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ABSTRAKT
ŠIROCHMANOVÁ, Eva: Marketingová komunikácia v cestovných kanceláriách. –
Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra marketingu. – Vedúci
záverečnej práce: Ing. Ivana Luliaková. – Bratislava: OF EU, 2009, 48 s.
Cieľom bakalárskej práce je uskutočnenie

analýzy aktuálneho stavu

využívania marketingovej komunikácie v cestovných kanceláriách, navrhnúť možné
alternatívy uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie, ktoré by zlepšili súčasnú
pozíciu cestovnej kancelárie v silnom konkurenčnom prostredí. Bakalárska práca je
rozdelená do troch kapitol. Bakalárska práca obsahuje 3 tabuľky, 3 grafy a 1 schému.
Prvá kapitola obsahuje základné pojmy a definície z oblasti marketingovej komunikácie
ako súčasť marketingového mixu a podáva teoretické poznatky o druhoch a formách
marketingovej komunikácie. V tejto časti je aj definícia, činnosti a klasifikácia
cestovných kancelárií. V druhej kapitole je uvedená charakteristika a história cestovnej
kancelárie FERROTOUR, a.s. a analýza nástrojov marketingovej komunikácie, ktoré
daná cestovná kancelária v súčasnosti uplatňuje. V poslednej kapitole

je navrhnutý

model nástrojov marketingovej komunikácie na získanie nových zákazníkov a návrh
rozpočtu na marketingovú komunikáciu pre
a trhového podielu na trhu.

posilnenie konkurenčnej schopnosti

ABSTRACT
ŠIROCHMANOVÁ, Eva: Marketing communication in travel agencies. The University
of Economics in Bratislava. Faculty of Commerce, Department of marketing. Head of
thesis: Ing. Ivana Luliaková, Bratislava : OF EU, 2009. 48 p.

The aim of the Bachelor´s thesis is to

realize analyses of current condition of

using of marketing communication in travel agencies, to suggest possible alternatives of
application of tools in marketing communication., that

could improve the current

position of travel agency in the strong competitive environment. The thesis is divided
into three chapters. It contains 3 tables, 3 graphs, 1 schema. First chapter contains basic
conceptions and definitions from the domain of marketing communication as a part of
marketing mix and passes theoretical knowledge about the types and forms of marketing
communication. This part contains also definition, activities and classification of travel
agencies. In second chapter, you can find characteristic and history of travel agency
FERROTOUR, Inc., and analyse of tools of marketing communication that this travel
agency applies in the presence. In the final chapter, a pattern of tools of marketing
communication is suggested to gain new costumers and a budget for marketing
communication is suggested, too, to strengthen the competitive abilities and the market
positions.
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ÚVOD
V súčasnosti marketingová činnosť nie je len módnou záležitosťou, ale nutnosťou
pre firemných manažérov nájsť novú podnikateľskú filozofiu a tomu odpovedajúce
nástroje, ktoré sú adekvátne rýchle meniacim sa trhovým podmienkam. Najviac riešenou
oblasťou v marketingu je marketingová komunikácia, pretože je to externá komunikácia
firmy so zákazníkom, pomocou ktorej sa firmy snažia dosiahnuť stanovenie svojich
cieľov ako podnikateľský zisk, spokojnosť a lojalita zákazníkov, pozitívny vzťah
verejnosti a pod.
Hoci

sa na marketingovú komunikáciu kladie veľký dôraz je malo riešená

v oblasti cestovného ruchu. Cestovný ruch je pritom fenomén, ktorý v celom svete
zaznamenáva búrlivý rozmach. Je významnou súčasťou hospodárstva ako zdroj príjmov
do štátneho rozpočtu, podieľa sa na tvorbe hrubého domáceho produktu a tiež aj na
tvorbe pracovných príležitosti. Cestovný ruch podľa objemu tržieb sa zaraďuje na tretie
miesto medzi hospodárskymi odvetviami po obchode s ropou a automobilovom
priemysle.
Na Slovensku významný rozmach zaznamenal cestovný ruch po roku 1989. Na
Slovenskom trhu pôsobí

viac ako 400 cestovných kancelárií, ktoré sa musia

prispôsobovať stále novým trendov v oblasti cestovného ruchu. Komunikácia so
zákazníkom v malých a stredných podnikoch na Slovensku zaznamenala v priebehu
posledného desaťročia dynamický kvalitatívny vývoj. Činiteľ, ktorý to ovplyvnil bola
konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.
Témou

bakalárskej

práce

je

Marketingová

komunikácia

v cestovných

kanceláriách. V práci je analyzovaná marketingová komunikácia CK FERROTOUR,
a.s., ktorá prevažne pôsobí na Východnom Slovensku a svoju pozíciu na trhu si udržuje
vysokou kvalitou služieb a schopnosťou prilákať si nových klientov, ako aj udržať si
verných klientov.
Cieľom práce je

charakteristika

marketingovej komunikácie cestovnej

kancelárie, analýza nástrojov komunikačného mixu cestovnej kancelárie. Navrhnutie
úspešného modelu marketingovej komunikácie pre cestovnú kanceláriu ako aj návrh

rozpočtu pre komunikačný mix cestovnej kancelárie pre udržanie si pozície na trhu
v silnom konkurenčnom prostredí a zvýšenie trhového podielu.
Bakalárska práca je pre lepšiu prehľadnosť rozdelená do troch časti, pričom každá
z nich tvorí ucelenú jednotku. Doplňujúce údaje súvisiace s textom sú uvedené v prílohe.
Úvodná kapitola bakalárskej práce charakterizuje a klasifikuje základné nástroje
marketingového mixu. V tejto kapitole sa ďalej zameriavam na

základne pojmy,

definície a klasifikáciu jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie. Zároveň
uvádzam definíciu a činnosti cestovnej kancelárie podľa živnostenského oprávnenia, ako
aj klasifikáciu cestovných kancelárií.
Predmetom ďalšej kapitoly je charakteristika, podľa obchodného registra a
história

CK FERROTOUR, a.s. V tejto kapitole sa ďalej zameriavam na analýzu

jednotlivých nástrojov komunikačného mixu cestovnej kancelárie.
V poslednej kapitole je navrhnutý môj vlastný model komunikačného mixu pre
úspešnosť firmy a návrh zdrojov, z ktorých by sa mali

klienti cestovnej kancelárii

dozvedieť o ponúkaných produktoch, či službách alebo zľavách na pobyty. Následne som
pomocou metódy párového porovnávania pre získanie nových klientov, spontánnu
známosť značky a udržanie si zákazníka navrhla rozdelenie rozpočtu na komunikačný
mix cestovnej kancelárie.

1 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA AKO SÚČASŤ
MARKETINGOVÉHO MIXU
V súčasnosti je dôležité aby podniky a organizácie boli úspešné a vedeli sa
presadiť v silnom konkurenčnom prostredí. Za účelom získania a udržania si zákazníka
by mali vedieť podniky vhodne využívať rôzne nástroje marketingového mixu. Tieto
nástroje slúžia ako prostriedok, pomocou ktorého je možné uspokojovať rôznorodé
požiadavky zákazníkov a dokážu pripraviť dobrý postup pri riešení každého
marketingového problému.
Prostredníctvom marketingovej komunikácie možno poznávať zákazníkove
potreby a premieňať ich na produkt, preto je marketingová komunikácia najdôležitejším
faktorom fungovania marketingu. Marketingovou komunikáciou je

možné udržať a

naviazať vzťah so zákazníkom. Získať názor zákazníka o produkte, či službe, zistiť
spokojnosť zákazníka a pomocou toho korigovať parametre produktu, či služby.
K marketingovému mixu existuje veľa prístupov, napríklad 4P, 5P a 7P. Model 4P je
najjednoduchší model marketinogvého mixu, ktorý sa dopĺňa ešte o ďalšie P-ečka a
to P- ľudia (people), P- procesy (processes), P- vytváranie balíčkov (packing) a Pvzhľad (physical evidence). Marketingový mix ako pojem patrí do marketingového
procesu a je podstatou koncepcie moderného marketingu
„Marketingový mix je súbor marketingových nástrojov, ktoré firma používa na to,
aby dosiahla marketingové ciele na cieľovom trhu.“1 Od vhodnej voľby kombinácie
marketingových nástrojov a intenzity uplatnenia každého z nich závisí efektívne
dosahovanie cieľov podniku.

