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Najfrekventovanejšie problémy pri 
obsluhe trhov konečného spotrebiteľa: 

• zákazník je stále skúsenejší a citlivejší na cenu, 
• zákazník má stále zložitejší životný štýl a žiada 
väčší komfort pri nákupe, 
• zákazník má stále väčšie požiadavky na služby 
a menšiu lojalitu k dodávateľovi, 
• podniky vynakladajú veľa neefektívnych 
prostriedkov na komunikáciu s trhom (reklama sa 
stáva drahou a neefektívnou, náklady na podporu 
predaja a riadenie predajného personálu rastú), 
• ponúkané produkty sa len nevýrazne líšia od 
produktov konkurenčných. 
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> nestály tlak na podporu predaja namiesto 
pochopenia meniacich sa potrieb zákazníkov 

> dôraz na získavanie neustále nových 
zákazníkov, namiesto snahy o udržiavanie 
zákazníkov 

> snaha o dosahovanie ziskov z každej 
realizovanej transakcie, namiesto úsilia 
o poskytovanie hodnoty zákazníkovi počas 
celej doby jeho životného cyklu 
> plánovanie využitia nástrojov 
marketingovej komunikácie namiesto 
realizácie „integrovanej marketingovej 
komunikácie" 
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Na zmeny v novom trhovom prostredí reagujú 
producenti a sprostredkovatelia uplatňovaním 
nasledovných trendov vo svojej činnosti: 

Dodávateľské partnerstvá, t.j. partnerská integrácia s vybranými 
najspoľahlivejšími dodávateľmi. 

Vzťahový marketing /marketing vzťahov/ ako budovanie 
dlhodobých a rentabilných vzťahov so zákazníkom. 

Celoživotná hodnota zákazníkovi a jej poskytovanie ako základ 
pre spoľahnutie sa na dlhodobejšie zisky /celoživotné zisky/. 

Cielený marketing ako výsledok racionálne organizovaného 
procesu segmentácie trhu. 

Individualizácia ako snaha o individuálne prispôsobenie produktu 
"na mieru" každého zákazníka namiesto štandardnej ponuky. 
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Zákaznícke databázy ako významný súhrn informácií 
pre marketingových manažérov o nákupoch zákazníkov, ich 
preferenciách, demografických charakteristikách a pod.. 

Nová organizácia distribučných ciest a využívanie nástrojov 
osobného predaja pri priamom styku so zákazníkom. 

Integrovaná marketingová komunikácia, t.j. zabezpečovanie 
integrity a konzistentnosti všetkých nástrojov komunikačného 
mixu pri komunikácii s trhom. 

Rozhodovanie podporované marketingovými modelmi, t.j. 
prechod od rozhodovania na základe intuície k rozhodovaniu 
pomocou marketingových modelov, umožňujúcich analyzovať 
trhovú situáciu a predvídať ekonomické dôsledky strategických 
rozhodnutí. 
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Za charakteristické znaky 
marketingovo orientovanej 
organizácie možno považovať: 

• nepretržité monitorovanie súčasných a 
budúcich potrieb cieľového trhu, 
• systematický prieskum trhu (domáceho 
a zahraničného), 
• kvalifikované vytyčovanie cieľov, 
• dôslednú reguláciu funkcií, 
• inováciu všetkých aktivít, 
• optimalizáciu podnikateľskej koncepcie 
a stratégie, 
• nepretržitú kontrolu a vylepšovanie 
imidž. 
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A tak si vcelku oprávnene kladú marketingoví 
manažéri firiem nasledovné otázky: 

Ako identifikovať ten správny segment, či segmenty, na 
ktoré treba zamerať všetko podnikateľské úsilie? 
Ako odlíšiť našu ponuku od konkurenčnej ponuky? 
Ako reagovať na neustály tlak zákazníkov na znižovanie cien? 
Ako ďaleko možno zájsť pri prispôsobovaní produktov 
individuálnym potrebám zákazníkov? 
Ako znížiť náklady na získavanie zákazníkov? 
Ako si vybudovať lojalitu našich zákazníkov? 
Ako identifikovať najefektívnejšie segmenty zákazníkov? 
Ako obstáť v konkurenčnom boji pri neustálom znižovaní 
nákladov zo strany konkurenta? 
Ako merať efektívnosť reklamy, podpory predaja, či PR? 
Ako zvýšiť produktivitu predajného personálu? 
Ako vybudovať viac predajných kanálov a zabezpečiť 
efektívnosť ich fungovania? 
Ako orientovať ostatné podnikové útvary, aby sa venovali 
potrebám zákazníka? 
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Trendy v organizácii firiem 

