytuje zdarma minerální vodu v okolí svých
továren, zaměstnanci darují krev apod. Od roku 2005 podporuje program pro
podporu venkova, který si klade za cíl poskytnout cenově dostupné boty pro chudé;
Strategie firmy Baťa
Typické pro společnost Baťa je zavádění nových technik do výroby, inovace výrobků a
nového myšlení v práci obecně. Na zdech továren firmy byly nápisy „Lidem myšlení, strojům
dřinu“. Nebyla to pouze prázdná fráze, ale projekt realizovaný na každém pracovišti. Všechny
návrhy a novinky musely být uskutečněny zaměstnanci v nejkratším možném čase. Za návrhy
a jejich včasnou realizaci byli a jsou dobře odměněni. Tato strategie je jeden z hlavních
motorů konkurenční schopnosti firmy Baťa a její trvalé prosperity.
Společnost Baťa má již od svého počátku nastavenou strategii: „dobrý obchod je
takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění“, a že dobrý podnikatel vyrábí pro zákazníky,
zabezpečí své zaměstnance a dobře slouží společnosti. Tato strategie je i v dnešní době
základem překonání krizí a zajištění růstu firmy. I v dnešní době se ukazuje, že etika
podnikání, upřednostnění potřeb zákazníků, péče o zaměstnance a snaha prospět svým
konáním společnosti mohou vézt firmu ze spirály poklesu.
Baťa v číslech







denně je obsloužen více než 1 milion zákazníků;
počet zaměstnanců je více než 40.000;
počet obchodů více než 5.000 ve více než 50 zemích světa (v ČR 83 prodejen);
výroba probíhá ve 40 zařízeních v 25 zemích světa;
ročně vyrobeno více než 150 milionů párů bot;
společnost Baťa má dnes čtyři obchodní jednotky:
- Bata Europe se sídlem ve švýcarském Lausanne;
- Bata Asia Pacific-Africa se sídlem v Singapuru;
- Bata Latin America se sídlem v Ciudad de México;
- Bata North America se sídlem v kanadském Torontu;

Úspěch Baťa, a.s. v číslech
V důsledku hospodářské krize podnik Baťa zaznamenal nižší poptávku po svých
výrobcích i růst konkurence, což vedlo v roce 2010 k zásadním změnám ve fungování
společnosti, zejména pak v oblasti zásob. Hlavním cílem bylo snížení nízkoobrátkových zásob
a navýšení nových kolekcí a jejich efektivnější distribuce. Druhým krokem byla implementace
nové celoevropské nákupní strategie s cílem harmonizace artiklů v rámci jednotlivých zemí.

Společnost má nastavenou dlouhodobou marketingovou koncepci, která se ubírá třemi
základními směry:
1. komunikace se zákazníkem přímo v prodejnách, kde Baťa sleduje nejnovější trendy
v oblasti in-store zařízení a POP kampaní;
2. zaměření na věrné zákazníky, kteří tvoří velkou část obratu. K tomuto slouží rozvoj
věrnostního programu Baťa klub či Renome;
3. vydávání firemního časopisu Detail, který přináší čtyřikrát ročně informace ze světa
módy a obouvání a zprostředkovává jednoduchý kontakt se zákazníkem;
V roce 2004 přišel Baťa s on-line prodejem pod značkou Baťa Home. Tento prodej
zaznamenává neustálý nárůst. V roce 2008 byl meziroční nárůst 25 % a tento kanál byl a
bude implementován do dalších lokalit (Itálie, Španělsko, Polsko a další). Nedílnou součástí
tohoto kanálu je i webový portál www.bata.cz, která zaznamenává trvalý nárůst
návštěvnosti. Společnost chce tento trend zachovat a nadále upevňovat svou pozici a
zkvalitňovat portfolio služeb.
Graf č. 1 Vývoj počtu zaměstnanců

Vývoj počtu zaměstnanců Baťa a.s.
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Graf č. 2 Tržby celkem
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Ikea Group/Ikea Česká republika s.r.o.
Představení společnosti
Historie společnosti se začala psát v roce 1943 ve Švédsku. Jejím zakladatelem je
Ingvar Kamprad, který ve svých sedmnácti letech obdržel za úspěšné ukončení studií finanční
dar od svého otce. Obdržené finanční prostředky Ingvar investoval do založení firmy, která
z počátku prodávala tužky, pera, peněženky, rámečky, hodinky, punčochy a podobné levné
zboží, které se dalo dobře prodat.
Název společnosti vznikl spojením iniciál zakladatele a prvních písmen slov farmy a vesnice,
kde Ingvar vyrůstal.
Ingvar Kamrada Elmtaryd Agunnaryd = IKEA
Již v roce 1945 se Ingvarovo obchodování natolik rozrostlo, že již nezvládal prodávat
zboží individuálně po telefonu. Ingvar tak začal inzerovat v místních novinách (první známky
reklamy společnosti IKEA) a začal využívat improvizovanou zásilkovou službu.
V roce 1948 byl do sortimentu společnosti zařazen nábytek, který byl vyráběn
místními výrobci z okolních lesů. Zakladatel společnosti rozpoznal možnosti, které nabízí
prodej nábytku ve větším měřítku pomocí reklamy. V roce 1951 se zrodil katalog Ikea, jak ho
známe i dnes. Ikea dokázala reagovat i na konkurenční boj, který v té době započal.
Výsledkem boje bylo snižování cen. Hrozilo ovšem, že toto snižování bude na úkor kvality
zboží. Ikea tedy v roce 1953 otvírá předváděcí centrum, kde mohou zákazníci poprvé nábytek
vidět, osahat si jej a to vše ještě před jeho samotným objednáním. Tím Ikea dokázala, jakou
její výrobky mají kvalitu za nízkou cenu.
Dalším důležitým prvkem koncepce IKEA se v roce 1956 stalo dodávání nábytku
v plochém balení, což znamenalo, že si zákazníci mohou nábytek sami snadno odvézt a doma
smontovat. V roce 1958 IKEA otevírá první obchodní centrum. Jako další výborný tah se
ukázalo v roce 1960 otevření restaurace v obchodním domě.
V šedesátých a sedmdesátých letech již nic nebránilo, aby IKEA expandovala do
zahraničí. V roce 1963 dobývá Norsko, 1969 Dánsko, 1973 Švýcarsko, 1975 Austrálii, 1976
Kanadu, 1977 Rakousko, 1979 Nizozemí.
V roce 1984 přichází IKEA s dalším prvkem své koncepce, a to členským klubem IKEA
FAMILY. Tento klub je činný dodnes, a to v 16 zemích světa a více jak 167 obchodních
centrech. V současné době má IKEA FAMILY přes 15 milionů členů.
V roce 1990 společnost IKEA rozpracovává první zásady ochrany životního prostředí a
v roce 1991 IKEA získává vlastní pily a výrobní závody a zakládá skupinu SWEDWOOD, která
vyrábí dřevěný nábytek a dřevěné komponenty. Společnost IKEA se v roce 1997 objevuje na
internetu.

Sortiment
Společnost IKEA je přesvědčena, že design by měl být dostupný pro každého. Jedná se
o tzv. demokratický design, který tvoří pět základních prvků – forma, funkce, kvalita,
udržitelnost a nízká cena. Všechny výrobky, kterých je v současné době 9.500 navrhují a
vyvíjí lidé ze společnosti IKEA sami. Inovativním a jedinečným prvkem výroby je práce
s jednotlivými dodavateli přímo v jejich továrnách. Lze tak dosáhnout nejefektivnějšího a
cenově nejpříznivějšího přenesení designu do běžného života.
Dětská Ikea
V roce 1997 se IKEA zaměřuje na nejdůležitější lidi na světě, což jsou děti a vzniká tak
Dětská IKEA, která nabízí nábytek určený výhradně pro děti. Výrobky mají dětem pomáhat
rozvíjet pohybovou koordinaci, kreativitu a sociální dovednosti. Na vývoji výrobků
spolupracují odborníci spolu se samotnými dětmi. Ikea nabízí v rámci svých obchodů místa
na hraní, vystavené dětské pokojíčky, prostory pro miminka, speciální dětská jídla
v restauraci. V roce 2011 si v dětských koutcích pohrálo 128 000 dětí.
Výrobky IKEA 365+
Ve stejném roce jako Dětská IKEA uvádí společnost na trh sortiment 365+, což jsou
výrobky pro každodenní využití při vaření, konzumaci, servírování.
Ikea Business
Ikea program pro malé a střední podnikatele zahájen v roce 2012.
Marketing
Nejdůležitějším vizuálním efektem konceptu IKEA je logo IKEA a značka IKEA. Za celou
historii IKEA se její logo změnilo jen minimálně. Pro společnost IKEA jsou typické barvy
modrá a žlutá, což symbolizuje národní barvy Švédska. V dnešní době je IKEA jednou
z nejsilnějších světových značek.
Krédo společnosti – „Vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí“. Z obchodního
hlediska si IKEA klade za cíl nabízet širokou škálu kvalitně navrženého a funkčního vybavení
do domácností za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co možná nejvíce lidí.
IKEA každoročně snižuje ceny. Na rok 2013 plánuje IKEA snížení o 1,4 %. Nízkých cen
dosahuje IKEA díky metodickým a systematickým přístupem od prvních kroků při vývoji
produktu, přes dodávky, distribuce až po vlastní prodej. Klíčem k úspěchu je úzká spolupráce
mezí všemi stranami – návrháři, vývojovými pracovníky, nákupčími, dodavateli a zákazníky.
Každoročního snižování cen může být docíleno díky zákazníkům, kteří se vracejí a stále více
nakupují. IKEA tak může nakupovat vyšší objemy produktů a s dodavateli vyjednávat nižší
ceny.

Pro věrné, ale i nové zákazníky je připraven IKEA family klub. Členství v tomto klubu
nabízí svým členům řadu výhod. Příkladem je možnost vrácení zboží bez udání důvodů do
120 dnů, nákup vybraného zboží a jídla se slevou, slevy u partnerských organizací,
informování o nejnovější nabídce IKEA.
Kodex IKEA
Vizí společnosti IKEA je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí – zaměstnance
IKEA, zákazníky, pracovníky dodavatelů atd. Proto společnost vytvořila a od roku 2000 začala
uplatňovat kodex pro dodavatele IWAY, který specifikuje minimální požadavky na oblast
ochrany životního prostředí, sociální oblast a pracovní podmínky. Dodavatelé jsou pravidelně
kontrolováni, a pokud nečiní dle kodexu je s nimi spolupráce ukončena.
Některé z prvků kodexu:







Žádná dětská práce;
Žádná nucená nebo otrocká práce;
Žádná diskriminace;
Svoboda sdružování;
Alespoň minimální mzda a zaplacené přesčasy;
Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění vzduchu, vody a země a
opatření na úsporu energie;

IKEA Foundation
IKEA Foundation je nadace podporující řadu let programy připravované organizacemi
jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím
v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost.
Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Podporované jsou například projekty prevence dětské práce, kde IKEA darovala od
roku 2000 více jak 60 milionů euro, dále podpora uprchlíků, kde IKEA daruje 73 milionů euro
na přístřešky, vzdělání a péči o uprchlíky a jejich rodiny.
Za každý nákup plyšové hračky věnovala Ikea 1 euro na projekty UNICEF a Zachraňte
děti. Od roku 2011 vybrali zákazníci a pracovníci Ikea 12,4 milionu eur.