Základné marketingové nástroje označované aj ako „4P“ a prvoradá stratégia firmy sa
opiera o tieto štyri nástroje.
1

KOTLER, P.: Marketing manažment. Praha : GRADA PUBLISHING, 2001. s. 6. ISBN 80-247-0016-6

Základné nástroje marketingového mixu:2
o Produkt (product) – hmotný aj nehmotný statok, ktorý je predmetom záujmu
určitej skupiny osôb a organizácií. Produkt je teda výrobok, služba, myšlienka,
volebný program atď. Označuje sa ním celková ponuka zákazníkovi

nielen

výrobky alebo služby sami o sebe, ale aj ďalšie abstraktné a symbolické
skutočnosti, ako prestíž výrobcu či predajcu, obchodná značka, kultúra predaja a
ďalšie.
o Cena (price) – je miera hodnoty výrobku alebo udáva akého množstva peňazí sa
musíme vzdať, aby sme získali ponúkaný produkt. Výška ceny úzko súvisí so
stimuláciou dopytu.
o Miesto alebo distribúcia (place) – všetky aktivity firmy, ktorými sa
sprostredkováva produkt od výrobcu k spotrebiteľovi. Základné inštitúcie
distribúcie sú veľkoobchod a maloobchod.

Základne funkcie distribučného

systému sú napr.: preprava tovaru, skladovanie, predaj, servis atd.
o Marketingová komunikácia (promotion) – zmyslom je propagácia výrobku a
poskytovanie informácii o produkte. Propagačné taktiky majú mnoho foriem.
Propagácia sa uskutočňuje prostredníctvom reklamy umiestnenej

v televízii,

rozhlase, novinách a časopisoch alebo v miestach kade sa každý deň pohybujeme.

1.1 Marketingová komunikácia
Marketingová

komunikácia

predstavuje

jeden

zo

základných

nástrojov

marketingového mixu a v konečnom dôsledku napomáha úspešnému fungovaniu firmy.
Vyplýva to z filozofie koncepcie marketingu, ktorá je založená na poznaní potrieb trhu
a snahe ponúknuť najefektívnejší spôsob uspokojenia týchto potrieb.
,,Ak máme komunikáciu vymedziť všeobecne, tak je to výmena informácii medzi
ľuďmi, ktorí si chcú niečo oznámiť, niečo sprostredkovať, s niečím sa oboznámiť.”3

HORÁKOVÁ, I.: Marketing v současné světové praxi. Praha : GRADA a.s., 1992. s. 82. ISBN
80- 85424-88-6
3
RAJT, Š.: Marketing. Bratislava. SPRINT : 2000. s. 75. ISBN 80-8848-62-8
2

Marketingová komunikácia sa skladá zo 4 základných nástrojov:
o

reklama,

o

podpora predaja – promotion,

o

public relations,

o

osobný predaj.

V poslednej dobe autori uvádzajú aj piaty nástroj – priamy marketing.
,,Podstatou marketingovej komunikácie je prenos správy medzi zdrojom a
príjemcom. Na účinnosť správy vplýva viacero faktorov, vždy sa však musí vychádzať z
cieľov firmy. Marketingová komunikácia sa spravidla orientuje na príjemcu správy.
Príjemcom správy je zákazník, resp. konečný spotrebiteľ. Podľa toho sa určuje vhodná
forma komunikácie. Účinok komunikácie je závislý na všetkých prvkoch procesu
komunikácie. “ 4
Pre zabezpečenie komunikácie a programu marketingovej podpory sa musí vykonať: 5
1. Určiť cieľových príjemcov
2. Stanoviť ciele komunikácie
3. Vytvoriť správu
4. Zvoliť komunikačné kanály
5. Rozdeliť celkový rozpočet marketingovej podpory
6. Rozhodnúť o komunikačnom mixe
7. Zamerať výsledky komunikácie
8. Riadiť a koordinovať cely proces marketingovej komunikácie

1.1.1 Reklama

KASSY, Š.: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. Bratislava : STRATEG, 1999. s.128.
ISBN- 80-88988-00-4
5
KASSY, Š.: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. Bratislava : STRATEG, 1999. s.132.
ISBN- 80-88988-00-4
4

Reklama je akákoľvek forma neosobnej komunikácie o výrobkoch a službách,
ktorá je v jednom alebo viacerých komerčné dostupných médiách. Reklama patrí
k základným prostriedkom marketingovej komunikácie a je jej ,, najhlasnejšou” zložkou.
Je najrozšírenejším nástrojom ovplyvňovania kupujúcich. Poslaním reklamy je
ovplyvnenie a pomoc pri predaji produktu cestovného ruchu. Sústreďuje pozornosť
verejnosti na konkrétne produkty a smeruje na presne definované cieľové skupiny.

Neexistuje jednotná definícia reklamy. „Reklama je akákoľvek platená forma
neosobnej prezentácie alebo propagácie myšlienok, tovaru a služieb jednoznačne
vymedzeným subjektom“.6

Základné úlohy reklamy sú:
1. informovanie – reklama informuje verejnosť o novom produkte a o jeho
vlastnostiach. Účelom tejto reklamy je vyvolať záujem a dopyt.
2. presvedčovanie – je to v období zvýšeného konkurenčného tlaku. Ide o to, aby sa
rozvinul dopyt a záujem po produkte.
3. pripomínanie - má v povedomí zákazníka udržať náš produkt, aj našu značku.
Vedie k tomu, aby sme si zachovali pozíciu na trhu.
Účinnosť reklamy :
Vzorec AIDA vystihuje 4 hlavné stupne účinnosti reklamy:7
ATTENTION- upútať pozornosť
INTEREST- vzbudiť záujem o moju vec
DESIRE- vyvolať túžbu po mojej ponuke
ACTION- vyvolať reakciu alebo kúpu
Väčšina podnikov cestovného ruchu realizuje dve odlišné formy reklamy:

MORRISON, M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha : VICTORIA PUBLISHING, 1989.
s. 344. ISBN 80-85605-90-2
7
FERNER, F.: Marketing cestovného ruchu v praxi. Bratislava : SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ
NAKLADATEĽSTVO, 1993. s.121. ISBN 80-08-01978-6
6

o spotrebiteľská reklama – reklama zameraná na finálnych zákazníkov, ktorí
naozaj využívajú ponúkané služby,
o obchodná reklama – reklama zameraná na sprostredkovateľov služieb
cestovného ruchu, ktorí ovplyvňujú nákupné rozhodovania zákazníkov.
Nosiče reklamného oznamu využívané v cestovnom ruchu:
o noviny, časopisy,
o televízia, rozhlas,
o plagáty , prospekty,
o katalógy, ponukové listy,
o letáky,
o výkladné skrine, vitríny,
o video-pásmo, teletext.
Nové druhy reklamy:


inforeklama- dlhá televízna reklama, ktorá trvá až 3 minutý



bannery a pop-upy- reklamne ,,prúžky” sú umiestnene na webovej stránke
internetu a reklamné okná



i-Candy- reklama na Internete, ktorá predáva reklamnou správu pomocou
animácie



intermercial- vložená reklama na Internete,

je doterná animovaná reklama,

obvykle vo veľkosti celej obrazovky


Subvert- je reklama prístupná pomocou Internetu, keď si užívateľ klikne na
banner, zobrazí sa mu 20 sekúnd obrázkov a zvukov o propagovanej značke



Sporiče obrazoviek



Websites- interaktívna prezentácia na web-stránkach s feedbackom, keď
reagujeme na podnety užívateľa podľa toho ako sa pohybuje na stránke



E-mail – osobný e-mail so zákazníkom, čiže direct e-mail



Blogs- bloky- osobne denníky na internete,



Podcasts- je spôsob uverejňovania nahrávok na internete, niečo ako zvukový
blog



Webcasts- live prezentácie na nete, poskytujú informácie alebo rady na firemnej
stránke



Buzz marketing – šírenie informácii word-of-mouth, mal by generovať publicitu,
vzrušenie a nejaké tie informácie o produkte



Virálny marketing- využíva už existujúce sociálne siete na spropagovanie
výrobku či posilnenie povedomia značky, využívajúc pri tom skutočnosť, že ľudia
majú tendenciu informovať svojich známych o výrobkoch, službách či
informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti



Shill marketing- niečo ako utajený marketing, kedy sú promotéri produktu
,,inkognito”.



Guerill marketing- provokatívna, kontroverzná a agresívna reklama, pri ktorej
sa nepoužívajú klasické reklamne kanály ale sa používajú neštandardné spôsoby.
Spolieha sa

na predstavivosť, má zaujatie pre vec, nápaditosť a osobnú

angažovanosť.


Mikrostránky - skupiny stránok so špecializovaným obsahom, ktoré môžu B2B
obchodníci pridať k hlavným stránkam spoločnosti. Umožňujú zamerať sa na
špecifické vlastnosti produktov alebo nové ponuky pre rozdielne zákaznícke
segmenty.



