
Nové trendy v manažmente distribučného systému a 
integrovaná marketingová komunikácia 
.Väčšina producentov nepredáva svoj tovar priamo konečnému spotrebiteľovi. Medzi 
výrobcom a konečným spotrebiteľom existuje mnoho sprostredkovateľov, partnerov 
distribučného systému, ktorí plnia rôzne funkcie a majú rôzne mená a značky. Niektorí 
partneri producentov, napríklad veľkoobchodníci a maloobchodníci, nakupujú tovar od 
výrobcu, tento sa stáva ich vlastníctvom a potom ho predávajú ďalej, t.j. pracujú ako 
obchodníci pod vlastným menom. Iní sprostredkovatelia, napríklad makléri, obchodní 
zástupcovia, predajní agenti a komisionári, rokujú na základe objednávky producenta 
s budúcimi zákazníkmi, tovar sa však nestáva ich majetkom a teda sú to obchodní 
sprostredkovatelia pracujúci pod cudzím menom. Ďalší iní, napríklad špeditéri, 
skladovacie firmy, banky a reklamné agentúry, plnia podporujúce distribučné úlohy, bez toho 
aby tovar nakupovali, viedli obchodné nákupné alebo predajné rokovania, sú to teda partneri 
pri uzavieraní obchodov. 
Rozhodnutia o distribučných systémoch sú pre firmy veľmi kritické. Ak sú zvolené 
distribučné kanály, potom majú tieto veľmi silný vplyv na ostatné marketingové rozhodnutia 
firmy. Stanovovanie cien závisí napríklad od toho či sa producent rozhodol pre predaj cez 
supermarkety alebo cez špecializovaný obchod. Rozhodnutia o úlohách distribúcie a reklamy 
závisia od toho, v akom rozsahu musia byť zvolení obchodní partneri vyškolení a motivovaní. 
Distribučné rozhodnutia sú aj preto kritické, lebo prinášajú so sebou relatívne dlhodobé 
vzťahy k iným firmám. Keď napríklad producent áut uzavrie zmluvu s jedným zmluvným 
obchodníkom, nemôže s ním nasledujúci deň zmluvu zrušiť a nahradiť ho vlastnou 
distribučnou sieťou. 
Platí, že distribučné systémy sú externé podnikateľské zdroje kľúčového charakteru. 
Všeobecne je známe, že ich vybudovanie trvá mnoho rokov a ťažko sa menia. Význam 
distribučných systémov je porovnateľný s vnútornými zdrojmi ako sú výroba, výskum, 
technológie a odbytová organizácia. Distribučným systémom sa zaväzuje firma k spolupráci 
s veľkým množstvom distribučných partnerov, viaže sa aj na konkrétny špecifický cieľový 
trh, pre ktorí všetci spolu pracujú. Okrem toho sa firma zaväzuje dodržiavať určitú obchodnú 
politiku a určité platné pravidlá hry, čo slúži ako základ pre dlhodobé obchodné vzťahy. 
Distribuční partneri sa preto veľmi pevne držia už raz uzatvorených zmlúv. Preto musí firma 
pri zostavovaní svojho odbytového systému, svojich odbytových kanálov brať do úvahy 
budúci vývoj svojich konkurentov a celého trhu. 

Najviac producentov predáva svoj tovar na trhu prostredníctvom svojich distribučných 
partnerov. Títo tvoria ako celok jeden distribučný kanál (označovaný aj ako odbytový, kanál 
alebo odbytová cesta). 

Distribučný kanál je celok vzájomne prepojených, ale podnikateľsky samostatných 
organizácií, ktoré sa podieľajú na určitom procese, ktorý má zabezpečiť aby boli produkty 
alebo služby k dispozícii zákazníkom na použitie alebo spotrebu. 

Činnosti článkov distribučných kanálov 
Prečo sú výrobcovia ochotní delegovať časť svojej predajnej činnosti na sprostredkovateľov? 
Prenesením úloh strácajú kontrolu nad spôsobom predaja svojich výrobkov. 
Pretože by producent mohol predávať svoje výrobky zákazníkom priamou cestou, musí byť 
presvedčený, že zapojenie medzičlánkov, vo forme obchodníkov, obchodných 
sprostredkovateľov alebo partnerov pri uzatváraní obchodov, mu prinesie určité výhody. 
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• Mnoho výrobcov nemá dostatok finančných zdrojov, aby predávali svoje výrobky 
konečným užívateľom bez pomocného medzičlánku. Firma General Motors, jeden 
z najväčších firiem na svete, predáva napríklad svoje automobily v USA cez viac ako 
desaťtisíc obchodníkov. Aj pre tak veľkú firmu by bol problém finančne zabezpečiť 
zriadenie tak veľkého počtu predajných miest, ak by chcela svoje výrobky predávať vo 
vlastnej réžii. Firma Volkswagen má napríklad v Nemecku asi 2300 zmluvných 
obchodníkov a Bosch 130 veľkoobchodníkov. 