Úspěch IKEA v číslech
Důkazem fungující strategie společnosti IKEA Česká republika resp. celé skupiny IKEA
je neustále zvyšující se podíly návštěvníků potažmo zákazníků. Společnost IKEA, tak plně
naplňuje cíle svého kréda „vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí“. Každoročně
zvyšující se celkové obraty, naplňují hlavní obchodní cíl, kterým je nabídnout širokou škálu
kvalitně navrženého a funkčního vybavení do domácností za ceny tak nízké, aby si je mohlo
dovolit co možná nejvíce lidí.
V rámci České republiky navštíví obchody společnosti IKEA přes 10,5 milionu
návštěvníků z toho je více jak polovina platících zákazníků (viz graf č. 2). Zvyšující se
návštěvnost znamená zvyšující se tržby společnosti. Ty se pohybují ročně kolem 7 mld. Kč (viz
graf č. 1). Lákadlem zákazníků je každoroční snižování cen (cca o 1 % ročně). Možnost
každoročně snižovat ceny, je v důsledku úspor v dopravě, navázání výhodných smluv
s dodavateli atd. Příkladem úspor v dopravě, je přechod z dřevěných europalet na papírové.
Tyto palety jsou lehčí, tenčí a vejde se jich více do kamionů. Díky tomu dochází ke snižování
počtu nákladních aut o 15 % (v roce 2013 jezdilo po českých silnicích 13 tis. kamionů, což je o
2000 méně než v roce 2012).
V České republice plánuje IKEA do dvou let spustit internetový obchod. Od tohoto
kroku si IKEA slibuje zvednutí podílu na trhu s vybavením do bytu z 20 % na 25 % a tržby,
které by odpovídali otevření nového kamenného obchodu.
IKEA Group v číslech
Společnost Ikea Group nabízí přibližně 9.500 produktů a v roce 2012 otevřela 11
nových obchodů v devíti zemích, celkem se tak zvýšil počet na 298 obchodů v 26 zemích.
Oproti roku 2011 se prodej zvýšil o 9,5 %. Celkový obrat činil 27 miliard eur. Mezi pět nejvíce
prodávajících zemí řadíme Německo, USA, Francii, Itálii a Rusko (viz graf). V roce 2012
obchody společnosti Ikea navštívilo 690 milionů návštěvníků. Roční obrat Ikea Food činil 1,3
miliard eur. Webové stránky ikea.com zaznamenaly více jak miliardu přístupů, což je oproti
roku 2011 nárůst o 21,8 %.
V maloobchodním prodeji skupiny Ikea pracuje 106.500 zaměstnanců, ve
velkoobchodním prodeji a distribuci 14.500 zaměstnanců a v průmyslové skupině 18.000.
Celkem tedy skupina Ikea zaměstnává po celém světě 139.000 zaměstnanců. Dle regionů
nejvíce lidí zaměstnává Ikea v Evropě (99.000 zaměstnanců).
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Graf č. 1 Vývoj celkového obratu
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Graf č. 2 Vývoj návštěvníků/zákazníků
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Graf č. 3 Pět nejlépe prodávajících zemí
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Graf č. 4 Prodej dle regionu
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Graf č. 5 Zaměstnanci dle regionu

Zaměstanci dle regionu v tis.
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Tabulka č. 1 Přehled příjmů IKEA group za roky 2012 a 2011 (v milionech eur)
2012
Příjem
27,628
Náklady na prodej
15,723
Hrubý zisk
11,905
Provozní náklady
8,423
Provozní zisk
3,482
Celkový finanční výnosy a náklady
427
Zisk před menšinovými podíly a 3,909
daněmi
Daň
695
Menšinový podíl
-12
Čistý zisk
3,202

2011
25,173
13,773
11,400
7,808
3,592
165
3,757
781
-10
2,966

Přepracováno dle: Zdroj: http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/pdf/global/ys_welcome_inside_2012.pdf

Graf č. 6 Celkový příjem IKEA group

Celkový příjem v miliardách eur 2001-2012
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McDonald´s Corporation
Představení společnosti
McDonald´s Corporation (dále jen McDonald´s) je jedním z největších provozovatelů
světových řetězců poskytující rychlé občerstvení. Historie firmy sahá do roku 1940, kdy bratři
Richard a Maurice McDonaldovi otevřeli v Kalifornii první restauraci. Hlavní rozmach zažila
firma v 60. a 70. letech, kdy na scénu přichází syn českého emigranta Raymond Albert Kroc,
kterého zaujal promyšlený systém bratří McDonaldových „jak kvalitně a rychle občerstvit co
nejvíce lidí“.
Raymond A. Kroc v roce 1962 kupuje firmu McDonald´s za 2,7 milionů dolarů. V tom
samém roce již pod jeho vedením funguje 500 restaurací s miliardou prodaných
hamburgerů. V 60. a 70. letech firma expanduje do Kanady, Japonska, Austrálie, Německa,
Velké Británie a v 90. letech do střední a východní Evropy. Vůbec první restaurace
McDonald´s v České republice byla otevřena v Praze roku 1992 (v dnešní době je otevřeno
cca 89 restaurací v ČR a vzrůstající trend nadále trvá).

Sortiment
V nabídce společnosti McDonald´s je široké portfolio stálých produktů, které jsou
neustále doplňovány a inovovány. K 1. 10. 2012 tvořilo stálou nabídku šestnáct sendvičů,
které lze kombinovat do výhodných menu. Nabídka je zaměřená nejen na milovníky masa,
ale taktéž na vegetariány, kteří mají možnost vybrat si z mnoha druhů salátů a desertů.
Portfolio stálých produktů je doplňováno a zpestřováno promo nabídkami, které
obvykle trvají cca 3 měsíce a obohacují nabídku o 2-5 odlišných sendvičů. Dalším doplněním
jsou tzv. finger food, což jsou kousky malých potravin (př. malé smažené hermelíny,
krevetky) či alternativy stávajících potravin (př. americké brambory).
Několik let zpět se mohou zákazníci v České republice setkat se snídaňovou nabídkou,
která nabízí 9 produktů. Produkty lze koupit samostatně či ve formě menu.
Prvního července 2009 bylo v České republice otevřeno první McCafé, což je kavárna
v rámci společnosti McDonald´s, nabízející kávu a deserty. Vůbec první McCafé bylo otevřeno
v australském Melbourne. K dnešnímu dni je v České republice otevřeno 29 kaváren.

Cílová skupina
Stejně jako po celém světě si i v České republice získal koncept rychlého občerstvení
příznivce z široké škály zákazníků. Nejpočetnější skupiny tvoří lidé ve věku 18 – 35 let, ale
výjimkou nejsou lidé důchodového věku, kteří ocení širokou nabídku kávy a desertů. Firma
získala velkou popularitu svým zaměřením na dětské strávníky, zejména je oblíbená forma
tzv. „Happy meal“, která kromě občerstvení obsahuje i dáreček ve formě hračky. Oblíbené
jsou také tzv. playlandy, což jsou prostory určené pro hraní malých návštěvníků.
Marketingové strategie McDonald´s
McDonald´s je synonymem rychlého občerstvení a druhou nejznámější obchodní
značkou na světě. V dnešní době je jen málo zemí, kde nenajdete McDonald´s. Vstup této
společnosti do země je také často vnímán jako známka demokratického vývoje v dané zemi.
Podnikání společnosti McDonald´s je postaveno na čtyřech základních pilířích,
přičemž celý systém je založen na přísném sledování kvality dodávaných surovin a
pracovních postupů při výrobě produktů, s jediným cílem a to je spokojený zákazník.
Čtyři pilíře
1) kvalita – vše začíná u pečlivého výběru surovin a jejich následném uskladnění. Veškeré
suroviny jsou dle přesně vymezených postupů a úprav přetvářeny na pochutiny z jídelníčku
McDonald´s. Vysoké kvality nelze dosáhnout bez profesionálního kuchyňského vybavení,
které podléhá nepřetržité kontrole;
2) obsluha – mottem společnosti McDonald´s je „tak trochu jiná restaurace“, které znamená
nejen kvalitní produkty za přiměřené ceny, čisté prostředí, ale také ochotnou a usměvavou
obsluhu. Pro pohodlí zákazníka byl vytvořen McDrive, což znamená, že si zákazník může
objednat jídlo bez nutnosti opustit vozidlo;
3) čistota – všechny restaurace jsou plně klimatizovány a celodenně udržovány v čistotě;
4) přiměřené ceny;
Propagace
Restaurace s rychlým občerstvením využívají k propagaci svých výrobků různé typy
reklamních médií. V roce 2012 se společnost McDonald´s stala čtvrtým největším inzerentem
v USA, a to s částkou 957 milionů dolarů.
Mezi společné reklamní metody patří:


Televizní komerční kampaně – V roce 1962 se poprvé v reklamní kampani objevuje
postava Ronalda McDonalda (klaun). Průzkum ukázal, že za prvních 6 let působení
v celonárodní reklamní kampani znalo tuto postavu 96% amerických dětí. Cílem bylo,








aby se klaun stal druhou nejpoznávanější postavou po Santa Clausovi. V roce 1996
uzavřel McDonald´s smlouvu o spolupráci se společností Walt Disney na základě které
může McDonald´s výhradně používat postavičky z filmů pro svou propagaci. V roce
2003 spouští McDonald´s v Německu první globální kampaň s názvem „i'm lovin' it“
(miluju to). Cílem koncepce je vnést dynamiku a mladistvý náboj do fungování firmy –
průběžně je rozšiřována nabídka, zlepšováno prostředí v restauracích, dochází
k rekonstrukcím provozoven. Na jaře 2008 přechází McDonald´s k nové image a
sloganu „What we´re made of“ (z čeho jsme vyrobené) – kampaň založená na
produkty McDonald´s a jejich složení. V listopadu 2008 McDonald´s přechází na nové
obaly a také přechází na tmavší, ale teplejší barvy a realističtější fotografie produktů;
Produkty – v roce 1979 se poprvé objevuje Happy meal, což je produkt zaměřený na
dětské zákazníky;
Tiskové reklamní kampaně;
Billboardové kampaně;
Sponsoring – McDonald´s je spojován s NHL, Olympijskými hrami, FIFA světovým
pohárem, týmy NASCAR, Super bowl;
Směrové značky a plakáty směřující zákazníky k nejbližší restauraci;
Oblečení a různé produkty s logem společnosti;

Franchising
McDonald´s v České republice patří mezi nejstarší franchisové řetězce. Zjednodušeně
pojem „to franchise” znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v
určité oblasti jednou firmou firmě jiné. Rozumí se tím dlouhodobá smluvní spolupráce mezi
nezávislými podnikateli - poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem
franchisingu (franchisantem) - na základě, které franchisor předává franchisantovi znalosti o
vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.
První restaurace McDonald´s franchisového tymu byla na našem území otevřena
v roce 1996 a v současné době je v ČR 20 frachisantů, kteří provozují 60 % (42) z celkového
počtu restaurací. Zbylých 40 % tvoří vlastní provozovny.
Ukázky novodobých strategií
I tak velká firma jako je McDonald´s musí bojovat s globalizací. V dnešní době, kdy se i
zavedené globální značky stávající součástí běžného života, příslib stejné kvality kdekoliv na
světě přestává stačit a firmy musejí přecházet k uplatňování lokálních marketingových
strategií. Již nestačí záruka toho, že hamburger bude chutnat stejně v Praze i Paříži. Níže si
uvedeme některé strategie, které byly vyzkoušeny v různých zemích.
1. HongKong

V této zemi se velké oblibě těší kuřecí kousky McNuggets. Již několik let jsou
propagovány především v televizních reklamách formou spotů, propagujících spojitost
namáčení nugetů do dipů. Většinu zákazníků firmy McDonald´s v této zemi tvoří mladí
pracující lidé se vztahem k moderním technologiím. Novinkou v propagaci tohoto produktu
se tak stala interaktivní kampaň 3D McNuggets Dip, jejímž cílem bylo oživení konceptu
propagace produktů a zabránění oslabování jejího účinku. V rámci kampaně byla vytvořena
hra využívající augmented reality (rozšířená realita). Zákazník při koupi McNuggets obdrží
kartičku s vytištěným obrázkovým kódem, který může použít při plnění úkolů v některé ze tří
her.
Efekt kampaně překonal veškerá očekávání, během jednoho měsíce vygenerovalo
170.000 nahlížení a 30 tisíc unikátních her. Z hlediska samotného McDonald´s je
nejzajímavější výsledek odběru obchodních sdělení pomocí e-mailu, nově bylo
zaregistrováno 8000 odběratelů těchto mailových sdělení.
2. Německo, Rakousko
Snahou zaujmout náročné německy hovořící zákazníky a ukázat jim, že značka
McDonald´s je součástí jejich kultury došlo vedení společnosti k jednoduchému poznání, a
to, že je potřeba ukázat, že firma nenabízí pouze tradiční stejná jídla, ale naopak je schopná
pružně reagovat na požadavky domácí veřejnosti.
Hlavním cílem kampaně bylo zvýšení návštěvnosti v zimních měsících. Snahou bylo
vytvořit lokální koncept, který by přesto byl spojován s globální značkou McDonald´s.
Kampaň byla zaměřena prakticky na veškerou veřejnost od 14 do 49 let. Hlavním lokálním
tématem se staly Alpy a zejména pak typická zábava na horských chatách (tzv. Huttengaudi).
McDonald´s chtěl v zákaznících evokovat pocity, které zažívají při pohodových chvilkách při
pobytech v Alpách.
Zákazníci se mohli na internetových stránkách účastnit různých soutěží – např.
jódlování, typický tanec v kožených kalhotách (tzv. Lederhosen). Tyto soutěže byly
doprovázeny reálnými vystoupeními tanečních umělců.
Výsledek kampaně:
V Rakousku došlo v rámci kampaně k trojnásobnému navýšení prodejů, rovněž
internetové aktivity byly značné – zákazníci nahráli přes 500 tis. videí s tématikou horského
tance. Kampaň byla oceněna v soutěži Euro Effie (soutěž reklamních kampaní).
3. Indie
Cílem McDonald´s je nadále rozšiřovat expanzi, a to i přes náboženské překážky.
Důkazem je rozšíření řetězců v Indii, kde v současné době denně navštíví místní pobočky
250 000 návštěvníků, což je při počtu obyvatel převyšující miliardu nízké číslo. McDonald´s