Landing pages- stránky, ktoré sa objavia ak potenciálny zákazník klikne na
reklamu

alebo

odkazy

vo

výsledku

vyhľadávania

na

internetových

vyhľadávačoch. Stránka zvyčajne zobrazuje obsah, ktorý logicky nadväzuje na
reklamu alebo odkaz, a je optimalizovaný pre internetové vyhľadávače,
prostredníctvom vhodne zvolených kľúčových slov a fráz.

1.1.2 Podpora predaja

Podpora predaja má podobu krátkodobých obchodných podnetov, ktoré stimulujú
spotrebiteľa alebo odberateľa ku kupé výrobku či služby. Zmyslom podpory predaja je
zvýšenie predaja a musí byť v kontexte s komplexnými zámermi propagácie.
Využívajú sa rôzne cenové zvýhodnenia ako kupóny, bonusy, rabaty, alebo lotérie,
súťaže a hry. Ide o krátkodobé stimuly pre povzbudenie nákupu alebo predaja výrobku,
či služby. Podpora predaja vyvoláva zo strany zákazníkov rýchlu odozvu a umožňuje
lepšie sledovanie vývoja trhu. Tiež môže napomôcť zvýšeniu podielu firmy na trhu.
K jej vlastnostiam patrí:


Je motívom k rýchlej kúpe



Úspešné priťahuje pozornosť spotrebiteľa



Pre zákazníka predstavuje ústupok zo strany predajcu alebo výrobcu a je zdrojom
spotrebiteľovej výhody

Podpora predaja sleduje najmä : 8


Podporu nákupu objemnejších balení



Získanie nových zákazníkov



Vplyv na zvyšovanie vernosti k značke



Odmeny pre stálych zákazníkov



Zvýšenie frekvencie nákupov



Uvedenie nových výrobkov na trh



Predĺženie životného cyklu výrobku a zvýšenie ich predaja

Pre priamu podporu predaja sú charakteristické aktivity, ktoré úzko súvisia
s reklamou a cenovou politikou podniku cestovného ruchu. Patrí sem:
8

KASSY, Š.: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. Bratislava : STRATEG, 1999. s.147.
ISBN- 80-88988-00-4

o poskytnutie rôznych zliav a prémií,
o mimoriadne ponuky,
o systém odmeňovania, ktorý podporuje predaj,
o darčekové predmety,
o kupóny a vzorky.
Nepriamymi formami podpory predaja sú:
o pozvania agentov cestovných kancelárií na reprezentačné zájazdy,
o návšteva podniku cestovného ruchu s následnou ponukou,
o publikácie o podniku resp. produkte cestovného ruchu, ktoré môžu tieto podniky
zasielať svojim partnerom,
o zavedenie takého systému odmeňovania vlastného personálu, ktorý stimuluje
predaj.
Podpora predaja by sa mala zavádzať periodicky, aby napomáhala plneniu
krátkodobých cieľov.
1. Donútiť zákazníka aby vyskúšal nové služby alebo nový jedálny lístok,
2. Zvýšiť mimosezónny predaj,
3. Zaistiť propagačné materiáli akcii,
4. Podnietiť sprostredkovateľov služieb cestovného ruchu k úsiliu predávať služby,
5. Zvýšiť

predaj

v obdobiach,

ktoré

súvisia

s hlavnými

spoločenskými,

prázdninovými a ďalšími príležitosťami.
Pri využívaní týchto nástrojov sa obchodníci dopúšťajú klamstiev na dosiahnutie,
čo najväčšieho zisku a dochádza až k neetickému správaniu. Zo strany ponuky by mala
byť každá aktivita v súlade so zásadami korektného súboja. Pri presadzovaní sa na trhu
musia byť používané korektné metódy predaja a taktiež musia byť dodržané všetky
povinnosti, ktoré z činnosti ponuky voči klientovi vyplývajú.

1.1.3 Public relations

Public relations alebo vzťahy s verejnosťou reprezentuje pestovanie a vytváranie
dobrých vzťahov k verejnosti prostredníctvom priaznivej publicity. Má za cieľ
vyvolávať kladné postoje verejnosti k podniku a upevňovať dôveryhodnosť podniku.
Podnik môže realizovať rôzne podujatia, môže sa zúčastňovať na spoločenský
prospešných marketingových aktivitách so zámerom budovať pozitívny imidž firmy
a systematicky zušľachťovať vzťahy k širokému okoliu. To následne vyvoláva
pozornosť a záujem zo strany zákazníkov.
„PR je plánovité a trvalé úsilie o dosiahnutie a udržanie si dobrého mena
a vzájomného porozumenia medzi organizáciami a rôznymi skupinami verejnosti.9 PR sú
považované nielen za nástroj komunikačného mixu, ale aj za funkciu manažmentu.
Public Relations je veľmi príťažlivé a to predovšetkým vďaka trom významným
vlastnostiam:
1. Novinové

články

a príspevky

pripadajú

čitateľom

autentickejšie

a dôveryhodnejšie ako reklamy.
2. Správa sa dostáva ku kupujúcemu skôr ako obyčajná informácia, ako
komunikácia zameraná na predaj.
3. Vzťahy s verejnosťou majú potenciál pre dramatizáciu firiem alebo
výrobkov.
Koncepčná činnosť v rámci PR sa orientuje na tieto základné postuláty:10


Identita podniku- komplexný obraz o podniku, ktorý vychádza
z filozofie podniku, jeho histórie, zásad managementu, súčasnej
situácie a budúceho vývoja podniku.



Kultúra podniku-

stav

managementu pracovné a medziľudské

vzťahy zamestnancov, vedenia a zamestnancov, sociálny program
podniku.

SMITH, P.: Moderní marketing. Praha : COMPUTER PRESS, 2000. s. 92. ISBN 80-7226-252-1
NOVACKÁ, Ľ.: Marketingový management podnikov cestovného ruchu. Bratislava : ELITA, 1993.
s. 48. ISBN 80-85323-30-X
9

10



Vzhľad podniku- vonkajší aj vnútorný vizuálny dojem podniku,
technická, umelecká úroveň, logo, názov, firemná farba, oblečenie
zamestnancov.



Image podniku- obraz podniku v určitých segmentoch verejnosti
na základe kvality, sortimentu, ceny a ďalších kritérií.



Komunikácia podniku- prostredníctvom médií, tlačový hovorca,
klasická práca s televíziou, rozhlasom, audiovizuálna komunikácia,
veľtrhy stavy, deň otvorených dverí atď.

K hlavným úlohám public relations patrí:
o vytváranie podnikovej identity – komplexný obraz firmy vytváraný filozofiou,
históriou, zásadami riadenia a činnosťou firmy,
o účelová kampaň a krízová komunikácia – základom sú vzťahy s informačnými
prostriedkami a novinármi,
o lobbying – zastupovanie organizácie v oblastiach zákonodarných a

pri

legislatívnych rokovaniach,
o sponzoring – väčšinou športových, kultúrnych a humanitných akcií,
o marketing udalostí – organizovanie rôznych kultúrnych, spoločenských
a športových akcií. Cieľom je upozorniť na firemné výročie, udelenie
významného ocenenia, predstavenie sa verejnosti a pod..

Public Relations je činnosť, ktorej zmyslom a cieľom

musí byť vytvorenie

kladných predstav o organizácií a spoluvytváraní podmienok pre realizáciu ich cieľov.
PR mieri do mentálnej sféry, sústreďuje pozornosť na celú firmu, pôsobí dlhodobo a jej
prínos v podobe zvýšenia obratu je minimálny- efekt sa prejavuje až v dlhšom časovom
horizonte.

Komunikačné prostriedky PR, ktoré sa najčastejšie používajú sú:
o platené inzeráty a články,
o

sponzorovanie,

o informačné bulletiny,
o

publikácia,

o podnikové časopisy pre zamestnancov i širokú verejnosť,
o charitatívne dary,
o konferencie, semináre, výstavy, veľtrhy,
o verejné prejavy ,
o identifikačné znaky – logo, symbol, slogan,
o styky so spoločnosťou.
o

lobby.

1.1.4 Osobný predaj
Je jeden z nástrojov komunikačného mix, ktorý využíva iba priamu komunikáciu
a pestovanie

obchodných

vzťahov

s cieľom

predať

výrobok

alebo

službu.