• V mnohých prípadoch by bol priamy predaj konečnému spotrebiteľovi úplne 
nemožný z dôvodu obrovského množstva spotrebiteľov a charakteru produktu 
(tovar častého používania a určitej veľkosti, objemu).Producent, ktorý nechce 
predávať svoje výrobky priamou cestou, musí sám prevziať úlohu medziobchodníka -
medzičlánku, prípadne ešte naviac predávať výrobky aj iných výrobcov, aby dosiahol 
zmysluplné a hospodárne rozdeľovanie tovaru. Firma Haribo (producent gumových 
cukríkov v tvare medvedíkov a iných druhov sladkostí) nebude považovať za účelné 
zriadiť po celej krajine predajne pre cukríky, svoje výrobky dodávať do domácností 
špeciálnou zásielkovou službou alebo poštovými zásielkami. Haribo by musel potom 
popri svojich vlastných výrobkoch ponúkať aj mnohé iné produkty a prevádzkovať 
vlastné kiosky alebo špecializované obchodíky. Pre firmu je jednoduchšie, využívať pre 
predaj svojich výrobkov rozsiahlu sieť existujúcich obchodníkov a tým dosiahnuť 
celoplošnú tovarovú distribúciu. 

• Aj pre producentov schopných si zriadiť a zaplatiť vlastné firemné distribučné kanály, je 
často finančne výhodnejšie namiesto toho investovať viac do vlastného jadra svojich 
podnikateľských činností. Ak by dosiahla firma z produkčnej činnosti renditu 20% a jej 
vstup do maloobchodnej činnosti by priniesol len 10% renditu, je samozrejmé, že firma 
nezačne prevádzkovať vlastnú maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť. . , 

Niektorí producenti však predsa chcú aspoň čiastočne prevádzkovať aj vlastný firemný 
distribučný systém. Firma Mercedes Benz prevádzkuje niekoľko veľkých predajných miest a 
značkových opravovní vo vlastnej réžii. Firme McDonald's patrí viac ako jedna štvrtina 
svojich reštaurácií. Producenti tak môžu získavať skúsenosti v manažmente všetkých stupňov 
distribučného systému a tým lepšie odhadnúť výkonnosť distribučných partnerov, alebo 
kupcov franchise-licencie, môžu rýchlo a flexibilne vyskúšať nové produkty a predajné 
metódy a takisto určovať výkonnostné štandardy pre zmluvných obchodníkov a franchiserov. 
Nevýhody vznikajú pri dvojkoľajovom distribučnom systéme vtedy, ak externí partneri 
odmietajú vlastné firemné odbytové kanály a vstupujú s nimi do konfliktov. 

Nové distribučné systémy 

Viacdimenzionálne marketingové systémy 

V minulosti väčšina firiem predávala svoje výrobky prostredníctvom jednej distribučnej cesty. 
Pri súčasnej rýchlej segmentácii zákazníkov a rozširovaniu možností distribučných ciest si 
stále viac firiem osvojuje využívanie viacdimenzionálneho marketingu. 
Viacdimenzionálny marketing vzniká vtedy, ak začne firma využívať dve a viac 
distribučných ciest, aby zasiahol jeden alebo viac segmentov zákazníkov - čo najviac 
Príklady: 
Mnoho pivovarov distribuuje svoje pivo prostredníctvom vlastnícky viazaných, zmluvné 
viazaných a voľných reštaurácií, krčiem a hostincov, ktoré sú zásobované veľkoobchodom 
nápojov, tradičnými veľkoobchodmi potravín, tradičnými maloobchodnými jednotkami, 
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prostredníctvom firemných bufetov a aj osobitnými formami maloobchodu ako sú kiosky a 
benzínové pumpy. Takýmto spôsobom chcú zasiahnuť čo najväčší počet trhových segmentov. 
Firma IBM mohla pomocou viacdimenzionálneho marketingu v USA lepšie umiestniť do 
2500 obchodov svoju novú generáciu osobných počítačov. Firma otvorila nielen svoje vlastné 
IBM produktové centrá, ale uzavrela zmluvy s firmami Sears, Computerland a aj s radou 
iných počítačových reťazcov, obchodníkov s kancelárskymi zariadeniami, s inými 
predajcami, ktorí zvyšujú hodnotu svojich predávaných produktov. IBM predávala svoje 
produkty s výraznými cenovými zľavami vysokým školám, čo viedlo ku konfliktom 
s maloobchodom. V Nemecku distribuuje IBM svoje osobné počítače pomocou svojich 
vlastných predajných zastúpení, zmluvných obchodníkov, cez METRO veľkoobchodnú 
organizáciu ako aj cez rôzne obchodné domy. 
Využívaním väčšieho počtu distribučných ciest môže firma získať tri dôležité výhody: 
1. Zväčšenie pokrytia trhu: firmy tak získajú segmenty zákazníkov, ktoré by doterajšími 