nabízí místním zákazníkům řadu lokálních novinek – např. „Mahárádža Mac“ z jehněčího
nebo kuřecího masa.
Indičtí zákazníci budou mít v rámci kampaně možnost objednat si jídlo přímo domů.
Hlavním prostředkem by se měl stát mobilní marketing (objednáváni jídla přes telefon).
4. Česká republika
V České republice spustil McDonald´s „lidovou kampaň“, v rámci které jsou pro
zákazníky připraveny nové lokální produkty tzv. lidovky, mezi které patří např. McKřen,
McBůček. Nabízené produkty jsou podporovány nadlinkovou kampaní (televize, tisk,
rozhlas).
Velký úspěch v České republice slaví kuponové akce, přičemž mezi nejprodávanější
výrobky patří cheeseburger, BigMac a hranolky. S velkým úspěchem se prodávají i nápoje a
deserty v rámci konceptu McCafé.
Do podvědomí českých zákazníků se dostává firma podporováním řady veřejně
prospěšných projektů. Jednou z nejvýznamnějších charitativních akcí je Ronald McDonald
Charity, v jejímž rámci jsou financovány ubytovací kapacity pro dlouhodobě nemocné děti a
jejich rodiny v Motolské nemocnici v Praze.
Další významnou akcí byl již 13. ročník největšího fotbalového turnaje v Evropě, tzv.
McDonald´s Cup. Do sportovních klání se zapojilo více jak 80 % všech základních škol v ČR.
Do budoucna je prioritou McDonald´s rozvoj konceptu McCafé a rekonstrukce
stávajících restaurací a otevření 2-3 nových provozoven.
McDonald´s ČR v roce 2012 zvyšuje podíl lokální kreativity, což umožňuje být vůči
zákazníkům nejvíce relevantní. V roce 2012 investoval McDonald´s ČR do reklamy 231
milionů korun a hlavním prostředkem reklamy je televize, venkovní reklama (billboardy a
cedule), internet a rádio. Tiskovou reklamu využívá společnost spíše okrajově a je namířená
proti největšímu konkurentovi KFC.
Úspěchem je reklamní spot o přátelství vzniklém nad nabídkou Mix´n´Share, která
obsadila dělené první místo v hodnocení televizní reklamy.
McDonald´s ČR realizuje „Dny otevřených dveří“ při kterých se zájemci seznámí
s fungováním firmy, technologií přípravy jídel s firemními standardy kontroly kvality a dozví
se řadu dalších zajímavostí o společnosti.

Úspěch McDonald´s v číslech
Celosvětového úspěchu dosahuje společnost McDonald´s již dlouhá desetiletí díky
kvalitě produktů (které chutnají v stejně v Anglii či Francii) a propracovaným marketingovým
strategiím. Tyto strategie mají charakter globální (tedy pro všechny restaurace stejné –
image, barvy, základní portfolio produktů). Neméně důležitý je charakter lokální. V rámci
lokálních kampaní, je McDonald´s schopen pružně reagovat na poptávku daného státu, dané
cílové skupiny.
Známkou úspěšnosti kampaní a podnikových strategií, je každoroční zvyšující se
příjmy, čisté zisky a počty zákazníků .
Tabulka č. 1 McDonald´s 2008-2012 (v milionech dolarů)
2012
Příjmy společnosti 18 603
Příjmy franshise
8 964
Celkové příjmy
27 567
Provozní zisk
8 605
Čistý zisk
5 465

2011
18 293
8 713
27 006
8 530
5 503

2010
16 233
7 842
24 075
7 473
4 946

2009
15 459
7 286
22 745
6 841
4 551

2008
16 561
6 961
23 522
6 443
4 313

Zdroj: Přepracováno dle
http://www.aboutmcdonalds.com/content/dam/AboutMcDonalds/Investors/Investor%202013/2012%20Annual%20Report
%20Final.pdf

Grag č. 1 Příjmy/čistý zisk společnosti 2008 – 2012 v mil. dolarů
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Nestlé SA
Představení společnosti
Nestlé je nadnárodní společnost založená ve Švýcarsku roku 1866 Henrim Nestlé. U
zrodu společnosti byla snaha jejího zakladatele vynalézt náhradu za mateřské mléko. Po
nesčetných pokusech nalezl optimální směs kravského mléka, obilné mouky a cukru. Vznikl
tak první výrobek svého druhu „Mléčná moučka Henriho Nestlé“. V roce 1968 vzniká grafická
podoba značky včetně loga, které vychází z překladu jména Nestlé (malé hnízdo). Během
několika let od svého založení, společnost produkovala 500 tisíc plechovek ročně. Výrobky
byly vyváženy do evropských zemí, USA, Ruska, Indie. Zajímavostí je, že v současné době,
prodej výrobků Nestlé v rodném Švýcarsku představuje pouhá 2 %. Významnou událostí pro
společnost bylo spojení s největším výrobcem kondenzovaného mléka (firmou Anglo-Swiss
Condensed Milk Company) a převedení firmy na akciovou společnost.
Začátkem dvacátého století rozšiřuje Nestlé své portfolio o výrobu čokoládových
výrobků. Po dětské výživě přichází Nestlé s dalším produktem, který změnil život mnoha
spotřebitelům. Vynalézá první instantní kávu, která proslavila společnost po celém světě.
Instantní káva Nescafé (kombinace slov Nestlé a café) je nejprodávanější značka kávy na
světě a v některých zemích je pro svou popularitu brána jako všeobecné označení pro
instantní kávy. Prakticky od svého založení do současnosti, zažívá společnost dynamický
rozvoj. Dynamického rozvoji dosáhlo Nestlé i díky spojování s řadou potravinářských firem
po celém světě. Pod značku Nestlé se postupem času zařadili společnosti Maggi (1947,
ochucovadla), Libby´s (1971, ovocné džusy), Buitoni-Perugina (1988, těstoviny), Vittel,
Perrier (1969, minerální vody).
Značka Nestlé je mezi spotřebiteli spojována zejména s potravinami. V sedmdesátých
letech se společnost začala zajímat o nové oblasti a nové trhy. V roce 1974 se značka Nestlé
stává spoluvlastníkem významné kosmetické společnosti L´Oréal, vstoupila tak na trh
s kosmetikou. V roce 1985 přebírá značku Friskies, což znamenalo vstup na trh pokrmů pro
psy a kočky.
V současné době se strategie společnosti obrací na oblast výživy, zdraví a zdravého
životního stylu. Hlavním konceptem strategie je heslo „Good Food, Good Life“ („dobré
potraviny, pro dobrý život“).
Nástroje sloužící k naplnění stanovené koncepce:





inovace a renovace výrobků, zajišťující nejvyšší kvalitu;
široké portfolio značek, zajišťující dostupnost výrobků;
motivovaný personál;
odpovědný a udržitelný způsob podnikání – dodržování právních a průmyslových
standardů v oblasti bezpečnosti potravin, práce a ochrany životního prostředí.

Portfolio značek
Portfolio značek společnosti Nestlé je opravdu pestré. Na trhu jsou výrobky Nestlé
obsazeny v mnoha kategoriích včetně kávy, balených vod, mléčných koktejlů, cereálií, dětské
výživy, koření, polévek, omáček, chlazených potravin a krmiv pro domácí zvířata. Na českém
trhu se můžeme mimo jiné setkat (rozdělení dle kategorií):









bonbóny – JOJO, BonPari, Lentilky, Hašlerky, Lipo;
cereálie – Nesquick, Fitness, Cini-Minis;
čokolády – Orion, Deli, Margot, Kit Kat;
dětská výživy – kojenecká mléka, kaše;
krmivo – ProPlan, Purina-one, Friskies, Gourmet;
kulinářské výrobky – Maggi;
nápoje – Nescafé, Caro, Granko;
zmrzlina – Mövenpick, Nestlé zmrzlina;

Strategie
Jakožto světového lídra v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu, je cílem
společnosti nabízet chutnější, zdravější potraviny a nápoje. Zásadní strategií a klíčovou
konkurenční výhodou společnosti Nestlé představuje výzkum a vývoj. Tyto dvě stěžejní
oblasti dostali značku Nestlé na vrchol potravinářského průmyslu. Nestlé se stala jedničkou
v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu. Oproti své konkurenci disponuje Nestlé
nejrozsáhlejší sítí výzkumu. Celkem se jedná o 34 výzkumných, vývojových a technologických
středisek, zaměstnávajících více než 5000 lidí.
Základní výzkum probíhá ve čtyřech hlavních střediscích:





Nestlé výzkumné centrum – poskytuje odborné znalosti a je výzkumnou základnou
pro renovace a inovace produktů;
Nestlé zdravotní institut – poskytuje a překládá biomedicínský výzkum;
Klinická vývojová jednotka – poskytuje zdravotní znalosti a řídí klinické zkoušky po
celém světě;
R&D Tours – poskytuje vědecké odborné znalosti z oblasti botaniky;

Tato střediska poskytují množství odborných znalostí a technologií výroby produktů
pro všechny obchodní kategorie Nestlé. Centra hrají jak globální roli, tak lokální, při které se
know-how přizpůsobuje regionálním potřebám a specifikům. Mezi tyto specifika můžeme
zařadit technologie, zdravotnictví a právnické normy. Do výzkumu a vývoje investuje Nestlé
ročně více jak dvě miliardy švýcarských franků.

Výzkum a vývoj vnímá společnost ve dvou rovinách:



od potřeb spotřebitelů k prioritám výzkumu;
od rozvoje vědy k výhodám a službám pro spotřebitele;

Díky tzv. inovačnímu partnerství posiluje své vývojové kapacity v každé fázi vývoje
výrobku – od vývoje produktu, až po fázi s konečným dodavatelem surovin. Cílem
společnosti je trvale nabízet kvalitní a bezpečné potraviny. Vědci společnosti hrají
významnou roli v komunikaci se spotřebiteli, mimo jiné zajišťují kompletní nutriční
komunikaci, ať na obalu nebo mimo něj, tak aby byla lokálně relevantní a vědecky
prověřená.
Reklama
Stejně důležité jako je dlouhodobě vytvářet udržitelnou hodnotu, je i způsob
distribuce a uvádění výrobků na trh. Při komunikaci se spotřebiteli si Nestlé zakládá na
dodržování přísných zásad, které slouží k získání a udržení důvěry ve výrobky. Nestlé věří, že
spotřebitel má právo na informovanou volbu. Mimo reklamy, roste význam internetu a
digitálních médií, jako jsou sociální sítě a mobilní komunikace. Zásady komunikace si Nestlé
nastavilo jako nejvyšší standard, na kterém je založen veškerý marketing a spotřebitelská
komunikace.
Výčet základních zásad marketingové komunikace Nestlé:







veškerá tvrzení o zdravotní prospěšnosti výrobků musejí být podložena vědeckými
výzkumy a odpovídat legislativě daného státu;
výrobky, které tvoří pouze součást jídla, musejí být takto prezentovány;
reklama či marketingová aktivita nesmí být zaměřena na děti mladší 6 let;
všechna vyjádření musejí přesně prezentovat výrobek včetně chuti, velikosti a
obsahu;
reklamy na potraviny a nápoje mají propagovat aktivní, nikoli sedavý způsob života;
obsah komunikace musí být v souladu se zákony, dobrovolně přijatými kodexy a
standardy dané země.

Sponzoring
Nestlé podporuje zejména akce, v nichž jsou lidé (obzvláště děti) zapojeni do zdravého a
energetického životního stylu, při němž sehrává výživa pozitivní úlohu.
Sport – od roku 2001 sponzoruje Nestlé cyklistický závod Tour de France. Nestlé díky
sponzorské smlouvě propagovalo zejména značky Vittel, Powerbar,
Nesquick a
Ricore;

– od ledna 2012 se stala společnost Nestlé hlavním sponzorem IAAF´s
atletického programu;

dětského

– Nestlé podporuje Australský sportovní institut – podporuje sportovní týmy, členy
týmů, uděluje sportovní stipendia, připravuje literaturu pro základní školy. Šedesát
procent všech základních škol si již stáhlo materiály připravené Nestlé;
Hudba – od roku 2010 sponzoruje Nestlé hudební festival v Pekingu, prestižní festival
v Salzburku;
Good Food, Good Life – ve vybraných zemích jako je Francie, Velká Británie nebo Rusko
zahájila společnost Nestlé „Dobré nutriční programy“, které mají pomoci dětem
osvojit si zdravé stravovací návyky, jako součást zdravého životního stylu;

Ocenění společnosti
Společnost Nestlé je držitelem ISO 14001 (systém environmentálního managementu),
OHSAS 18001 (ochrana zdraví a systém řízení bezpečnosti), ISO 22000 (systém řízení
bezpečnosti potravin), ISO 9001 (kvalita výrobků). V roce 2011 obsadilo Nestlé 19 místo
v globálním žebříčku nejlepších zaměstnavatelů světa. V témže roce bylo Nestlé vyhlášeno
jako nejlepší zaměstnavatel v Jižní Africe a v Americe jako jedna z nejlepších firem pro
zahájení kariéry a pro absolventy. Dvanáctkrát za sebou bylo Nestlé mezi 10
nejobdivovanějšími firmami světa. Roku 2012 získala jako první potravinářská společnost
ohodnocení A+ za vytváření sdílené hodnoty.
Úspěchy Nestlé v číslech
Společnost Nestlé působí ve 194 zemích po celém světě, disponuje 468 továrnami
v 86 zemích a zaměstnává 339 000 zaměstnanců. V Americe se nachází 171 továren, 153
v Evropě a 144 Asii, Oceánii a Africe.
Zásadní konkurenční výhodou společnosti Nestlé je oblast vědy a výzkumu. Díky této
oblasti dokáže společnost přicházet s novými produkty, inovovat stávající a neustále
zdokonalovat své technologie. Díky tomu je Nestlé lídrem v oblasti výživy, zdraví a zdravého
životního stylu.
Celosvětového úspěchu by společnost nedosáhla bez kvalitního portfolia produktů.
Společnost má ve svém portfoliu téměř 8000 značek v mnoha oblastech. Mimo jiné
v kategorii kávy, balených vod, mléčných koktejlů, cereálií, dětské výživy, koření, polévek,
omáček, chlazených potravin a krmiv pro domácí zvířata.
Důležitým aspektem úspěchu je spojování s úspěšnými firmami – díky těmto spojení
dochází k rozšíření portfolia, oblasti působení, rozšíření cílové skupiny.