Prostredníctvom tejto komunikácie sa zároveň vytvárajú dlhodobé pozitívne vzťahy.
Osobný predaj znamená aktívny, priamy a vzájomný vzťah medzi obchodným zástupcom
a zákazníkom. Tieto vzťahy môžu mať všetky formy od čisto obchodných vzťahov až po
hlboké priateľstva. Kupujúci pri tomto type komunikácie pociťuje väčšiu potrebu
venovať pozornosť a odpovedať, aj keby to malo byť len zdvorilé ,, ďakujem, nechcem“.
Význam osobného predaja spočíva v bezprostrednom kontakte predávajúceho so
zákazníkom, kde dôležitú úlohu zohráva osobnosť predávajúceho, jeho odborné i osobné
vlastnosti.

„Osobný predaj charakterizujeme ako personálnu komunikáciu s trhom, v ktorej
sa vytvára interaktívny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v záujme uskutočnenia

kúpy. Je najkvalitnejším prostriedkom v určitom štádiu predaja, predovšetkým pri
utváraní preferencie u kupujúceho, pri presvedčovaní o kúpe.“11
Dokáže identifikovať najlepšie potreby zákazníka a aj pri poklese predaja je
veľmi významný osobný predaj, pretože môže zaznamenať okamžité účinky. Skúsenosti
z komunikácie so zákazníkmi by sa mali dobre zužitkovať vo vnútri firmy.
Osobný predaj môžu realizovať:12
1. zamestnanci firmy
o

predavač- predstavuje najčastejšiu formu uplatňovania osobného predaja.

o obchodný cestujúci- ako zamestnanec podniku cestovného ruchu má okrem
povinnosti predávať produkt cestovného ruchu i povinnosť zhromažďovať
informácie o klientoch a konkurencii.
2. Samostatný podnikateľský subjekt
o obchodný zástupca- nie je zamestnancom podniku cestovného ruchu a pracuje za
províziu.
Osobný predaj zabezpečuje: 13


Získavanie nových zákazníkov pre výrobcov a vyhľadávanie nových príležitosti,



Získavanie objednávok od veľkoobchodníkov a udržiavanie obchodov,



Získavanie zákazníkov pre maloobchodníkov a ovplyvňovanie správania sa
spotrebiteľov, podpora predaja.

Výhodou osobného predaja je: 14
RAJT, Š.: Marketing. Bratislava : SPRINT, 2000. s. 97. ISBN 80-8848-62-8
NOVACKÁ, Ľ.: Marketingový management podnikov cestovného ruchu. Bratislava : ELITA, 1993. s.
47. ISBN 80-85323-30-X
13
KASSY, Š.: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. Bratislava : STRATEG, 1999. ISBN- 8088988-00-4
11
12

JANEČKOVÁ, L. - VAŠTÍKOVÁ, M.: Marketing služieb. Praha : GRADA PUBLISHING, 2000.
s. 133. ISBN 80-7169-995-0
14

o osobný kontakt – je živý a vzájomný medzi dvoma alebo viacerými osobami,
o vytvárajú sa dobré vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim,
o možnosť spätnej väzby – pri osobnom kontakte vidíme ihneď odozvu zákazníka.
Nevýhodou osobného predaja je podstatne menší dosah pôsobenia, ako pri
reklame. Keďže ide o vysoký stupeň osobného zamerania, náklady každého kontaktu sú
oveľa vyššie, ako v prípade ostatných techník masovej komunikácie. Navyše je sťažená
kontrola pôsobenia predajcov a obsahu informácií o produkte počas predaja.

1.1.5 Direct marketing
Direct marketing – priamy marketing, vychádza z čo najpresnejšej segmentácie
trhu, koncentrácie na presný segment a jasné deklarovanú optimálnu pozíciu, predstavuje
v súčasnosti veľmi dynamický sa rozvíjajúcu a perspektívnu podobu marketingovej
komunikácie. Rozvoj a dostupnosť výpočtovej a komunikačnej techniky, umožňuje dnes
sústavnú komunikáciu so zákazníkmi. Vychádza sa zo známej skutočnosti, že je pre nás
jednoduchšie ponúknuť a predať produkt existujúcemu zákazníkovi ako novému.
Najrozšírenejším médiom tohto marketingu je telefón.
„Direct marketing alebo priamy marketing je založený na priamej komunikácii
medzi ponúkajúcim a zákazníkom prostredníctvom pošty, neskôr prostredníctvom
telefónu a písomných objednávok. Ako média sa ďalej používajú katalógy, ponukové listy,
čiastočne časopisy, televízia.“15

Direct marketing predstavuje interaktívny marketingový systém, využívajúci
jeden alebo viacej reklamných médií k efektívnej reakcii v ľubovoľnej lokalite, v každom

15

NOVACKÁ, Ľ.: Marketingový management podnikov cestovného ruchu. Bratislava : ELITA, 1993.
s..51. ISBN 80-85323-30-X

mieste. Zákazník už nemusí chodiť na trh, ale naopak ponuka príde za ním do domu
alebo na pracovisko. Využíva súčasnú elektrotechniku, predovšetkým počítače
k cielenejšej a sústavnejšej komunikácii so zákazníkom. Je reakciou na súčasnú
presýtenosť a segmentáciu trhu, keď sa segmentácia začína blížiť ,, celkovému stavu“.
Základné nástroje priameho marketingu sú
 direct mail,
 televízny a rozhlasový,
 prípadne tlačový marketing s priamou odozvou, katalógový predaj,
 nákupy prostredníctvom počítačov,
 telemarketing – sprostredkujúcim médiom je telefón. Telemarketing môže mať
dve podoby, a to ako aktívny, keď firma vyhľadáva svojich potenciálnych
zákazníkov a pasívny, keď na známe telefónne číslo môže zákazník volať svoje
pripomienky a otázky, a to na účet volaného.

Medzi výhody direct marketingu patrí :
o

zacielenie na jasne vymedzený a zmysluplný segment,

o

efektívnosť cielenej komunikácie, ktorá umožňuje vytvorenie osobného vzťahu,

o

kontrolovateľnosť a merateľnosť reakcií na našu ponuku,

o

operatívnosť reakcie,

o

názornosť predvedenia produktu,

o

dlhodobosť využívania, čím dlhší, tým môže byť lepší.

1.2 Cestovné kancelárie

Vznik a vývoj cestovného ruchu je spojený najmä s existenciou dodávateľských ale
aj sprostredkovateľských subjektov- cestovných kancelárií. História ukazuje, že
predchodcovia dnešných cestovných kancelárií vznikali už v období rímskeho impéria.
Za priekopníka v činnosti cestovných kancelárií sa považuje Francúz Theophraste
Renadout, za zakladateľa cestovnej kancelárie v dnešnom slova zmysle Angličan Thomas
Cook.16
Význam cestovných kancelárii spočíva v mnohostrannosti foriem v oblasti
cestovného ruchu, ktoré vo svojej sprostredkovateľskej činnosti okrem napomáhania pri
využívaní zariadení cestovného ruchu prinášajú pre národné hospodárstvo ekonomické,
politické, kultúrne a rekreačné efekty.
Cestovné kancelárie poskytujú širokú škálu služieb, pri ktorých dochádza k
premiestňovaniu spotrebiteľov, turistov, rekreantov, športovcov, z jedného miesta na
druhé, pričom sa využíva nielen dané prostredie, jeho prírodné krásy, atraktivity a iné
danosti, ale aj značná spotreba tovarových fondov a široká škála služieb.
Cestovné kancelárie sa teda opierajú o prostredie a jeho komponenty, ako motívy
cestovania a pobytu ľudí, ktoré sú jedným z hlavných článkov nástroja zvyšovania
ekonomického potenciálnu krajiny. Ich aktívna činnosť sa prejaví najmä pri zhodnotení
priestorov, pri vytváraní pracovných príležitosti, prinášanie devízových prostriedkov,
rozmnožovaní národného bohatstva, priaznivých ekonomických impulzov pri tvorbe
národného dôchodku. V tejto funkcii cestovné kancelárie vystupujú ako jeden z
najdôležitejších nástrojov intenzifikácie cestovného ruchu a rozvíjajúcej sa transformácie
našej ekonomiky. 17

,,Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia
organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu.“18

Orieška, J.: Technika služeb cestovního ruchu. Praha : IDEA SERVIS, 1999. s.75. ISBN 80-85970-27-9
Kolektív.: Špecifiká a efekty v cestovnom ruchu. Bratislava : SPRINT , 1996. s.39. ISBN 80-767122-8-4
18
Zákon č. 281/ 2001 Z.z. o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr, www.privatiz.gov.sk/zakon-o-zajazdoch-5865/127550s
16
17

Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia:
a) organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na účel
jej ďalšieho podnikania,
b) ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich
kombinácie,
c) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú
agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov
ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských
podujatí),
d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v
týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd
sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty,
cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety.