• reštrukturalizácia: zostavenie tímov, ktorých úlohou je 
zvyšovanie hodnoty pre zákazníka a búranie bariér medzi 
oddeleniami; 

• orientácia na vonkajšie zdroje väčšia ochota nakupovať viac 
tovaru a služieb od vonkajších dodávateľov, ak sú lacnejší a lepší 
ako vlastní; 

• zdvíhanie latky: štúdium praxe najlepších firiem 
a zdokonaľovanie vlastnej výkonnosti firmy, 

• partnerstvo s dodávateľmi: prehĺbenie partnerstva s menším 
počtom väčších dodávateľov, ktorí zvyšujú hodnotu 

• partnerstvo so zákazníkmi a odberateľmi: tesnejšia spolupráca 
so zákazníkmi a odberateľmi a zvyšovanie hodnoty dodávok v ich 
prospech; 

• zlučovanie a spojovacie: kupovanie iných firiem alebo spájanie sa 
s inými firmami z rovnakého odboru podnikania k dosiahnutiu 
ekonomičnosti rozsahu výroby; 

• globalizácia: zvyšovanie úsilia v otázke globálneho myslenia 
a lokálnych akcií; 

• menej stupňov riadenia: znižovanie počtu riadiacich stupňov 
a približovanie sa k zákazníkovi; 

• koncentrácia: definovanie najziskovejších zákazníkov 
a sústreďovanie sa na uspokojenie ich potrieb; 

• presun kompetencií: presun kompetencií a zodpovednosti na 
nižšie stupne, ktoré sa prejavia väčším množstvom nápadov 
a väčšou iniciatívou. 
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Fólia č. 4 

Ako reagujú producenti /výrobcovia/: 
1. Reengineering , t.j. prechod od funkcionálne orientovaného 

managementu k riadeniu kľúčových procesov prostredníctvom 
multidisciplinárnych týmov. 

2. Outsourcing, t.j. spolupráca s externými dodávateľmi a nákup od 
dodávateľov v maximálnom množstve za vyhovujúcu cenu. 

3. E-commerce , t.j. prudký rozmach internetového obchodu s vybranými 
komoditami. 

4. Benchmarking, t.j. zhromažďovanie informácií na základe spolupráce 
s inými firmami. 

5. Dodávateľské partnerstvá, t.j. partnerská integrácia s vybranými 
najspoľahlivejšími dodávateľmi. 

Ako reagujú obchodníci /sprostredkovatelia, predávajúci a marketéri/: 

1. Vzťahový marketing /marketing vzťahov/ ako budovanie dlhodobých 
a rentabilných vzťahov so zákazníkom. 

2. Celoživotná hodnota zákazníkovi a jej poskytovanie ako základ pre 
spoľahnutie sa na dlhodobejšie zisky /celoživotné zisky/. 

3. Cielený marketing ako výsledok racionálne organizovaného procesu 
segmentácie trhu. 

4. Individualizácia ako snaha o individuálne prispôsobenie produktu „na 
mieru" každého zákazníka namiesto štandardnej ponuky. 

5. Zákaznícke databázy ako významný súhrn informácií pre marketérov 
o nákupoch zákazníkov, ich preferenciách, demografických 
charakteristikách a pod.. 

6. Nová organizácia distribučných ciest a využívanie nástrojov osobného 
predaja pri priamom styku so zákazníkom. 

7. Integrovaná marketingová komunikácia, t j. zabezpečovanie integrity 
a konzistentnosti všetkých nástrojov komunikačného mixu pri 
komunikácii s trhom. 

8. Rozhodovanie podporované marketingovými modelmi, t.j. prechod od 
rozhodovania na základe intuície k rozhodovaniu pomocou 
marketingových modelov, umožňujúcich analyzovať trhovú situáciu 
a predvídať ekonomické dôsledky strategických rozhodnutí. 
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Nový pohľad na efektívny marketingový 
manažment v treťom tisícročí a budovanie 
marketingu svetovej úrovne 

Donedávna bol prístup k marketingovému manažmentu 
charakteristický: 

o stotožňovanie marketingu s predajom 
/marketing je viac ako predaj, začína oveľa 
skôr... / 

o nestály tlak na podporu predaja namiesto 
pochopenia meniacich sa potrieb zákazníkov 

o dôraz na získavanie neustále nových 
zákazníkov, namiesto snahy o udržiavanie 
zákazníkov 

o snaha o dosahovanie ziskov z každej 
realizovanej transakcie, namiesto úsilia 
o poskytovanie hodnoty zákazníkovi počas 
celej doby jeho životného cyklu 

o plánovanie využitia nástrojov marketingovej 
komunikácie namiesto realizácie „integrovanej 
marketingovej komunikácie" 
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