Díky výše uvedeným skutečnostem byl nejenom rok 2012 společnost Nestlé úspěšný,
a to na všech obchodních úrovních. Prodeje společnosti činili 92,2 mld. CHF což je 10,2 %
nárůst oproti roku 2011 (83,6 mld. CHF). Zisk na akcii se zvýšil o 12,2 % na 3,33 CHF. Čistý
provozní zisk se zvýšil o 1,1 mld. CHK na 10,6 mld. CHK. Zvýšil se provozní cash flow o 5,6
mld. CHK na 15,8 mld. CHK. Růst společnosti byl zaznamenán ve všech kategoriích i
geografických oblastech. V Americe činil nárůst 5,2 %, v Evropě 1,8 % a Asii, Oceánie a Afrika
8,4 %.
Tabulka č. 1 Celkové tržby společnosti

Celkové tržby 2010-2012 (v mil. CHF)
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Tabulka č. 2 Zaměstnanci dle geografického rozmístění

Zaměstnanci dle geografického rozmístění
2012

28,4%

38,4%

Evropa
Amerika
Asie, Oceanie a Afrika
33,2%

Zdroj:
Annual
report
2010-2012
k dispozici
on-line:
library/documents/library/documents/annual_reports/2012-annual-report-en.pdf

http://www.nestle.com/asset-

Tabulka č. 3 Prodeje dle produktů

Prodeje dle produktů 2012 (v mil. Švýcarských franků)

10 438; 11%

10 810;
12%

20 038; 22%

Práškové a tekuté nápoje
Voda

7 178; 8%
14 432; 16%

Mléčné výrobky a zmrzlina
Hotová jídla a dochucovadla

18 564; 20%
10 726; 11%

Cukrovinky
Krmiva
Nealokované položky

Zdroj:
Annual
report
2010-2012
k dispozici
on-line:
library/documents/library/documents/annual_reports/2012-annual-report-en.pdf

http://www.nestle.com/asset-

Tabulka č. 4 Rozdělení prodejů dle geografického rozmístění

Rozdělení prodejů dle geografického
rozmístění (2012)
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Zdroj:
Annual
report
2010-2012
k dispozici
on-line:
library/documents/library/documents/annual_reports/2012-annual-report-en.pdf
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zpráva
2012
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Česko,
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on-line:
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Samsung Electronics Co.
Představení společnosti
Společnost Samsung byla založena v Koreji v roce 1938 jako malá exportní firma. Ve
svých počátcích byla zaměřena na export sušených ryb, zeleniny a ovoce do Mandžuska a
Pekingu. Samsung, v překladu tři hvězdy, se stala z malé exportní společnosti globální
korporací mnoha aktivit. Sedmdesátá léta byla ve znamení rozkvětu domácího obchodu
s elektronikou. Samsung v roce 1969 zakládá společnost Samsung Electronics, která se rázem
stává vedoucí firmou v elektronickém průmyslu. V roce 1972 začala vyrábět černobílé
televizory určené pro domácí trh. V roce 1978 již byly vyrobeny čtyři miliony kusů, což řadilo
Samsung na první místo ve světě. V osmdesátých letech dvacátého století si společnost
stanovila cíl, stát se jednou z pěti největších elektronických společností na světě. Společnost
využila možnosti exportovat do zahraničí a začala expandovat do zemí, jako je Amerika,
Kanada, Anglie, Portugalsko. V roce 2005 předstihla světovou jedničku a hlavního rivala
z oblasti spotřební elektroniky značku Sony.
Celkovou hodnotu společnosti Samsung tvoří více než 30 přidružených společností
světové úrovně rozdělené do čtyř podnikatelských oblastí. Jedná se o oblasti elektronika,
stroje a chemikálie, obchod a služby a oblast finančních služeb. Ve všech oblastech se
Samsung snaží, aby se sen o lepším životě stal skutečností. Bohatší život pro všechny je
nejdůležitějším cílem a účelem společnosti. Oválný tvar loga symbolizuje pohyb Země ve
vesmíru. Vyjadřuje image inovací a změn. První a poslední písmena z oválu částečně
vystupují a propojením vnitřku s vnějškem znázorňují touhu společnosti Samsung být
v jednotě se světem a sloužit společnosti jako celku.
Společnost Samsung se v roce 2012 stala jednou z nejrychleji rostoucích značek.
Meziroční růst značky činil 53 %. V současné době je značka umístěna na devátém místě
s hodnotou značky 29,5 miliard dolarů, přičemž v letech 2000 měla hodnotu 5,2 mld. dolarů
(43. místo), 2003 10,8 mld. dolarů (25. místo) a v roce 2005 14,9 mld. dolarů (20. místo).
Strategie a výhody





obrovské investice do reklamy – zvyšuje se povědomí o produktech a službách firmy
(4x větší než Apple, 2x větší než Microsoft);
Samsung je přední dodavatel a výrobce počítačových čipů – má tak náskok
v navrhování nových produktů. Flexibilně přizpůsobuje čipy novým inovacím. Dodává
čipy konkurenci, ta tak musí čekat právě na Samsung;
sponzoring – Samsung je spojen s významnými událostmi a týmy;
- 1997 – podepsána smlouva „Partner Olympijských her“, sponzoroval posledních pět
Olympijských her
- 2005 – oficiální sponzor anglického fotbalového týmu Chelsea
- Samsung provozuje vlastní fotbalový tým, baseballový tým, basketbalový tým a
volejbalový tým












- sponzoruje rugbyový tým Sydney Roosters, fotbalový klub Melbourne Victory,
sponzor závodu NASCAR
podíl výrobků na trhu – v současné době má Samsung 16 výrobků, které dominují
celosvětovým tržním podílům ve svých kategoriích – DRAM, TV s barevnými
katodami, monitory, handsetů CDMA, smartphony a další;
jako jediný s LG vyrábí LCD TFT – následně prodávají dalším společnostem;
obrovské finanční zázemí – neustále se zvyšující obraty a zisky (v roce 2011 obrat cca
248 mld. dolarů);
inovuje zdánlivě staré nápady – Samsungu se daří využívat staré koncepty některých
produktů a přepracovat je do moderního hávu s novým designem. Firma kombinuje
určité produkty, investuje do jejich propagace a následně je úspěšně prodává.
Důkazem takového úspěšného kombinování jsou přerostlé smartphony Galaxy Note
s dotykovým perem S-Pen, tablet/notebook Ative smart PC, Galaxy Camera,
smartphone s vestavěným projektorem, hybridní tablety;
investice do vzdělávání – Samsung je považován za jednu z nejprestižnějších
jihokorejských firem. Láká nejinteligentnější a nejtalentovanější žáky v zemi. Vice jak
25 % zaměstnanců má titul PhD či obdobný. Samsung vlastní univerzitu, mnoho
absolventů je následně zaměstnáno ve skupině Samsung;
v mnoha domácích odvětvích je Samsung monopolem. Mnoho dalších menších a
středních podniků převzal;
společnost má velký vliv na rozvoj země, politiku, média a kulturu. Jeho zaměstnanci
jsou firmě loajální;

Strategie společnosti na trhu s chytrými telefony a tablety
Na trhu s chytrými telefony a tablety působí dlouhá léta jako nepřekonatelný lídr
společnost Apple, která v posledním desetiletí vypustila na trh mnoho produktů, které
změnily trh – příkladem je iPhone či iPad. Samsung nepřinesl „žádný“ revoluční produkt či
službu. Jeho produkty jsou kvalitou srovnatelné s produkty značky Apple. Většina jich je sice
levnějších, to, ale není hlavní důvod proč, je o ně takový zájem. Samsung zariskoval a
investoval ohromné peníze do globálního marketingu a reklamy. Tím změnil hru na trhu.
Snaží se zaplňovat všelijaké mezery na trhu, dosáhnout do každého kouta světa a
nabídnout zákazníkům široké portfolio produktů, tak aby si každý našel svůj produkt. V roce
2012 investoval do reklamy a distribuce čtyřikrát více než Apple a dvakrát více než Microsoft.
Výsledkem strategie je změna vnímání produktů společnosti Samsung spotřebiteli. Díky
tomu se jihokorejská společnost stala největším výrobcem chytrých telefonů na světě.
Zjednodušeně lze říci, že značka Apple nabízí iPhone a iPad, kdo tyhle produkty
nechce nebo se mu nelíbí má „smůlu“. Naopak Samsung usiluje o co nejpestřejší portfolio.
Samsung momentálně nabízí model mobilu či tabletu téměř pro každého v každé cenové
kategorii. Která strategie je účinnější je těžké říci. Čtvrtletní výsledky prodejů a podílů na trhu
hovoří jasně pro strategii společnosti Samsung. Její prodeje a s tím i související podíl na trhu

májí zvyšující tendenci. Za druhé čtvrtletí prodal Samsung 107 milionů mobilů (z toho bylo 76
milionů smartphonů). Ve třetím čtvrtletí prodal již 120 milionů mobilů (88,4 smartphonů). To
je více než druhá Nokia, třetí Apple a čtvrté LG dohromady. Každý třetí mobil na světě nese
logo společnosti Samsung. Mezi chytrými mobily prodává Samsung třetinu celosvětové
produkce, celkově má téměř 29 procent trhu a tržby za třetí kvartál přes 5 miliard dolarů.
Stejně tak jako na poli s mobilními telefony usiluje Samsung o post světové jedničky
v oblasti tabletů. Samsung plánuje za rok 2013 vyrobit více jak 40 milionů těchto zařízení (o
polovinu více než v roce 2012). Podíl na trhu neustále roste, důkazem je klesající podíl značky
Apple, která v roce 2013 ovládá 30 % trhu (v předchozích letech téměř 50 %).

Milníky a ocenění
Výrobky nesoucí značku a logo Samsung jsou vysoce ceněny spotřebiteli. Zejména
pak pro své revoluční technologie, spolehlivost a špičkový design. Důkazem toho jsou četná
ocenění, která společnost každoročně získává. Čtyři produkty značky Samsung (LCD TV,
domácí kino, mobilní telefon U700 a digitální fotoaparát i70) obdržely od Evropské asociace
pro audiovizuální techniku označení „Nejlepší v Evropě“.
1972 – zahájena výroba černobílých televizorů;
1983 – zahájena výroba osobních počítačů, vyvinut 64 kb DRAM čip;
1992 – největší výrobce DRAM na světě, vyvinut systém mobilních telefonů;
1995 – zahájena sériová výroba TFT-LCD;
1996 – vyvinut první 1 GB DRAM;
1998 – vyvinut první digitální televizor na světě, největší světový výrobce TFT-LCD;
1999- 4. místo mezi výrobci polovodičových čipů a mobilních telefonů, vyvinut telefon
v hodinkách, TV-telefon, telefon pro bezdrátové používání internetu;
2000 – vyvinut telefon s fotoaparátem;
2001 – ve Francii vyhlášen nejlepší značkou, v USA prodává nejvíce mobilních telefonů, tři
roky po sobě jednička na trhu s TFT-LCD, časopisem Global Finance vyznamenán titulem
„Firma roku“, vyvinut první TFT-LCD monitor;
2002 – nejtenčí televizor na světě, vyvinut největší televizor na světě;
2003 – první video mobilní telefon na světě, první jednotka HD DVD na světě;
2004 – vyvinuta 2HD televizní obrazovka;
2005 – vyvinut první telefon s rozpoznáním řeči, vyvinuta první OLED televize, největší DLP
TV na světě, první 70nm DRAM na světě;
2006 – nejrychlejší DRAM na světě, uvedl jako první na světě přehrávač blu-ray disk, vyvinuta
nejtenčí LCD na světě (0,82 mm);
2007 – oficiální sponzor dodávající technologie pro olympiádu;
2008 – zahájení výroby televizorů v Rusku
2009 – vyvynutí první 40nm paměti DRAM na světě; 19 místo nejlepších světových značek;

2010 – jednička v objemu prodeje mezi společnostmi vyrábějící spotřební techniku; uvedení
řady inteligentních telefonů Galaxy s operačním systémem Android;
2011 – podpis smlouvy s IBM o společném využívání patentů;
2012 – 9. nejlepší značka světa
2013 – zahájení sériové výroby první 20 nanometrové paměti 4 Gb DRAM určené pro mobilní
zařízení;

Úspěch Samsung v číslech
Společnost Samsung je jednou z nejrychleji rostoucích značek světa. V současné době
se nachází na devátém místě s hodnotou 29,5 mld. dolarů. Základní strategií společnosti
Samsung je široké portfolio služeb a produktů, velké investice do marketingových a
sponzorských aktivit. Hlavní konkurenční výhodou je distribuce a výroba počítačových čipů,
obrovské finanční zázemí, propracovaný marketing a kvalitní lidské zdroje.
Známkou úspěchu společnosti Samsung je největší podíl na globálním trhu u šestnácti
výrobků – mimo jiné polovodičů, displejů TFT-LCD, monitorů a mobilních telefonů.