19

1.2.1 Klasifikácia cestovných kancelárií
Podniky cestových kancelárii môžeme klasifikovať z viacerých hľadísk:20

1. podľa predmetu činnosti:


organizátori ( Tour-operator Wholesalers)



sprostredkovatelia (Retailers, Agents)

2. podľa rozsahu poskytovaných služieb:


základne CK, ktoré poskytujú služby v plnom rozsahu

Zákon č. 281/ 2001 Z.z. o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr, www.privatiz.gov.sk/zakon-o-zajazdoch-5865/127550s
20
Kolektív: Služby v cestovnom ruchu. Bratislava: SPRINT, 2001. s.277. ISBN 80-88848-78- 4
19



špecializované CK, ktoré sa špecializujú na užší vysokokvalitný sortiment
poskytovaných služieb

3. podľa územného hľadiska:


vysielajúce CK, ktoré sa orientujú na zahraničný pasívny cestovný ruch
(outgoing)



príjmacie (receptívne) CK, realizujúce zahraničný aktívny cestovný ruch
(incoming) a domáci cestovný ruch

4. podľa veľkosti (podľa počtu pracovníkov):


malé ( v počte do 3 pracovníkov)



stredné ( v počte do 20 pracovníkov)



veľké ( v počte nad 20 pracovníkov)

5. podľa vlastníctva:


súkromné



družstevne



municipálne

6. podľa organizačno-právnej normy:


obchodné spoločnosti v súlade s obchodným zákonníkom



osobne spoločnosti v súlade so živnostenským listom

2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA V CK
FERROTOUR, a.s. Košice

Cestovná kancelária

FERROTOUR, a.s. sa radí k malým podnikom a preto

marketingovú činnosť vykonáva iba obchodná manažérka. Úspešnosť firmy závisí od
toho, ako sa dokáže prispôsobiť trendom a vývoju dopytu na trhu svoju ponuku a ako
prezentuje túto ponuku marketingová komunikácia. Z toho vyplýva, že základom
úspešnej komunikácie so zákazníkom je správne navrhnutý komunikačný mix. Cestovná
kancelária FERROTOUR, a.s. využíva skoro všetky nástroje komunikačného mixu.

2.1 Charakteristika firmy
Základné informácie:21

 Názov firmy: CK FERROTOUR, a.s.
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 31 65 05 11
 Dátum zápisu do Obchodného registra SR: 01.04.1992 , Zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č. 168/V.
 Sídlo firmy: Vstupný areál U.S. STEEL, 044 54 Košice
 Počet zamestnancov: 10
 Veľkosť podniku (podľa počtu zamestnancov): malý
 Predmet podnikateľskej činnosti:


zabezpečovanie domácich a zahraničných pobytov,



zabezpečovanie a prevádzkovanie detských táborov,



zabezpečovanie krátkodobých zájazdov rekreačných a tematických,



zabezpečenie exkurzií a návštev vo VSŽ, a.s. (v súčasnosti U.S.STEEL,
s.r.o.),



zabezpečovanie obstarávateľských a sprostredkovateľských služieb,



zabezpečenie obchodnej činnosti, a to sprostredkovanie, nákup a predaj
tovaru charakteru priemyselného, spotrebného a potravinárskeho a
sortimentu VSŽ, a.s. (U.S.STEEL, s.r.o.),

21



vedenie databanky a poskytovanie informácií,



poradenská služba k predmetu činnosti,

Okresný súd Košice I. - Obchodný register, http://orsr.sk/vypis.asp?ID=2261&SID=4&P=0



zabezpečovanie aktívneho a pasívneho domáceho a zahraničného cestovného
ruchu s osobitným zreteľom na uspokojovanie potrieb pre pracovníkov VSŽ,
a.s. (U.S.STEEL, s.r.o.) a ich rodinných príslušníkov



vybavovanie náležitostí k vycestovaniu do zahraničia,



prevádzkovanie cestovnej kancelárie,



agentúrna činnosť v oblasti kultúry,



činnosť informačného regionálneho centra v rozsahu voľných živností,



zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu
v hotovosti,



zmenáreň - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu
v hotovosti.

2.2 História CK FERROTOUR, a.s. Košice
Zakladateľom cestovnej kancelárie FERROTOUR, a.s. Košice je materská firma
VSŽ Košice, ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 1990. Hlavným cieľom
bolo poskytovať komplexné služby pre zamestnancov podniku VSŽ a jeho spoločností.
Spoločnosť sa v roku 1992 pretransformovala na akciovú spoločnosť a pôvodný
kapitálový pomer 51 : 49% v prospech VSŽ, a.s. bol potom v roku 1995 odkúpením
akcií a navýšením základného imania o kapitalizáciu pohľadávky, zvýšený na 97,5%
VSŽ ku 2,5% kapitálu fyzických osôb. V roku 2002 nastala zmena: 66% akcií odkúpila
firma MARADA HOLDING, a.s. a 34% akcií boli v rukách drobných akcionárov.
Od decembra 2006 je spoločnosť v súkromných rukách.
V priebehu roka 2007 VSŽ FERROTOUR vybudoval sieť cestových kancelárií.
Okrem centrály vo vstupnom areáli VSŽ boli aj v centre mesta Košice, v Poprade,
Michalovciach, Vranove nad Topľou, Bardejove, Bratislave a tým rozšíril svoju
pôsobnosť na takmer celé územie Slovenska. S osobitným dôrazom a formulovaným
strategickým zámerom na teritóriu Východného Slovenska byť najsilnejšou cestovnou
kanceláriou, ktorá ponúka kvalitné služby a široký sortiment produktov cestovného
ruchu.

Činnosť pobočiek, najmä predaj produktov pasívneho cestovného ruchu bol aspoň
čiastočne nahradený províznym predajom inými súkromnými cestovnými kanceláriami
v mestách, resp. regióne pôvodného pôsobiska málo efektívnych pobočiek.

2.3 Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie
Na základe dlhodobej pôsobnosti na trhu CK FERROTOUR, a.s. využíva všetky
nástroje komunikačného mixu. Snaží sa zistiť požiadavky svojich zákazníkov, navrhovať
nové destinácie a rozširovať svoje produktové rady o nové komponenty, ako aj získavať
nových zákazníkov pomocou marketingovej komunikácie.

2.3.1 Reklama
Pre CK FERROTOUR, a.s. je najdôležitejším nástrojom reklama. Cestovná
kancelária využíva

katalógy, letáky, inzeráty v masovokomunikačných médiách

a výkladné skrine, prostredníctvom ktorých cestová kancelária informuje o svojich
produktoch.

Katalóg
Najčastejšie využívaným nástrojom propagácie CK FERROTOUR, a.s. je katalóg.
Poskytuje priestor pre dobrú a podrobnú komunikáciu o všetkých

informáciách

týkajúcich sa produktu. Obsahuje prehľadné a významné informácie o jednotlivých
destináciach a cenách.
V katalógu sa nachádza úvodný príhovor k potenciálnym klientom, informácie o
ponuke zájazdov, rozsahu služieb, všeobecné a záručné podmienky. Katalóg je farebný a
obsahuje fotografie jednotlivých stredísk a ubytovacích zariadení. Súčasťou katalógu je aj
cenník, v ktorom sú konkrétne termíny pobytov a ich ceny.
Reklamná agentúra HI-REKLAMA, s.r.o. pomáhala pri vzniku katalógu dodaním
fotografií jednotlivých ubytovacích zariadení a informácií, pričom agentúra tieto údaje
skompletizovala do finálnej podoby.

Cestovná kancelária FERROTOUR, a.s. vydáva ročne dva katalógy, jeden extra
pre letnú sezónu- katalóg pasívneho cestovného ruchu a katalóg domáceho cestovného
ruchu, ktorý platí počas celého roka.
Letáky
Letáky využíva cestovná kancelária v značnej miere pre ich jednoduchosť a
krátku výrobnú lehotu. Prostredníctvom letáku je široká verejnosť okamžite informovaná
o práve prebiehajúcej akcii. Cestovná kancelária využíva letákové akcie, kedy zasiela
letáky s ponukami pobytov za dočasne znížené ceny. Hlavné dôvody využívania letákov
sú poskytovanie informácií o novinkách a zmenách počas sezóny, ako aj o výhodných
zľavách, ako First moment alebo Last minute. Tento nástroj propagácie spoločnosť
nevyužíva pravidelne.
Inzeráty v masovokomunikačných médiách
Na propagáciu svojich produktov

využíva spoločnosť predovšetkým noviny

regionálneho charakteru – Korzár, ako aj týždenníky s celorepublikovou pôsobnosťou –
Plus 7 dní, odborné časopisy – Cestovateľ, rádia – Jemné melódie a EXPRES a lokálne
televízie – TV NAŠA.
Pomocou takejto inzercie cestovná kancelária poskytuje informácie verejnosti o
ponúkaných pobytových miestach, o aktuálnych cenových zľavách. V týchto médiách sú
aj zaujímavé rozhovory o destináciach, ktoré sú aktuálne v ponuke, preto aby priviedli
pozornosť potenciálnych klientov. Nejde o pravidelne využívaný nástroj marketingovej
komunikácie vzhľadom na určitú sezónnosť daných akcií.