distribučnými cestami nemohli zasiahnuť. 
2. Znižovanie distribučných nákladov: firmy môžu vytvoriť novú distribučnú cestu, aby 

znížili svoje náklady na distribúciu v porovnaní s nákladmi na predaj súčasnej skupine 
zákazníkov (napr. začnú predávať telefonicky namiesto osobných návštev malých 
zákazníkov), 

3. Prispôsobovanie sa zákazníkom v predaji: firma môže zriadiť ďalšiu distribučnú cestu, 
v ktorej sa nakupuje zákazníkom omnoho pohodlnejšie a je možné lepšie splniť ich 
požiadavky (napr. zvýšením počtu technických pracovníkov pri predaji zložitejších 
výrobkov). 

Tieto výhody pomocou dodatočných distribučných ciest však majú svoju cenu. Zavedením 
nových distribučných ciest vznikajú konflikty a problémy pri kontrole. Konflikty vznikajú 
vtedy, keď dve alebo viac firiem súťažia o rovnakých zákazníkov. Problémy s kontrolou 
vznikajú preto, že nové distribučné cesty sú omnoho nezávislejšie a omnoho ťažšie sa s nimi 
spolupracuje. 
Pri plánovaní viacdimenzionálnych marketingových systémov musia firmy dobre premyslieť 
architektúru týchto distribučných systémov. Moriarty a Moran doporučujú pri plánovaní 
distribučných ciest využitie hybridnej matice (obrázok 21-6). 
Matica zobrazuje niekoľko distribučných ciest (riadkov) a niekoľko marketingových 
úloh pri zabezpečenia predaja (stĺpce). 

Architektúra distribučného systému musí vychádzať z úloh zabezpečenia predaja. Obrázok 
znázorňuje nasledovné úlohy zabezpečenia predaja: 
- otvorenie predajných príležitostí, 

hodnotenie predajných príležitostí, 
- príprava na predaj, 
- uzatvorenie obchodu, 

sprievodná ponuka služieb, 
starostlivosť o zákazníka po nákupe. 

Týchto šesť úloh možno vykonať len v jednom jedinom distribučnom kanále, ceste, tak 
napríklad keď v klasickom priamom predaji je každý jeden predajca zodpovedný za 
otvorenie a hodnotenie predajných príležitostí, aj za prípravu a uzavretie predaja a aj za 
poskytnutie sprievodných služieb a starostlivosť o zákazníka po nákupe. 
Architektúru viacdimenzionálnych distribučných systémov možno tak zostaviť, aby boli 
rôzne distribučné cesty zodpovedné za rôzne skupiny zákazníkov. 
V uvedenom prípade je klasický priamy predaj vhodný pre veľkých a dôležitých zákazníkov, 
telemarketing mieri na stredných zákazníkov a obchodné zastupiteľstvá slúžia malým 
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zákazníkom a potenciálnym zákazníkom (ešte nie zákazníkom). Táto architektúra je do takej 
miery výhodná, ako dokáže firma zväčšený počet svojich zákazníkov lepšie uspokojiť 
s primeranými nákladmi. 
Tieto výhody sa však môžu stratiť ak bude dochádzať medzi distribučnými cestami ku 
konfliktom zákazníckej príslušnosti. Často nechcú byť mnohí zákazníci bez upozornenie 
priraďovaní k určitým distribučným cestám. Zákazník nechce byť nútený nakupovať produkty 
cez predpísané distribučné systémy, ak má na výber viacero alternatív. 
Swartz a Moran predpokladajú, že existujú aj dokonalejšie multidimenzionálne distribučné 
systémy, ako znázorňuje obrázok 21-6. 
Navrhujú vybudovanie Marketingovo-odbytového produktívneho systému (MVPS). 
Týmto systémom je založená centrálna marketingová banka dát, ktorá obsahuje informácie o 
záujemcoch, perspektívnych zákazníkoch, verných zákazníkoch, produktoch, marketingových 
programoch a odbytových metódach. Všetci členovia marketingových organizácií zasielajú 
svoje informácie prostredníctvom tohto systému. Upozornenia na potenciálnych zákazníkov 
sa získavajú z reklamných inzerátov a z ich odpovedí pomocou zelených čísiel. Záujemcovia 
dostanú produktový katalóg a sú postupne oslovení telefonicky predajcom. Ak si záujemca 
žiada dodatočné informácie a nadviazanie kontaktu, je prepojený na zodpovedajúci odbytový 
kanál s cieľom uskutočniť prípravu na predaj a uzavretie obchodu. Zákazníkmi požadované 
sprievodné služby sa zisťujú telemarketingom a uskutoční sa ich zabezpečenie. Starostlivosť o 
zákazníka po nákupe takisto zabezpečí príslušný distribučný kanál. 
Táto viacdimenzionálna architektúra optimalizuje pokrytie, prispôsobenie a kontrolu a pritom 
minimalizuje náklady a konflikty. 