Graf č. 1 čistý obrat 2007-2011
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Graf č. 2 Počet zaměstnanců 2007-2011
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Tabulka č. 1 Tržní podíl 2012/2013
Celosvětové prodeje a tržní podíl za 2Q/2013 (miliony kusů)
Značka
Prodej Q2/2012
Prodej Q2/2013
Podíl
trhu/2012
Samsung
93
107
25 %
Nokia
83,7
61,1
22,5 %
Apple
26
31,2
7%
LG
13,1
17,8
3,5 %
ZTE
16,7
17,6
4,5 %
Ostatní
139
151,3
37,4 %
Celkem
371,5
386
100 %

na Podíl na
2013
27,7 %
15,8 %
8,1 %
4,6 %
4,6 %
39,2 %
100 %

trhu

Zdroj: http://www.mobilmania.cz/bleskovky/samsung-ve-3-ctvrtleti-rust-zisku-i-trzniho-podilu/sc-4-a-1314795/default.aspx

Tabulka č. 2 Tržní podíl 2012/2013
Celosvětové prodeje a tržní podíl za 3Q/2013 (miliony kusů)
Značka
Prodej Q3/2012
Prodej Q3/2013
Podíl
trhu/2012
Samsung
103
120,1
26,4 %
Nokia
82,9
64,6
21,2 %
Apple
26,9
33,8
6,9 %
LG
14,4
18,3
3,7 %
Huawei
12,1
14,6
3,1 %
Ostatní
151,1
166,4
38,7 %
Celkem
390,4
417,8
100 %

na Podíl na
2013
28,7 %
15,5 %
8,1 %
4,4 %
3,5 %
39,8 %
100 %

trhu

Zdroj: http://www.mobilmania.cz/bleskovky/samsung-ve-3-ctvrtleti-rust-zisku-i-trzniho-podilu/sc-4-a-1314795/default.aspx

Použité zdroje:
Fotodokumentace:










telefon:http://dotekomanie.cz/wp-content/uploads/2013/02/Samsung-Galaxy-Ace2.jpeg
televizor: http://diit.cz/clanek/samsung-syncmaster-2032bw
http://www.lcd-samsung.cz/o-spolecnosti-samsung-electronics-49-a.html
http://www.svetandroida.cz/zaznam-z-prezentace-samsungu-na-ces-2013-video201301
http://www.samsung.co.kr
http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cz/aboutsamsung/samsungelectronics/vision2020.html
http://www.mobilmania.cz/bleskovky/samsung-ve-3-ctvrtleti-rust-zisku-i-trznihopodilu/sc-4-a-1314795/default.aspx
http://mobil.idnes.cz/samsung-tablety-nejvetsi-vyrobce-dl6/mob_samsung.aspx?c=A131106_154003_mob_samsung_lhr

Student Agency holding a.s.
Představení společnosti
Společnost STUDENT AGENCY působí na českém a slovenském trhu od roku 1993. Již
od svého založení je jediným vlastníkem Radim Jančura, jehož prvotní vizí bylo poskytování
služeb studentům. Od této cílové skupiny má společnost svůj název. První službou, kterou
společnost nabízela, bylo zprostředkovávání au pair a studijních pobytů. V dnešní době si
mohou zájemci (děti, mládež, dospělí i profesionálové) vybrat z možnosti studia více než 10
jazyků ve více než 30 zemích. S rozrůstajícím portfoliem služeb a produktů se rozšiřovala i
společnost STUDENT AGENCY.
V dnešní době tvoří Skupinu SA tyto firmy:
1. STUDENT AGENCY s.r.o.
Největší cestovní agentura v České republice, největší prodejce letenek i jízdenek na
trhu a největší agentura pro prodej jazykových a pracovních pobytů v zahraničí.
2. ORBIX, s.r.o.
Společnost ORBIX, s.r.o. vznikla v roce 2002. Plně navazuje na zkušenosti společnosti
STUDENT AGENCY s tím rozdílem, že je zaměřená na zajištění cestovních služeb pro firemní
klientelu. Cílovou skupinou jsou střední a malé podniky a jejich zaměstnanci. Pro svou
cílovou skupinu společnost vyvinula program SkyPRO, který slouží k jednodušší a efektivnější
evidenci rezervací a letenek. Výhodou programu je možnost sledovat náklady na služební
cesty. Ze společnosti ORBIX se stala největší česká společnost zaměřená na korporátní
zákazníky a díky širokému portfoliu služeb tvoří se STUDENT AGENCY nejsilnější hráče na
trhu cestovních služeb v ČR.
3. RegioJet a.s. v ČR a RegioJet na Slovensku
Společnost RegioJet získala licenci na provozování drážní dopravy v první půlce roku
2009. V druhé půlce tohoto roku získala certifikát „osvědčení dopravce“, a stala se tak
plnohodnotným dopravcem. Svým vstupem do železniční dopravy začala společnost měnit
historii tohoto odvětví v České republice a ve střední Evropě. V začátcích využívalo služeb
společnosti RegioJet na spojích mezi Ostravskem a Prahou 1200 cestujících denně.
Necelý rok poté jezdí na této trase 18 plných vlaků, které přepraví více jak 3500
cestujících denně. Provoz se tedy za pouhých 12 měsíců ztrojnásobil, celkový počet
přepravených cestujících činil 1 milion. V roce 2011 získala společnost na základě výběrového
řízení oprávnění provozování železniční dopravy na Slovensku. Oproti předchozímu dopravci,
společnost RegioJet na stejné trase (Bratislava – Komárno) přepravuje přibližně dvojnásobný
počet cestujících.

Portfolio služeb
Společnost STUDENT AGENCY se za dobu 20 let své existence stala největší cestovní
agenturou v ČR, největším prodejcem letenek i jízdenek na trhu a největší agenturou pro
prodej jazykových a pracovních pobytů v zahraničí. V roce 1998 byla oceněna Mezinárodní
asociací IAPA a stala se největší au pair agenturou na světě.
Mezi produkty a služby společnosti patří mimo jiné: letenky, jízdenky, pronájem
autobusů, aut, jazykové kurzy a studium v zahraničí, pracovní a au pair pobyty, Eurovíkendy,
cesty kolem světa, pojištění, víza, ubytování. Cílem společnosti je nabízet kvalitní služby za
přijatelné ceny. Firma neustále hledá mezery a šance na trhu. V roce 2003 touto mezerou
shledala vnitrostátní autobusovou dopravu. Vznikla tak myšlenka typických žlutých linek
Student Agency Express. První autobusy vyjely na trasu Praha – Brno v roce 2004.
Strategie společnosti – kvalitní služby za přijatelné ceny
Cílem společnosti je být absolutní špičkou v poskytování služeb zákazníkům.
Společnost si zakládá na proklientském přístupu. U všech nabízených služeb firmy Student
Agency (i jejich sesterských firem) je cílem skloubit vysokou kvalitu a přístupnou cenu. Tato
filozofie je zároveň největší konkurenční výhodou společnosti. Důkazem fungující strategie
jsou vracející se spokojení zákazníci a četná ocenění.
STUDENT AGENCY Express
Na první pohled rozpoznatelné autobusy společnosti představují v současné době
synonymum luxusu v autobusové dopravě v ČR. Mezi standardní služby nabízené společností
patří vyškolený vstřícný personál, který je k dispozici po celou dobu jízdy. Samozřejmostí jsou
toalety, prostorné, celokožené sedačky s možností polohování dle potřeb. Zákazníci mají
k dispozici WiFi internet zdarma, stejně tak jsou zdarma nabízeny teplé nápoje (káva, čaj,
čokoláda, cappuccino). Cestující mají možnost koupit si chlazené nápoje a občerstvení dle
aktuální nabídky. V roce 2011 rozšířila společnost svou autobusovou flotilu o 20 nových vozů
s unikátním palubním systémem Fun and Relax, který nabízí dotykové obrazovky v každé
sedačce. Cestující si tak může zkrátit a zpříjemnit cestu sledováním filmu či poslechem
hudby. V každém autobuse je k dispozici denní tisk a časopisy, které si mohou cestující po
ukončení jízdy ponechat.
Společnost vydává měsíční časopis Žlutý, který je k dispozici zdarma na každé palubě
autobusu. Časopis Žlutý přináší zajímavé články z cest po celém světě, je plný kulturních a
geografických zajímavostí, přináší informace o produktech Student Agency, soutěže a
rozhovory.

Vlaky RegioJet
Stejně jako autobusy Express jsou i vlaky RegioJet typicky žluté a nabízejí stejný
komfort. Na cestující čeká vstřícný personál, který nabídne cestujícím zdarma kávu, čaj,
neperlivou vodu, denní tisk, možnost připojení na internet. Personál je přítomen po celou
cestu a stará se o pohodlí a bezpečnost. Mezi základní povinnosti stevardů a stevardek patří:


Asistence při nástupu do vlaku, vyhledání pasažérova místa, pomoc při uložení
zavazadel na určená místa;



Poskytování informací o jízdě vlaku, návazných spojích a dalších službách a
nabídkách;



Obsluha na místo – nabídka denního tisku, časopisů, vybraných nápojů zdarma a
nabídka dalšího občerstvení a doplňkového prodeje z menu RegioJet;



Řešení podnětů a připomínek cestujících;



Asistence cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace a zajištění jejich
bezpečné a pohodlné přepravy;

Internetová kavárna
Internetové kavárny jsou další službou, se kterou společnost přichází. Jejich účelem je
zpříjemnění čekání na autobusové či vlakové spoje. Momentálně STUDENT AGENCY
disponuje 8 internetovými kavárnami v Brně, Praze, Olomouci a Karlových Varech.
Internetové kavárny nabízejí mimo příjemného prostředí internet zdarma, teplé nápoje.
Dovolena.cz
V roce 2010 začala společnost STUDENT AGENCY budovat pozici v oblasti cestovního
ruchu pod značkou dovolena.cz. Společnost začala nabízet internetový prodej zájezdů. Díky
svému partnerství s desítkami německých a stovkami českých cestovních kanceláří je
společnost schopná přinášet zákazníkům nejlepší cenové nabídky. Zákazníci si mohou on-line
vybrat z více než sta milionů zájezdů.
Cílem společnosti je změnit standard výběru dovolené, a to nabízet pouze volné
zájezdy, aby zájemci dovolenou nehledali, ale pouze vybírali. Během pouhých dvou let se
stala dovolena.cz dvojkou na trhu internetového prodeje zájezdů. Konkurenční výhodou je
možnost nabídnout zdarma dopravu na vybraná letiště žlutým autobusem Express či
poskytnutí parkovacích karet zdarma.

Letenky
Nejen s dovolenou jsou spojené letenky. Společnost STUDENT AGENCY je největším
prodejcem letenek v České republice (každá třetí letenka). V rámci prodeje letenek
společnost nabízí několik služeb:





letenky do celého světa;
on-line prodej (studentagency.cz, letenky.cz, kralovna.cz);
pronájem hotelů, aut po celém světě;
nonstop servis na letišti v Praze (jako jediná společnost v ČR);

Díky úzké spolupráci s leteckými společnostmi v oblasti marketingu a akčních nabídek
může společnost nabídnout nejvýhodnější letenky na trhu. Příkladem jsou několikrát do roka
opakující se speciální nabídky – dvě letenky za cenu jedné, letenka v business třídě za cenu
letenky v ekonomické třídě a další.
Ocenění společnosti
 3. nejobdivovanější firma v České republice (CZECH TOP 100 – 2012, 2011, 2009);
 3. nejlepší IATA agentura v České republice (TTG Travel Awards 2011);
 1. nejlepší autobusová společnost v České republice (TTG Travel Awards 2011);
 4. nejobdivovanější firma v České republice (CZECH TOP 100 - 2010);
 1. nejobdivovanější firma v oboru Doprava, pomocné dopravní služby a cestovní
kanceláře (CZECH TOP 100 – 2010, 2009, 2007);
 Nejlepší autobusový dopravce v České republice (TTG Travel Awards 2008, 2007,
2006);
 2. nejlepší IATA agentura v České republice (TTG Travel Awards 2008);
 Deloitte Technology Fast 50 (2007);
 Superbrand České republiky (2006);
 Nejlepší IATA agentura v České republice (TTG Travel Awards 2006);
 Podnikatel roku 2005, dle Ernst&Young;
 5. nejobdivovanější firma v České republice (CZECH TOP 100 - 2006);

Úspěch STUDENT AGENCY v číslech
Nesporným důkazem fungující strategie společnosti STUDENT AGENCY je prvenství
v České republice mezi cestovními agenturami, prodejci letenek, jízdenek, prodeji jazykových
a pracovních pobytů v zahraničí. To vše společnost vybudovala za dobu 20 let své existence.
Cílem STUDENT AGENCY je nabízet vysokou kvalitu služeb za přijatelnou cenu.
Vizitkou úspěchu jsou vracející se spokojení zákazníci, kterých každoročně přibývá a četná
ocenění, která společnost získala.
V současné době disponuje společnost STUDENT AGENCY 11 pobočkami ve všech
významných městech ČR a 8 pobočkami na Slovensku. Od roku 2000, kdy začala největší
expanze společnosti, se každoročně zvyšoval počet zaměstnanců. Momentálně společnost
zaměstnává více než 1400 zaměstnanců.
Úspěšnost společnosti dokládají zvyšující se obraty a počty přepravených zákazníků.
Tabulka č. 1 Obraty skupiny STUDENT AGENCY za roky 2010-2012 (v tis. Kč)
Obraty skupiny

2010

2011

2012

Vize na rok 2013

STUDENT
AGENCY, s.r.o.