2.3.2 Podpora predaja
Cestovná kancelária FERROTOUR, a.s. sa vo svojich aktivitách podpory predaja
orientuje na konečných spotrebiteľov, najmä za účelom prilákania nových klientov,

zachovania vernosti už získaných klientov a na zvýšenie predaja. Rôzne zvýhodnenia pre
konečných spotrebiteľov predstavujú nástroje podpory predaja.
Spoločnosť využíva základné formy priamej podpory predaja zameraných na
konečného spotrebiteľa ako:
o cenové zvýhodnenia – rôzne vernostné a skupinové zľavy, zľavy za skorý nákup
alebo last minute, seniorské zľavy atď.,
o darčekové predmety – visačky na označenie batožiny, perá a tričká s logom CK,
o nákup na splátky – možnosť nákupu na splátky s výhodnými podmienkami
(napr.: minimálnym navýšením), ktoré klientmi cestovnej kancelárie hodnotia
pozitívne.
Medzi základne formy priamej podpory predaja zameranej na cestovné agentúry,
ktoré spoločnosť využíva patria:
o objemové zľavy – provízia sa zvýši, pri dosiahnutí určitého objemu predaja,
o darčekové predmety – visačky na označenie batožiny, perá a tričká s logom CK.
Cestovná kancelária využíva aj nepriame formy podpory predaja a to napríklad
odmeňovanie vlastných pracovníkov, a to stanovením percentuálneho podielu zo zisku.

2.3.3 Public relations
Komunikácia s médiami, so zamestnancami a s verejnosťou predstavujú základ
public relations. V oblasti budovania vzťahov s verejnosťou je cieľom spoločnosti
dosahovať všeobecnú známosť firmy a budovať imidž firmy.
Významným nástrojom public relations, ktorý zvýši povedomie u nových
klientov, nadväzuje nové kontakty, umožňuje komunikáciu s obchodnými partnermi a
získavanie informácií od stálych i potenciálnych klientov

je účasť na výstavách

cestovného ruchu. Každoročne sa CK FERROTOUR zúčastňuje a prezentuje na
výstavách cestovného ruchu v Bratislave a v Košiciach.

V roku 2007 sa spoločnosť v rámci public relations prezentovala prostredníctvom
rozhlasovej stanice KISS, kde v blokoch boli postupne reprezentované jednotlivé
destinácie, ktoré cestovná kancelária ponúkala v letnej sezóne.
Zákazníci cestovnej kancelárie FERROTOUR a.s. si môžu
relations

v rámci public

pozrieť ponúkané produkty na webovej stránke www.ferrotour.sk. Na

internetovej stránke sa nachádza prezentácia cestovnej kancelárie, katalóg s aktuálnymi
ponukami zájazdov, cenník a rezervačný formulár. Webová stránka je prehľadná,
upozorňuje potenciálnych klientov na produkty, ktoré sú nosnými produktmi sezóny
a umožňuje zákazníkom ľahko získať informácie, o ktoré ma záujem.
Súčasťou public relations

je aj

sponzoring a ceny do súťaží. Najčastejšie

poskytuje ceny do tomboly na plesoch a do súťaží organizovaných rôznymi časopismi,
ktoré sú zamerané na cestovanie a cestovný ruch.

2.3.4 Osobný predaj
V rámci osobného predaja sa komunikácia uskutočňuje v priestoroch cestovnej
kancelárie

prostredníctvom

zamestnancov

a mimo

spoločnosti

prostredníctvom

delegátov. Hlavnou úlohou pracovníkov je:
o nadviazať kontakt s klientom,
o oboznámiť klienta o produktoch a službách poskytovaných v cestovnej kancelárií,
o poradiť klientovi a pravdivo ho informovať,
o realizovať predaj,
o informovať sa o požiadavkách, námietkach a pripomienkach klienta.
Medzi základnú formou osobného predaja, ktorú cestovná kancelária využíva,
patrí aj

predaj prostredníctvom autorizovaných predajcov produktov - cestovných

agentúr, ktoré predávajú produkty CK za províziu. Cestovné agentúry sú v mestách,
kde nemá spoločnosť vlastnú pobočku a to v mestách Prešov, Spišská Nová Ves, Poprad,

Humenné a Vranov n/Topľou. Cestovné agentúry za túto činnosť získavajú provízie,
ktoré sa určujú zväčša percentuálne zo základnej ceny pobytu.

Graf 1: Zdroje informácií klientov o CK FERROTOUR v %
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Zdroj: Interné materiály CK FERROTOUR, a.s., Dotazníky spokojnosti
klientov, 2007

Z grafu 1 vyplýva, že väčšina súčasných klientov (až 52%) sa o produktoch
spoločnosti dozvie z katalógu cestovnej kancelárie. Z toho vyplýva, že cestovná
kancelária FERROTOUR by mala svojmu

katalógu venovať náležitú pozornosť.

Produkty, ktoré sú ponúkane v katalógu by mali vedieť okamžite zaujať, čo najväčší
počet klientov. Jedným z dôležitých zdrojom informácií o cestovnej kancelárií je internet
(18%). Tento zdroj informácii v súčasnej dobe zaznamenáva obrovský rozmach.
Prostredníctvom aktivít na podporu predaja sa o produktoch cestovnej kancelárie
dozvedelo najnižšie percento klientov (8%). Z čoho vyplýva, že v tejto oblasti má
spoločnosť nedostatky, ktoré by mala
komunikačného mixu vedieť odstrániť.

2.3.5 Direct marketing

prostredníctvom vhodne zvolených nástrojov

Ako súčasť direct marketingu využíva cestovná kancelária zasielanie katalógov
prostredníctvom pošty klientom, ktorí v minulosti cestovali s cestovnou kanceláriou.
Mená a adresy zákazníkov má CK vo svojej databáze. Katalógy sa rozosielajú vždy na
začiatku sezóny a klienti si tak v pohodlí domova môžu prezrieť ponuku CK. Pravdaže
môžu využiť všetky zľavy, ktoré sú v katalógu uvedené. Zasielanie katalógov poštou si
zákazníci chvália a vítajú to.
Ďalším nástrojom, ktorý cestovná kancelária využíva pri direct marketingu je
zasielanie letákov prostredníctvom elektronickej pošty pomocou, ktorých oznamuje rôzne
akcie, ktoré momentálne prebiehajú. Patria sem hlavne akcie „Last minute“, ktorých
platnosť je zväčša len niekoľko dní a počet miest je obmedzený . Cestovná kancelária má
vlastnú databázu e-mailových adries klientov, ktorí už cestovali prostredníctvom
spoločnosti.

Marketingová činnosť v cestovnej kancelárii FERROTOUR, a.s. je zanedbávaná
z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov. Ďalším dôvodom je, že nemá určeného
pracovníka, ktorý by sa venoval práve tejto činnosti. Ďalšou chybou je , že cestovná
kancelária si nevytyčuje ciele v oblasti marketingovej komunikácie, ktoré chce počas
roka dosiahnuť.

3 NAVRHOVANÝ MODEL MARKETINGOVEJ

KOMUNIKÁCIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Hlavným cieľom marketingovej komunikácie každej firmy je prostredníctvom
správne zvolených nástrojov komunikačného mixu ovplyvniť nákupné správanie
súčasných i potenciálnych klientov, a tak stimulovať predaj svojich produktov. Vhodne
navrhnutá marketingová komunikácia zviditeľňuje cestovnú kanceláriu ako takú, zároveň
informuje súčasných i potenciálnych klientov o produktoch tejto cestovnej kancelárie
a taktiež pomáha budovať imidž a povedomie o cestovnej kancelárii.
V súčasnosti ľudia nemajú veľa voľného času a preto väčšina ľudí využíva voľný
čas najčastejšie doma, v mieste svojho bydliska. Svoj voľný čas využívajú zákazníci CK
najmä na poznávaciu turistiku a stacionárnu rekreáciu. Najobľúbenejšie sú cesty do
zahraničia, ktoré sa využívajú najmä na rekreáciu a pobytové zájazdy. Medzi
najobľúbenejšie ročné obdobia patri leto, kedy sa využívanie voľného času je najlepšie,
keďže leto je obdobím prázdnin a dovoleniek.
Pri organizácii voľného času využívajú zákazníci služby cestovných kancelárii raz
do roka kúpou pobytových zájazdov v zahraničí ale i doma. Aby cestovne kancelárie
mohli správne uspokojovať meniace sa požiadavky zákazníkov, musia ich poznať
a následné realizovať ofenzívne marketingové aktivity na propagáciu svojich služieb.
Dosiahnutým spokojnosti zákazníka s kvalitou služieb si môže cestovná
komunikácia

udržať

existujúcich

a získať

nových

zákazníkov.