3 162 301

4 272 045

4 605 905

5 120 000

ORBIX, s.r.o.

785 171

803 061

779 048

800 000

RegioJet v ČR

492

318 885

300 045

342 000

RegioJet na Slov.

0

0

185 964

215 000

ostatní

306 744

360 252

407 193

420 000

Celkem

4 254 716

5 754 243

6 278 155

6 897 000

Zdroj: Výroční zpráva SA 2012. Dostupné online: http://www.studentagency.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

Pět milionů cestujících využilo přepravy autobusy Student Agency Express. Oproti 4,5 milionu
z roku 2011, jedná se o nárůst více než 9 % v mezinárodní a vnitrostátní dopravě
Tabulka č. 2 Počet přepravených 2011-2012
Rok

Počet cestujících ve vnitrostátní Počet cestujících
dopravě
v mezinárodní dopravě

2011

3,87 mil.

0,7 mil.

2012

4,09 mil.

0,91 mil.

Meziroční nárůst

8%

11,65 %

Zdroj: Výroční zpráva SA 2012. Dostupné online: http://www.studentagency.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

Procentuální zastoupení jazykových
programů
3,6%

3% 1,2%

1%

7,1%
Angličtina
Němčina
Španělština

Francouzština
84,1%

Italština
ostatní

Zdroj: Company profile 2012. Dostupné online: http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/firemni-profil/
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ŠKODA AUTO, a.s.
Představení společnosti
Historie automobilky sahá do roku 1985, kdy mechanik Václav Laurin a knihkupec
Václav Klement začali vyrábět jízdní kola a později motocykly. Roku 1905 přešli na výrobu
automobilů a položili tak základy více jak stoleté tradice výroby automobilů v České
republice. Po převratu roku 1989 začalo vedení firmy Škoda hledat silného zahraničního
partnera, který by zajistil automobilce mezinárodní konkurenceschopnost.
V dnešní době je to již více jak 20 let od doby, kdy se Škoda stala součástí koncernu
Volkswagen (16. 4. 1991). Od té doby se podstatně zvýšily prodeje a rozšířilo se produktové
portfolio. V dnešní době je Škoda auto největším výrobním podnikem ve střední Evropě a ze
všech průmyslových oborů se umístila potřetí za sebou na třetím místě. Škoda je důležitou
částí české ekonomiky s každoročním zvýšením obratu a prodeje. Podíl značky na celkovém
exportu České republiky činí 7,3%. Jen pro představu na dani z příjmu odvedla firma v roce
2012 2,58 miliard Kč. V roce 2012 dosáhla automobilka obratu 10,4 miliard eur a stala se tak
výrobním podnikem s nejvyšším obratem ve střední Evropě.
Základní strategií Škoda je „Růstová strategie 2018“, jejímž hlavním cílem je zvýšení
dodávek zákazníkům na nejméně 1 500 000 vozů ročně. Naplnění této strategie má mimo
jiné pomoci největší modelová ofenzíva v historii automobilky. Jen v roce 2013 přivede
značka na trh osm nových či zásadně přepracovaných modelů.
Jasným důkazem významu značky pro celou Českou ekonomiku jsou četná ocenění.
Letos již po šestnácté zvítězila v soutěži Czech TOP100 a koncem roku 2012 byla Škoda
vyhlášena Investorem dvacetiletí v ČR.
Společnost Škoda respektuje všechny investory působící na území ČR a vůči
konkurenci se nikterak nevymezuje a zastává názor, že konkurenční boj by měl zůstat férový.
V posledních letech se firma setkává s tiskovými vyjádřeními společnosti Hyundai Motor
Manufacturing Czech, která se prezentuje jako nejúspěšnější česká automobilka. I přes tyto
konkurenční výpady, si Škoda dlouhodobě udržuje na trhu třetinový podíl, kdy v rámci ČR
prodala v roce 2012 téměř 60 tis. vozů, což několikanásobně převyšuje ostatní značky.

Škoda je významným hráčem na poli zaměstnanosti. Na území ČR pracuje ve firmě 25
tis. zaměstnanců a více než 100.000 jich pracuje u subdodavatelských firem, které jsou přímo
navázané na automobilku. Škoda si váží svých zaměstnanců. Výdělek dělnických profesí se
pohybuje vysoko nad celorepublikovým průměrem.
Strategií firmy je dlouhodobé investování do dalšího rozvoje a vzdělávání svých
zaměstnanců, kteří navíc mohou čerpat z pestrého sociálního programu, který byl připraven
ve spolupráci s odbory KOVO. Automobilka se snaží zabránit klesajícímu počtu zájemců o
studium technických oborů. Automobilka již řadu let spolupracuje s hlavními technickými
univerzitami, ať už formou sponzoringu, grantů nebo výzkumných projektů. Škoda provozuje
vlastní odborné učiliště, kde se připravuje bezmála 1.000 budoucích specialistů. Studium je
bezplatné, přináší řadu výhod a úspěšní absolventi mají jistotu budoucího zaměstnání ve
společnosti Škoda.
Mnoho finančních prostředků značka investuje do vývoje. Vývojové centrum firmy
Škoda je čtvrté největší v rámci koncernu Volkswagen. Škoda investovala do stavby nového
centra vývoje agregátů. Investice činila 34 milionů eur.
Škoda je považována za symbol českého umu, inovativnosti, technické vyspělosti a
zručnosti. Všechny tyto vlastnosti Škoda vystihuje svým sloganem “Simply Clever“. Současný
vývoj a mezinárodní úspěchy dokládají, že automobilka úspěšně plní své strategické cíle.
Sortiment
První vůz společnosti škoda vyjel ze závodu již v roce 1905. Automobilka Škoda je tak
jednou z mála automobilových značek s více než stoletou tradicí výroby. V roce 2006 byl
vyroben již desetimiliontý vůz značky Škoda. V současné době Škoda auto, a.s. vyrábí a na
trhu nabízí sedm modelových řad (počet prodaných kusů 2012):


Mini automobil: Škoda Citigo (29.960);



Malý automobil: Škoda Fabia (240.470);



Nižší střední třída: Škoda Octavia (409.632), Rapid (24.692);



Střední třída: Škoda Superb (109.087);



Víceúčelové vozidlo: Škoda Roomster (37.694);



Kompaktní SUV: Škoda Yeti (87.397);

Škoda je v rámci České republiky jedinou automobilkou, která vozy nejen vyrábí, ale i
vyvíjí. Škoda Auto, a.s. má v České republice tři hlavní výrobní závody – Mladá Boleslav,
Kvasiny, Vrchlabí. Mimo závody v ČR vznikají vozy Škoda na Slovensku, v Indii, v Rusku a
v Číně. Dealerská síť společnosti čítala v roce 2013 273 autorizovaných prodejců a servisních
partnerů, což je o 114 více než má druhá největší automobilka v počtu prodaných vozů
Hyundai Motor Czech, s.r.o. (159)
Sponzoring
I když hlavním smyslem existence podniku jsou vlastní zisky, Škoda si je vědoma své
společenské odpovědnosti a snaží podporovat druhé v jejich snažení.
Oblasti podpory:


Charita – Škoda podporuje nadace Adra, Člověk v tísni, Centrum Paraple,
Paralympijský výbor;



Sport – Škoda je tradiční partner Českého olympijského týmu a výboru, Tour de
France a Giro d ´Italia, Mistrovství světa v ledním hokeji;



Kultura – Škoda podporuje Národní divadlo, Českou filharmonii;

Strategie a úspěchy Škoda Auto, a.s. v číslech
V roce 2010 zahájila Škoda „Růstovou strategii“, jejímž cílem je do roku 2018 zvýšit
roční objem dodávek na 1,5 milionu automobilů. Již v roce 2011 přišly první výsledky, kdy
oproti roku 2010 bylo prodáno 879.184 (+ 15,3 %) automobilů. Tento trend trval i nadále
v roce 2012, kdy bylo dodáno rekordních 939.202 vozů (+6,8 %). Úspěšný rok 2012 dává
nejlepší předpoklady k postupnému úspěšnému naplňování stanovené strategie. V rámci
této strategie je nastavená produktová ofenziva v podobě nasazení nových modelů Škoda
Citigo, kompaktní limuzíny Škoda Rapid a představení nového modelu škoda Octavia.
Ofenziva Škody Auto bude pokračovat i v následujících letech, kdy v průměru každého
půl roku uvede společnost na trh nový nebo aktualizovaný model. Firma se zaměří na
prostorné a praktické vozy, které poskytnou výborný poměr hodnota/cena.
V rámci tzv. „go east“ strategie plánuje automobilka intenzivní internacionalizaci
směrem k perspektivním trhům, jako jsou Čína, Rusko a Indie. Rok 2013 rozšíří společnost

portfolio v Číně o dva nové modely – bude se zde vyrábět Škoda Yeti a Rapid. V Rusku
započne výroba Škoda Yeti a v blízké budoucnosti i Škoda Octavia.
V rámci „Růstové strategie Škoda“ budou realizovány mnohé investice, zejména pak
v rámci výrobních závodů v České republice. Investice se plánují do rozvoje služeb a
vzdělávání zaměstnanců, s cílem stát se přitažlivějším zaměstnavatelem v mezinárodním
měřítku.
Skupinu Škoda a její strategii jasně charakterizuje heslo „Simply Clever, které
zákazníkům sděluje, že značka Škoda znamená praktická, vyspělá a chytrá řešení.
Skupina Škoda se snaží pokračovat v odkazu Laurina a Klementa, kteří prosazovali
heslo „Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré“. Škoda tak
dbá na dosahování špičkové kvality nejen vozů, ale veškerých poskytovaných služeb. S tím
souvisí zvýšení kvality u všech procesů – výroba, prodej, servis.
Tabulka č. 1 Počet zaměstnanců

Vývoj zaměstnanců 2007-2012
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Tabulka č. 2 Tržby skupiny Škoda

Tržby skupiny Škoda 2007-2012 v mld. Kč
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Zdroj: Výroční zpráva Škoda 2007-2012 Dostupné on-line na: https://or.justice.cz/

Tabulka č. 3 Odbyt vozů

Odbyt vozů Škoda 2007-2012
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Tabulka č. 4 Zisk Škoda