V podmienkach

konkurenčného trhu je dôležitá vernosť zákazníka, pretože zabezpečuje prosperitu
podniku. Spokojný zákazník sa vráti a bude služby odporúčať aj svojim známym
a priateľom.
Ak zákazník nie je spokojný, tak sa prikloní k výmene značky a odrádza iných od
nákup. Budúci predaj potom vyžaduje väčšie marketingové a reklamné náklady spojené
s klesajúcim ziskom. Takže moderný marketing si vyžaduje viac než vysokú kvalitu
a široký sortiment poskytovaných služieb. Firma musí vedieť aj predávať a to cestou
účinnej komunikácie. Základom úspešnej
naplánovať.

marketingovej komunikácie je správne ju

V nasledujúcej schéme je znázornení komunikačný mix, ktorý som navrhla pre
cestovnú kanceláriu. Schéma obsahuje nástroje, ktoré by mala cestovná kancelária
používať aby bola úspešná.

Marketingová komunikácia

Reklama

Podpora
predaja
















katalógy,
letáky cestovnej kancelárie,
video-pásmo
teletext
inzeráty v masovokomunikačných médiách
výkladné skrine
plagáty
prospekty
bannery
websites
e-mail pre stálych klientov
webcasts
virálny marketing
brožúry












vernostné zľavy
skupinové zľavy
zľavy za skorý nákup
zľavy last minute
seniorské zľavy
darčekové predmety
nákup na splátky
veľtrhy a obchodné výstavy
kupóny
súťaže pre svojich zákazníkov

Public
relations













výstavy cestovného ruchu
rozhlasový rozhovor
webová stránka
sponzoring
ceny do súťaží
informačné bulletiny
publikácia
podnikové časopisy
identifikačné znaky – logo, symbol, slogan
konferencie, výstavy, veľtrhy
organizovanie spoločenských podujatí

Osobný
predaj

 prezentácia pri predaji v prietoroch CK
zamestnancom a mimo delegátom
 autorizovaný predajcovia produktov cestovné agentúry
 veľtrhy a obchodné výstavy

Direct
marketing

 zasielanie katalógov prostredníctvom pošty
klientom, ktorí s CK v minulosti cestovali
 zasielanie letákov prostredníctvom
elektronickej pošty
 fóra na web stránke

Schéma 1: Navrhovaný model komunikačného mixu
Zdroje: vlastné spracovanie

.
Voľba médií závisí od cieľa kampane a na prostriedkoch, ktoré by na ne mali byť
vynaložene. Reklama v televízií je názorná a pohyblivá a oslovuje veľké množstvo
divákov ale je dráha. Reklama v rádiu má relatívne malý účinok ale je lacná. Reklama v
novinách má názorný obraz, je uschovateľná, sú na ňu malé náklady ale často sa viaže k
určitému času. Reklama v periodikách má názorný obraz, je vhodná pre oslovenie

cieľovej skupiny ale vychádzajú menej často. Plagáty a reklamné tabule majú názorný
obraz, sú farebné, ale obraz je nehybný a najlepšie umiestnenie môžme byť drahé.

Graf 2: Navrhované zdroje informácií klientov o CK v %
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Po analýze zdrojov na internete a v médiách som zostrojila graf o zdrojoch,
z ktorých by sa mali zákazníci dozvedieť o CK. Z grafu 2 vyplýva, že

o cestovnej

kancelárií by sa malo až 46% zákazníkov o produktoch cestovnej kancelárie dozvedieť
z katalógu cestovnej kancelárie, pretože patrí k základným komunikačným a reklamným
nástrojom. To znamená, že cestovná kancelária by mala obsahovej a formálnej stránke
svojho katalógu venovať náležitú pozornosť, aby produkty, ktoré sú ponúkané
prostredníctvom katalógu vedeli okamžite zaujať, čo najväčší počet zákazníkov. Ďalším
dôležitým zdrojom informácií pre klientov o cestovnej kancelárií by mal byť internet (
22%). V súčasnosti žijeme v nepretržitom svete technologického rozvoja a práve preto

tento zdroj informácii zaznamenáva obrovský rozmach a je predpoklad, že v budúcnosti
sa jeho podiel bude neustále zvyšovať. Medzi ďalšie významné zdroje by mali patriť aj
odporúčania od známych (13%), pretože ak je zákazník spokojný zo službami cestovnej
kancelárie, bude rozprávať o svojich pozitívnych skúsenostiach

a odporúčať ju aj

ďalším potenciálnym zákazníkom.

3.1 Návrh rozpočtu
Jedným z najdôležitejších faktorov na stanovenie úspešného komunikačného
mixu sú finančné prostriedky. Rozhodovanie o výške výdajov na komunikačné aktivity,
je považované za jedno z najťažších marketingových úloh, pričom účinnosť nástrojov
komunikačnej politiky sa podstatne mení.
Pri tvorbe rozpočtu marketingovej komunikácie je potrebné dodržiavať určité
metódy a prístupy. Používajú sa metódy podľa stanovených cieľov a reklamných médií,
podľa podielu z tržieb, podľa konkurencie a podľa dostupných prostriedkov. O rozsahu
vynaložených prostriedkov rozhoduje vrcholový manažment alebo riaditeľ pre marketing,
so zreteľom na obchodný a marketingový plán organizácie.
Pre správne navrhnutý rozpočet pre komunikačný mix cestovnej kancelárie, som
sa rozhodla spraviť skoringové modely pre získanie nových zákazníkov, pre spontánnu
znalosť značky a pre udržanie si zákazníka nástrojmi komunikačného mixu. Pomocou
metódy párového porovnávania nástrojov marketingovej komunikácie som dospela k
navrhovanému rozpočtu pre cestovnú kanceláriu.
Metóda párového porovnávania sa využíva na párovanie nie veľkého počtu
navzájom porovnateľných subjektov. Cieľom je určiť poradie dôležitosti využívania
nástrojov komunikačného mixu.
Postup uplatnenia: 22


do pripravenej šachovnicovej tabuľky sa zapíšu porovnávané subjekty, bez
ohľadu na prioritu v poradí,
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na diagonálu šachovnice sa zapíšu poradové čísla porovnávaných subjektov,



postupe sa porovnávajú subjekty spôsobom každý s každým, podľa
jednotného kritéria. Poradové číslo subjektu, ktorý bol posúdený ako lepší, sa
zapisuje do príslušného riadka aj stĺpca,



celkový význam jednotlivých subjektov sa získa ako súčet príslušných
vyskytujúcich čísel subjektu v celkovom riadku spolu s číslicou v diagonále,



absolútna hodnota takto získaných súčtov výskytov predstavuje ich poradie
významnosti a môže predstavovať zároveň koeficient významnosti v jeho
najjednoduchšej pohode.