Zisk po zdanění Škoda 2007-2012 v mld. Kč
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The Coca - Cola Company
Představení společnosti
Společnost The Coca-Cola Company je největší světový výrobce, distributor a
obchodník s nealkoholickými nápoji. Byla založena v roce 1892 Asa G. Candlerem. Vznik
samotného nápoje Coca-Cola se datuje o sedm let dříve (1886). Vynalezl ho v Atlantě
lékárník Dr. John Stith Pemberton, který ho následně prodával za 5 centů za sklenici.
Obchodní značku stvořil účetní Frank Robinson, který dal zároveň značce charakteristickou
grafickou podobu, se kterou se můžeme setkat dodnes. Bohužel Dr. Pemberton neviděl
v Coca-Cola její potenciál a postupem času firmu prodal výše zmíněnému A. Candlerovi.
Po jeho nástupu začala Coca-Cola expandovat mimo Atlantu do Texasu, Chicaga a Los
Angeles. Světový věhlas Coca-Cola získává v době rodiny Woodruffových, kteří společnost
koupili v roce 1919. Robert Woodruff řídil společnost 60 let. Jeho cílem a snem bylo nabízet
lidem na celém světě nejkvalitnější produkty a pochopil, jaké možnosti v sobě skrývá
mezinárodní distribuce. Důkazem splnění jeho cíle a snu je možnost dostání produktů značky
Coca-Cola téměř kdekoliv na světě.
Obrovský rozmach zažila společnost v době druhé světové války, kdy se zrodil nápad
zásobovat americké vojáky nápoji Coca-Cola za cenu 5 centů (během celé války se prodalo 5
miliard lahví). Prodej sebou přinesl nebývalou reklamu, jelikož američtí vojáci rozdávali
nápoje civilnímu obyvatelstvu. Tímto způsobem se první Coca-Cola dostala v roce 1945 i do
Československa. První láhev vyrobená na našem území je z roku 1968 a vyrobil jí Národní
podnik Fruta Brno.
V roce 1926 měla společnost mimo území Spojených států pouze devět výroben,
v roce 1940 má Coca-Cola výrobny již ve 45 zemích světa. Se světovou expanzí přichází i
rozšiřování produktového portfolia. V roce 1955 vzniká nápoj na ovocné bázi Fanta a v roce
1961 Sprite. V dalších letech se nabídka rozšířila o balené vody, džusy, sportovní nápoje,
nealkoholické nápoje na bázi kávy a čaje. Největší rozmach zažila značka za doby R. Goizueta,
který řídil firmu od roku 1981 šestnáct let, a za jeho vedení vzrostla hodnota firmy ze 4
miliard dolarů na 150 miliard dolarů. Ač se zdálo, že již nejde pozice firmy více vylepšit, opak
byl pravdou. V tomto období vstoupila firma na trhy, jako jsou Čína, Indie nebo Rusko a
došlo k sjednocení distribuční a výrobní sítě. Mezinárodní podíl na trhu s nealkoholickými
nápoji vzrostl z 35 na 48 %, a to z množství 5,4 miliard lahví na 14 miliard.
Struktura společnosti
Strukturu společnosti Coca-Cola tvoří The Coca-Cola Company a její partneři. The
Coca-Cola Company je vlastníkem značek a merchandisingových práv, taktéž vyrábí základní
suroviny pro nealkoholické nápoje, vytváří charakter a marketing jednotlivých produktů.
Společnost uděluje časově a územně omezená práva jednotlivým výrobním a distribučním

organizacím k tomu, aby vyráběly a distribuovaly hotové nealkoholické nápoje. Pro Českou
republiku má toto právo společnost Coca-Cola Hellenic Bottling Company.
Marketing
Společnost Coca-Cola je největším výrobcem a dodavatelem perlivých nápojů, džusů,
džusových a čajových nápojů na světě. Ve svém portfoliu má firma téměř 500 perlivých a
neperlivých nápojů. Společnost má ve svém portfoliu mimo značku Coca-Cola, která je
uznávána jako nejcennější značka světa, dalších 12 značek s hodnotou v řádech miliard
dolarů – příkladem je značka Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater,
POWERRade, Cappy nebo illyissimo. Denně se ve více jak 200 státech prodá 1,6 miliardy
porcí nápojů společnosti Coca-Cola. O úspěchu značky hovoří i fakt, že z pěti nejoblíbenějších
nealkoholických nápojů světa jsou čtyři od společnosti Coca-Cola. Jedná se o značky CocaCola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite.
První reklama resp. inzerát na Coca-Colu se objevila v roce 1886, tedy prakticky
okamžitě po vzniku tohoto nápoje. Inzerát sloužil k informování o vzniku nového
nealkoholického nápoje. Prvním sloganem bylo heslo „Pij nápoj Coca-Cola. Je chutná.
Osvěžující“. Od roku 1894 začala inzertní reklamu podporovat nástěnná reklama, která se
začala objevovat na zdech obchodů. Nástěnné reklamy začaly od roku 1925 nahrazovat
velkoplošné plakáty a novinové inzeráty s ilustracemi v nejčtenějších časopisech tehdejší
doby.
Roku 1893 byla zaregistrována ochranná známka "Coca-Cola". Candler měl velký
marketingový cit, považoval za důležité, aby se nově registrovaná známka objevovala na
mnoha předmětech, například kalendářích, hodinkách či sirupových láhvích. Dalším
marketingovým tahem bylo rozdávání kuponů, za které si lidé mohli dát zdarma skleničku
nápoje Coca-Cola. V roce 1915 vyvinula společnost charakteristický obal, jehož cílem bylo
odlišení od konkurence. Většina nápojů té doby byla plněna do rovných skleněných láhví, což
umožňovalo napodobení značky Coca-Cola. Tvůrcem láhve byl Earl R. Dean. Láhev byla v roce
1977 zaregistrována na patentovém úřadě jako ochranná známka. Jednalo se o první
zaregistrovaný průmyslový obal. V roce 1957 umožnil rozvoj technologie plnění barevné
etiketování, které nahradilo charakteristické písmo nápisu Coca-Cola na reliéfním skle.
Barevná etiketa zajišťovala jednoznačný grafický vzhled a nápis Coca-Cola tím zároveň získal
na čitelnosti.
Počátkem 20. stol. vznikají známé slogany a reklamní kampaně. Příkladem je
vytvoření vánoční reklamní kampaně grafikem Haddondem Sundblomem, který zhotovil
obraz Coca-Coly a Santa Clause. Tato kampaň si získala velkou oblibu a dodnes se s ní
můžeme ve vánočním období setkávat. Od počátku 20. let 20. století se stává důležitým
prostředkem propagace rozhlasová reklama. Společnost Coca-Cola byla vůbec první, kdo
sponzoroval rozhlasovou stanici. Coca-Cola dokázala pružně reagovat na vývoj techniky.
Důkazem toho byl vývoj prvních televizních reklam, které z počátku měly formu podpory

některých televizních programů. Časem se tato podpora změnila na propagaci Coca-Coly
v průběhu jednotlivých pořadů.
Ve svých počátcích prováděly jednotlivé výrobní závody svou vlastní marketingovou
činnost. V 60. letech, kdy se po světě otvíraly další, a další výrobní závody se ukázalo, že
pestrost marketingu je spíše ke škodě a mohl by vézt k nepříjemnému zmatku. Proto se
společnost The Coca-Cola Company rozhodla pro centrální řízení individualizace jednotlivých
značek, péče o ně a uvádění nových produktů na trh.
Dnešní marketing
Coca-Cola je členem nápojové asociace UNESDA (unie evropských nápojářských
asociací) a dobrovolně se hlásí k odpovědnému marketingu, mimo jiné dodržuje závazky:





neumísťovat v médiích žádnou reklamní komunikaci zaměřenou na děti do 12 let;
vyhýbá se přímého reklamního oslovení dětí, které by pak přesvědčovaly rodiče ke
koupi firemních produktů;
od roku 2007 se firma rozhodla neprodávat sycené nealkoholické nápoje na českých
základních školách. Nahradila je balenými vodami, džusy apod.;
od roku 2007 byly na etikety doplněny podrobnější nutriční značení;

Londýn 2012
Kampaň během olympijských her v Londýně 2012 byla zaměřena na dospívající
spotřebitele a zahrnovala celovečerní dokument, píseň, televizní reklamy, Beat TV a řadu
digitálních/mobilních aplikací nazvaných „The Global Beat“. Kampaň měla název „Move To
The Beat“ a její základní ideou bylo spojení hudby s vyprávěním resp. představením pěti
olympijských nadějí a jejich sportu.
Výsledek kampaně byl v celku působivý:



25 milionů zhlédnutí přes počítač či mobilní telefon;
242 milionů internetových vyjádření;

Coke Zone
Jedná se o program odměn, který byl zahájen v roce 2008. Jeho cílem bylo zachycení
postřehů zákazníků. Coca-Cola podpořila zvýšení podvědomí o platformě k zaregistrování
řadou televizních a billboardních reklam.
Akce Poděl se o radost!
Jedná se o jednu z nejpozoruhodnějších digitálních akcí Coca-Coly. Jedná se o velice
jednoduchý nápad, ale reakce na něj byly úžasné a nyní se z něj stala globální kampaň běžící
již dva roky. Kampaň byla vyzkoušena v Austrálii v roce 2011. Díky ní došlo k 7 % nárůstu
prodeje. Kampaň je doprovázená webovým portálem, který dává lidem možnost objednat si

individuální lahev Coca-Cola a sdílet jí pomocí sociálních sítí (př. Facebook). Zájem o
Facebook společnosti se zvýšil o 870 %. V České republice tato akce začala v červnu 2013.
Lahve Coca-Cola, Coca-Cola light a Coca-Cola Zero mají nový design – klasické logo Coca-Cola
bude nahrazeno nejoblíbenějšími českými křestními jmény, přezdívkami a něžnými
osloveními. Láhve Coca-Cola tak získají skutečně český a osobitý vzhled. Jako podpora
kampaně vznikly webové stránky www.podelseoradost.com. Ty slouží ke sdílení na sociálních
sítích a poskytnou prostor pro záznam zážitků, o které se mohou lidé podělit s celým
světem. Na stránkách jsou k nalezení podrobné informace o celé kampani a přehled řady
doprovodných akcí pořádaných v rámci České republiky.
Vánoční kamion
Symbolem předvánoční nálady je kamion společnosti Coca-Cola. Výjimkou není ani
Česká republika. Od prosince roku 2000 můžou občané CŘ potkat s Vánočním kamionem
Coca-Cola. Akce je připravována ve spolupráci s městy, která navštíví. Veškeré výtěžky
z prodeje na akcích Coca-Cola daruje vždy městům. Dohromady se tímto způsobem darovalo
více než 500 000 Kč.
Nedílnou součástí marketingu je i sponzoring. Společnost Coca-Cola je partnerem
mnoha světových sportovních událostí. Příkladem je podpora olympijských her (již od roku
1928), FIFA (od roku 1978). V rámci České republiky Coca-Cola podporuje devět klubů
z nejvyšší fotbalové ligy, je partnerem české hokejové reprezentace a extraligy v ledním
hokeji. Ve spolupráci s fotbalovým klubem AC Sparta Praha, byl vybudován Coca-Cola Teen
Point, což je sektor pro mladé diváky. V tomto sektoru naleznou mladí diváci různé druhy
zábavy či autogramiády.
Zákaznický časopis
Časopis „Coca-Cola svět“ je vydáván několikrát do roka. Je určen zákazníků
společnosti (tedy prodejcům, distributorům). Jeho cílem je přinést užitečné informace ze
světa nápojů, obchodu, zajímavostí o systému Coca-Cola, zábavu a soutěže. Se vzrůstajícím
počtem zákazníků z vietnamské národnosti začala společnost Coca-Cola vydávat časopis i ve
vietnamštině.

Úspěchy Coca-Cola
Ač největší světový výrobce, distributor a obchodník s nealkoholickými nápoji, CocaCola Company neustále investuje do rozvoje svého systému. Jedná se o investice do
výrobních zařízení, infrastruktury, recyklačních zařízení, marketingu a lidského kapitálu.
V následujících pěti letech hodlá Coca-Cola investovat více než 30 miliard dolarů – příkladem
jsou investice v roce 2012 na klíčových trzích v Indii (3 mld. dolarů), Chile (1,3 mld. dolarů),
Vietnamu (300 mil. dolarů) a Číně (4 mld. dolarů).
Výsledkem úspěšných strategií, je každoroční nárůst prodejů a čistého zisku. V roce
2012 došlo k nárůstu prodejů produktů – Coca-Cola 3 %, Fanta 5 %, Sprite 4 %, sportovní
nápoje 6 %, voda 12 %, energetické nápoje 20 %.
Graf č. 1 Geografické rozložení pokrytí
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Zdroj: http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=COKE

Tabulka č. 1 Výnosy společnosti
V milionech dolarů

2011

Čisté provozní výnosy

46,542 48,017

Hrubý zisk

28,327 28,964

Čistý zisk připadající na The Coca-Cola Company 8,584
Zdroj: http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=COKE

2012

9,019

Pacific

Použité zdroje:






Zpráva o sociální odpovědnosti. Dostupné online:
http://www.cocacola.cz/download/010/477/CSR%20report%20CZ.pdf
http://www.cocacola.cz/onas
http://www.thecoca-colacompany.com

http://oz.kurzy.cz/the-coca-cola-company/coca-cola-p74375z188576u.htm
http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=COKE

Vodafone Group plc./Vodafone Česká republika a.s.
Představení mateřské společnosti
Skupina Vodafone je britská nadnárodní telekomunikační společnost sídlící
v Londýně. Po China mobile je druhým největším mobilním operátorem na světě, působícím
v 28 zemích pěti kontinentů. Vodafone je třetí největší kótovaná společnost na Britské burze
s tržní hodnotou 89,1 miliardy liber a v roce 2011 měla skupina 439 milionů zákazníků. V roce
2012 ve skupině Vodafone pracovalo po celém světě přes 86.000 zaměstnanců a příjem
společnosti činil téměř 46,5 miliard liber. Název firmy je spojením slov voice data phone.
Představení Oskar/Vodafone Česká republika a.s.
Historie firmy se na českém trhu datuje k roku 1999, kdy se Český mobil a.s. stal
prvním držitelem licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800. Komerční
provoz GSM sítě byl zahájen pod značkou Oskar Mobil. Pod touto značkou vstoupila na trh
firma v roce 2000, jakožto třetí a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor ve střední a
východní Evropě. Během 9 měsíců se společnosti podařilo pokrýt sítí GSM 98 % obyvatelstva.
Vodafone Česká republika a.s. vstoupil na trh 1. 2. 2006 akvizicí společnosti Oskar Mobil.
Nově vzniklá společnost pokračovala v image „lidového operátora“, kterou Oskar zavedl.
Milníky, inovace
Jak již bylo výše napsáno, společnost Vodafone, jakožto třetí operátor měl raketový
nástup na mobilní trh v ČR. Velkou zásluhu na tom má celková koncepce společnosti,
špičkový marketing, jehož jednotlivé složky byly oceněny na mnoha soutěžích (viz ocenění),
tak i mnohá prvenství na poli technologií. Níže si uvedeme hlavní milníky společnosti
Oskar/Vodafone.
Již v prvním roce (2000) svého fungování představila společnost revoluční model
přímé distribuce mobilních služeb v ČR. V témže roce společnost přichází s předplacenou
kartou bez písemného závazku, faktur a aktivačních poplatků. V roce 2001 zajišťuje
společnost úplné pokrytí všech stanic pražského metra a představuje novou službu na bázi
WAPu, která dokáže určit polohu a navést zákazníka k jeho cíli.
Velkým úspěchem firmy a známkou výborně nastaveného konceptu „lidového
operátora“ je milion zákazníků po necelých dvou letech (2002) fungování na trhu.
Společnost je dle průzkumu vnímána jako nejpokrokovější a nejvstřícnější společností ČR.
V roce 2002 přichází jako vůbec první službu SMS seznamka, což je seznamovací služba na
bázi SMS zpráv.
V roce 2003 se zvýšil počet zákazníků na 1 547 000 zákazníků, přičemž podíl tarifních
zákazníků činil 41 % z celkové částky. Růst podílu tarifních zákazníků se nezastavil a v roce
2005 činil již 51 % všech zákazníků.