Tab. 1: Získanie nových zákazníkov
Reklama

Podpora
predaja

Public
relations

Osobný
predaj

Direct
marketing

Reklama

X

1

3

1

1

3

Podpora
predaja
Public
relations
Osobný
predaj
Direct
marketing

1

X

4

2

5

1

3

2

X

3

3

3

1

4

3

X

5

1

1

5

3

5

X

2

Výsledok

Zdroj: vlastné spracovanie

Najviac nových klientov si cestovná kancelária získa reklamou a prostredníctvom
public relations. Dobrá reklamná kampaň, ktorá bude určená pre rôzne typy zákazníkov
vytvorí správne image značky. Reklamou sa spoločnosť priblíži k širším masám
zákazníkov, bude sa snažiť upútať ich pozornosť na nový ponúkaný produkt alebo
službu. Navrhujem upriamiť sa na reklamu na internete, pretože firme ponúka veľa
možnosti a znižuje náklady na propagáciu. Na internete sa prezentovať vo forme
bannerov, pop- upov a i-candy reklamou. Zamerať sa na interaktívnu prezentáciu na
webovej stránke, pretože v súčasnosti je internet už jednoducho dostupný. V rámci public
relations navrhujem sa sústrediť na usporiadavanie spoločenských podujatí pre verejnosť

a zamerať sa na publikáciu článkov o cestovnej kancelárii a jej ponúkaných destináciach
v denníkoch, týždenníkoch, či odborných časopisoch nato aby sa o spoločnosti nový
zákazníci dozvedeli.
Tab. 2: Spontánna známosť značky
Reklama

Podpora
predaja

Public
relations

Osobný
predaj

Direct
marketing

Reklama

X

1

3

1

1

3

Podpora
predaja
Public
relations
Osobný
predaj
Direct
marketing

1

X

2

4

2

2

3

2

X

3

3

3

1

4

3

X

5

1

1

2

3

5

X

1

Výsledok

Zdroj: vlastné spracovanie

Pre spontánnu znalosť značky je dôležité aby zákazníci poznali túto značku a aby
spoločnosť upevňovala svoju dôveryhodnosť. Cestovná kancelária by mala pestovať
a vytvárať dobre vzťahy s verejnosťou prostredníctvom priaznivej publicity a dostavať sa
do povedomia zákazníkov. Spoločnosť by mala organizovať rôzne spoločenské podujatia
a sponzorovať rôzne kultúrne a športové podujatia a takto si budovať pozitívny imidž
firmy, čo následne vyvolá pozornosť so strany zákazníka.
Tab.3: Udržanie si zákazníkov
Reklama

Podpora
predaja

Public
relations

Osobný
predaj

Direct
marketing

Reklama

X

2

1

4

1

2

Podpora
predaja
Public
relations
Osobný
predaj
Direct
marketing

2

X

2

2

5

3

1

2

X

3

5

1

4

2

3

X

4

2

1

5

5

4

X

2

Zdroj: vlastné spracovanie

Výsledok

Udržanie zákazníka si vyžaduje pritiahnuť opätovnú pozornosť spotrebiteľa,
poskytovať mu stále nové informácie o produktov, či služieb a ich výhodách. Reklama
nám ponúka dôvod, prečo nakupovať, podpora predaja je motiváciou k nákupu. Pri
podpore predaja by mala spoločnosť využívať krátkodobé stimuly, kedy pracovník
komunikuje so zákazníkom

priamo v mieste predaja. Cestovnej kancelárií by som

navrhla realizovať súťaže, pretože táto forma podpory predaja je v súčasnosti dosť
rozšírená. Spoločnosť by mala ponúkať aj rôzne vernostné zľavy a bonusy pre svojich
klientov. CK by sa mala upriamiť aj na reprezentačné zájazdy pre svojich zamestnancov,
pretože zamestnanec vie potom lepšie a pravdivo odpovedať na otázky, tykajúce sa
pobytu.

Graf 3: Rozdelenie rozpočtu komunikácie v CK v %
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Z môjho navrhovaného

modelu rozdelenia rozpočtu pre marketingovú

komunikáciu vyplýva, že najväčší percentuálny podiel rozpočtu na marketingovú
komunikáciu by mala CK investovať do reklamy (27%). Hlavým dôvodom je to, že vie
osloviť a najviac zaujať súčasných ale aj nových potenciálnych zákazníkov a hlavne to,
že je to najprogresívnejší nástroj marketingovej komunikácie v súčasnosti. Cestovná
kancelária sa môže pripomenúť klientov rôznymi formami
krátkym televíznym

internetovej reklamy,

šotom, plagátmi, letákmi, katalógmi, krátkymi a výstižnými

správami v rozhlase a ďalšími nástrojmi. Druhú najväčšiu časť rozpočtu by mal podnik
investovať na public relations (23%), pretože je dôležité aby každá firma mala vlastnú
podnikovú identitu,

pozitívny imidž a aby zákazníci vnímali CK ako spoľahlivú.

Spoločnosť by sa mala zúčastňovať na výstavách a veľtrhoch, kde by sa prezentovala
vlastnými identifikačnými znakmi ako logo, symbol a slogan. Pre úspešnosť je dôležité
tiež

udržiavať si

styky s verejnosťou prostredníctvom spoločenských podujatí,

sponzoringu, či informačných bulletinov. Tretia najväčšou časťou na rozpočte by sa
mala podieľať podpora predaja (20%). Túto formu marketingovej komunikácie by som
odporučila CK pre zachovanie vernosti si už získaných zákazníkov formou poskytnutia
rôznych zliav, bonusov alebo súťaži o rôzne darčeky na zvýšenie predaja a za účelom
prilákania nových zákazníkov. Ďalšiu časť rozpočtu by mala cestovná kancelária
vynaložiť na direct marketing (17%), pričom by si mala spoločnosť vytvoriť databázu
súčasných klientov a prostredníctvom e-mail marketingu zasielať klientom rôzne
informácie o existujúcich produktoch, ako aj o nových produktoch alebo aktuálnych
zľavách. Perspektívne by bolo aj vytvorenie fóra na webovej stránke, kde by klienti
mohli písať svoje názory a skúsenosti. Nemalým podielom by sa mal na rozpočte
zastávať aj osobný predaj (13%) lebo je dôležite nadviazať pozitívny vzťah so
zákazníkom, a tiež je dôležité oboznámiť zákazníka s produktmi a službami
poskytovanými v CK a pravdivo ho informovať aby klient bol spokojný a aby sa opäť
vrátil. Spoločnosť by nemala zabúdať na svojich zamestnancov a organizovať pracovné
školenia a aby sa vedeli profesionálne správať.

ZÁVER
Vo svete došlo koncom 20. storočia k prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce v
cestovnom ruchu v dôsledku pôsobenia všeobecného procesu globalizácie . Tento proces
bol sprevádzaný liberalizáciou pohybu osôb a zároveň aj rastom konkurenčného
prostredia. Globalizačné zmeny v cestovnom ruchu musia rešpektovať aj krajiny strednej
Európy, ktoré po vstupe do EÚ prechádzajú zložitou transformáciou. Pre tieto krajiny
vrátane Slovenska neexistuje iná alternatíva ako zapojenie sa do procesu globalizácie.
Po analýze cestovej kancelárie rozpracovanej v predchádzajúcich kapitolách som
dospela k tom, že:
1. cestovná kancelária nemá určeného pracovníka, ktorý by sa venovala iba
marketingovej činnosti,
2. cestovná kancelária nevenuje dostatočné finančne zdroje pre marketingovú
komunikáciu
3. cestovná kancelária si nestanovuje ciele, ktoré chce dosiahnuť počas roka v rámci
marketingovej komunikácie
4. cestovná kancelária nevyužíva dostatočne nástroje komunikačného mixu v plnom
rozsahu
Na zlepšenie marketingovej komunikácie v cestovej kancelárii, by mala
spoločnosť určiť jedného marketingové pracovníka, ktorý by sa systematicky venoval
marketingovej činnosti a stanovoval by ciele firmy, ktoré chce dosiahnuť počas roka.
Keďže cestovná kancelária nevenuje veľkú pozornosť ani financiám na
komunikačný mix spoločnosti. S toho dôvodu som im navrhla rozpočet. Svoje finančné
zdroje na komunikačný mix by mohla cestovná kancelária rozdeliť takto:
 Reklama - 27 %
 Podpora predaja – 20 %
 Public Relations – 23 %
 Osobný predaj – 13 %
 Direct marketing – 17 %

Cestová kancelária využíva v nedostatočnom rozsahu nástroje komunikačného
mixu a preto som navrhla CK aby používala aj nasledujúce nástroje marketingovej
komunikácie:


na internete sa prezentovať vo forme bannerov, pop- upov a i-candy
reklamou,



využívanie e-mail marketingu,



katalóg zlepšiť po obsahovej ako aj formálnej stránke,



sústrediť na usporiadavanie spoločenských podujatí pre verejnosť,



zamerať sa na publikáciu článkov o cestovnej kancelárii a jej ponúkaných
destináciach v denníkoch, týždenníkoch, či odborných časopisoch nato
aby sa o spoločnosti nový zákazníci dozvedeli,



zriadenie fóra na webovej stránke



vytvárať dobre vzťahy s verejnosťou prostredníctvom priaznivej publicity,



sponzorovať rôzne kultúrne a športové podujatia,



realizovať súťaže vo väčšej miere,



organizovať reprezentačné zájazdy pre svojich zamestnancov.

Aplikáciou mojich návrhov, ktoré sú realizovateľne

aj v praxi, by mohla

cestovná kancelária posilniť svoju konkurenčnú schopnosť , trhovú pozíciu a získať
nových klientov.
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