Cílová skupina a hlavní produkty
Produkty společnosti Vodafone jsou zaměřené na běžné občany České republiky, na
živnostníky a malé firmy čítající maximálně 20 zaměstnanců, střední firmy, korporace a
veřejný sektor. Z veřejného sektoru jsou významnými zákazníky např. Ministerstvo
spravedlnosti, Hasičský záchranný sbor, Národní památkový ústav, Národní divadlo, město
Karlovy Vary nebo Pražský Hrad.
Pro každou cílovou skupinu má společnost připravené široké portfolio produktů a
služeb, šité na míru jejich potřebám. Díky inovativním a revolučním produktům a službám si
Vodafone získal mnoho nových zákazníků a ve velké konkurenci dvou stávajících operátorů
začal získávat pevné postavení. S mírnou nadsázkou by se dalo říci, že začal určovat směr
vývoje mobilního prostředí v ČR.
Veškeré produkty a služby vždy doprovázela precizní, zábavná a kreativní kampaň.
Níže si uvedeme produkty a služby, kterými Vodafone nastavil směr vývoje poskytování
telekomunikačních služeb.
2000


předplacená karta bez závazků, měsíčních faktur a aktivačních poplatků;

2001






úplný platební styk prostřednictvím sítě bankomatů v ČR;
jako první operátor ve střední a východní Evropě nabízí Vodafone úplnou
personalizaci WAPu;
Vodafone otvírá nový rozměr mobility prostřednictvím služby placení prostřednictvím
mobilního telefonu;
nová generace Hlasové samoobsluhy;
úplné pokrytí všech stanic pražského metra;

2002




nová generace internetové samoobsluhy;
tarify nové generace, které znamenali udržení cenového vůdcovství na mobilním
trhu;
první SMS seznamka;

2003



pro malé a středně velké firmy společnost přináší službu VPN firma, díky které mohou
podniky využívat zlevněné volání mezi firemními telefony;
na trh přichází SIM karta 2v1;

2004


nové tarify NAPLNO, kterými dochází ke sjednocení ceny volání do všech sítí;

2006



jako první na trhu přichází Vodafone se službou VPN partner, umožňující volat v rámci
firem zdarma;
spuštěn mobilní portál Vodafone live;

2007





jako první nabídl Vodafone posílání SMS zpráv zdarma výměnou za reklamu
zobrazenou v mobilním telefonu;
na trh přichází služba Vodafone Passport umožňující volání ze zahraničí do ČR za
domácí ceny a jednorázový spojovací poplatek;
služba Vodafone OneNet představující první konvergované řešení firemní
komunikace v ČR;
díky Vodafone OneNet dochází k výraznému posílení pozice v segmentu firemní
klientely (zisky, které OneNet generuje se v roce 2008/2009 ztrojnásobily);

2008



zrušeny 2/3 všech jednorázových poplatků;
revoluční Nabitá karta přináší zákazníkům stejné ceny a výhody jako mají tarifní
zákazníci;

2010



na trhu se objevuje nejlevnější smartphone s Androidem Vodafone 845;
tarify na míru – zákazník si může sestavit tarif dle svých potřeb a kdekoliv ho změnit;

2011


na trhu vlastní tablet Vodafone Smart Tab;

2013


Vodafone nastoluje novou éru telekomunikací v České republice zavedením tarifů
s neomezeným voláním do všech sítí;

Marketingové kampaně
Již od svého počátku Oskar nastavil image „lidového operátora“ a své zákazníky
dokázal svým vtipem rozesmát a zaujmout. Reklamní kampaně jsou pravidelně hodnoceny
jako jedny z nejlepších. Díky portálu Vodafone Park mohou zákazníci posílat zdarma SMS,
MMS, zálohovat své kontakty.
„Stačí říct“
V roce 2004 zahájil Oskar novou kampaň, jejímž ústředním sloganem byla slova „Stačí
říct“. Nejedná se o kampaň na propagaci nových produktů či služeb, ale o změnu celkové
image (tváře) společnosti. Jedná se vůbec o nejvýraznější změnu v komunikaci směrem
k zákazníkovi. Kampaň se připravovala půl roku a změnila nejen webové prezentace, ale také
televizní, billboardovou a tiskovou reklamu. V kampani chce operátor donutit lidi, aby se
nebáli vyjádřit, co chtějí. Příkladem nové plakátové reklamy: „Závazky? To není nic pro mne.
Pod titulkem „Oskar vás do ničeho tlačit nebude. Jestli si to přejete, nebudeme po vás chtít
žádné písemné smlouvy. Vaše slovo nám úplně postačí.“ Tento příklad reklamy připomíná
výhody produktu „Tarify nové generace“.
„Power to you“
V roce 2009 přijímá nový slogan „ Power to you“. V duchu tohoto sloganu se zákazníci
intenzivněji zapojují do vymýšlení nových služeb a jejich testování, ještě před tím než jsou
uvedeny na trh. Příkladem takovéto spolupráce je koncipování nové tarifní struktury „Tarify
na míru“. Vodafone komunikuje pomocí internetu na kanálech Facebook, YouTube, Twitter
(největší počet odběratelů v ČR), využívá i firemní blog „Děláme vlny“.
„Šláply jsme do pedálů“
Úspěšnou marketingovou kampaní byl projekt „Šlápli jsme do pedálů“ – cílem
projektu bylo zvýšení návštěvnosti mobilních prodejen a přiblížení nové technologie
zákazníkům. Úkolem kampaně bylo zajímavým a netradičním způsobem zákazníkům
oznámit, že společnost Vodafone posiluje na mnoha místech v ČR pokrytí vysokorychlostní
technologií 3G. Principem projektu bylo využití prodejních výloh obchodů. Prostřednictvím
dotykové projekční folie, projektoru a počítače, byla vytvořena interaktivní výloha, kterou
kolemjdoucí mohli ovládat. Při přiblížení zákazníka byla spuštěna smyčka, která jej oslovila a
zároveň oznámila, jakým způsobem výlohu využívat. Na výloze byl znázorněn cyklista
projíždějící městem, kde domy symbolizovali internetové stránky. Kolemjdoucí pomocí
dotyků mohl ovládat a zrychlovat cyklistovo tempo. Zrychlováním se z obyčejného cyklisty
stává závodník včetně dresu a sportovního kola. Výloha dále nabízela prezentaci 3D katalogu
s novými telefony podporujícími 3G, SMS bránu zdarma, dvě hry, Google maps.

V červnu 2013 přichází Vodafone s novou kampaní inspirovanou seriálem Návštěvníci.
Kampaň je realizována v televizi, outdooru, rádiu, tisku a na internetu. Ústřední roli hrají
neomezené Red tarify.
Ocenění
Rok 2003 byl pro společnost veleúspěšným. Společnost byla potřetí za sebou
nominována v prestižní soutěži WCA (World Communication Awards) na „Nejlepšího
mobilního operátora Evropy“, vyhlášena „Mobilním operátorem roku“ a za „Nejlepší firemní
image“, dále byla společnost vyhlášena jako jeden z deseti nejlepších zaměstnavatelů v ČR.
Mnoho úspěchů slaví firma se svými marketingovými kampaněmi a svým časopisem
Čilichili, který vychází každý měsíc (náklad 130.000 ks) a je k dispozici zdarma. Časopis
obsahuje mnoho témat a jeho součástí je i katalog společnosti. V soutěži Zlatý středník získal
Čilichili v kategorii „Firemní časopis“ několik ocenění, dále získal prestižní ocenění „Sladká
prdelka“ českého humoristického měsíčníku „Sorry“.
Každý rok získá Vodafone několik ocenění za kampaně, společenskou odpovědnost,
časopis atd. Níže uveden výčet každoročních úspěchů v soutěžích a anketách, ve kterých
Vodafone pravidelně boduje.








Zlatá pavučina – soutěž o nejkreativnější reklamní rozhlasový spot;
Portorož – televizní a outdoor kampaň;
Moskva – inovativní reklamní kampaň;
Louskáček – soutěž o nejlepší a nejkreativnější českou reklamu;
Zlatý Štoček – soutěž o nejlepší tištěnou reklamu;
Firemní image sensor – ocenění za nejvstřícnější přístup k zákazníkům, nejrychleji se
rozvíjející společnost v ČR;
WCA (world communication awards);

V roce 2010 získala společnost od Ministerstva životního prostředí ekoznačku
„Ekologicky šetrná služba“. V témže roce zvítězila společnost Vodafone v anketě
„Nejodpovědnější velká firma“. Odpovědnost společnosti Vodafone spočívá mimo jiné:







stažení billboardů ze silnic a dálnic, kde mohly zapříčinit sníženou pozornost řidičů;
český neziskový sektor byl podpořen více než 85 miliony korun;
zasazený strom za každého zákazníka, který používá vyúčtování pouze elektronickou
formou;
jediný telekomunikační operátor v ČR, jehož síť funguje ze 70 % na energii
z obnovitelných zdrojů;
služba eScribe – online přepis řeči pro neslýšicí;
darujem.cz – zorganizování hromadných odběrů krve z řad zaměstnanců Vodafone
(celkem se již vybralo přes 135 l krve);

Úspěchy Vodafone Czech Republic a.s.
Úspěšnost marketingových kampaní společnosti Vodafone dokládá každoroční nárůst
zákazníků. Nárůst je zaznamenán u soukromé i firemní klientely.
Hlavními výhodami a lákadly jsou:


Žádný aktivační poplatek;



Bez podpisu smlouvy;



Možnost přizpůsobit tarif svým potřebám a kdykoliv ho měnit;



Vodafone OneNet nabízí firmám jediné skutečně konvergované řešení na českém
trhu – mobilní a pevné hlasové i datové služby včetně připojení k internetu;

Společnost zahájila provoz v roce 2000. Od té doby pokrývá 99,1 populace ČR, zaměstnává
1.717 zaměstnanců. Vodafone disponuje certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
Tabulka č. 1 Vývoj počtu klientů (v mil.)

Vývoj počtu klientů k březnu daného roku
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Zdroj: Vodafone Česká republika Zpráva společenské odpovědnosti duben 2011 - březen 2013 – dostupné online:
http://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/595/vf-csr-vyrocni-zprava-12_13.pdf

Vývoj počtu klientů má v České republice vzrůstající tendenci. V roce 2010
(3 007 000) zaznamenal nárůst 3,4 % oproti roku 2009. V roce 2011 přišlo k operátorovi 168
tis. nových zákazníků a k březnu 2012 dalších V 105 tis. (celkem 3 279 000).

Tabulka č. 2 Čistý zisk v mil. Kč

Čistý zisk k 31.březnu roku 2013
(v milionech Kč)
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–

dostupné

on-line:

http://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/603/vyrocni-zprava-3132013.pdf

Čistý zisk společnosti Vodafone Česká republika, a.s. má klesající tendenci. Oproti
poslednímu fiskálnímu roku (konec března 2012) klesl čistý zisk z 1,721 mld. Kč (o 45 %) na
955 milionů korun (konec března 2013). V období 2010 - 2011 činil čistý zisk 1,918 mld. Kč a
v období 2009-2010 2,455 mld. Kč.

Použité zdroje
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