Úlohy jednotlivých firiem 
Každá firma musí definovať svoju úlohu v distribučnom systéme. McCammom uvádza päť 
rozdielnych úloh: 
1. Insideri - členovia dominantnej distribučnej cesty, ktorí majú prístup k preferovaným 

zdrojom zásobovania a vzbudzujú v odvetví rešpekt. Chcú zachovať súčasné usporiadanie 
distribučnej cesty a tvoria pravidlá správania sa v odvetví. 

2. Bojovníci - chcú sa stať insidermi. Majú menší prístup k prefereovaným zdrojom 
zásobovania čo môže v čase nedostatku ponuky byť ich nevýhodou. Dodržiavajú pravidlá 
odvetvia, 

3. Komplementári - nie sú súčasťou dominantnej distribučnej cesty. Plnia funkcie, ktoré 
nevykonávajú ostatní členovia distribučného systému, obsluhujú malé trhovej segmenty 
alebo obchodujú s malými tovarovými množstvami, majú výhodu z existujúceho 
distribučného systému a rešpektujú pravidlá v odvetví, 

4. Vandrovníci - nachádzajú sa mimo dominantného distribučného systému a nesnažia sa 
zapojiť sa do neho. Podľa trhových príležitostí sa pohybujú na trhu, vstupujú alebo ho 
opúšťajú. Majú krátkodobé očakávania, nevidia dôvod dodržiavať pravidlá odvetvia, 

5. Vonkajší inovátori - sú skutoční vyzývatelia a rozbíjači dominantných distribučných 
ciest, vymýšľajú nové systémy marketingovej práce v distribučnej ceste. Ak majú úspech 
prestavujú verejnosti nové prevratné distribučné cesty a systémy, ide o firmy ako sú Aldi, 
Ikea, Migros, Carrefour, McDonald's. 

Ďalšiu dôležitú úlohu v distribučných systémoch zohráva vodca distribučného systému 
(channel captain). Je dominujúcim členom distribučného systému alebo jednej odbytovej 
cesty, tam preberá vedúcu úlohu. Tak je napríklad General Motors vedúca firma 
distribučného systému, ktorý sa skladá z veľkého množstva dodávateľov, obchodníkov, a 
partnerov v uzatváraní obchodov. Vodca distribučného systému nemusí byť vždy len výrobca, 
ako naznačujú príklady firiem McDonald's a Quelle. V distribučných systémoch kde každá 
firma koná samostatne táto funkcia, pozícia neexistuje. 
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Konflikty viacdimenzionálnych distribučných ciest 
Konflikty vznikajú vtedy, keď výrobca zriadi dve alebo viac distribučných ciest, ktoré si 
vzájomne konkurujú a predávajú rovnaký tovar na rovnakých trhoch. Keď firma Levi Strauss 
súhlasila s tým, že bude predávať svoje známe džiny okrem špecializovaných predajní aj 
prostredníctvom firiem Sears a JCPenney, špecializované predajne to firme veľmi zazlievali. 
Keď niekoľko výrobcov odevov (Ralph Lauren a Anne Klein) otvorilo svoje vlastné predajne, 
obchodné domy zúrili. Tieto konflikty sa ešte môžu prehĺbiť, ak účastníci jednej distribučnej 
cesty sú ochotní predávať buď za nižšie ceny (dôsledkom väčších objemov predaja) alebo 
pracovať s nižšou obchodnou maržou. 
Klasickým príkladom takýchto konfliktov je situácia ak výrobca najprv predáva svoje 
výrobky prostredníctvom odborných špecializovaných obchodov a neskôr sa rozhodne aj pre 
predaj cez obchodné domy, nákupné centrá, supermarkety a diskontné obchody. Toto 
odmietajú špecializované obchody, pretože zastávajú názor, že svojimi vyššími poradenskými 
službami a opravárenskými službami a aj vyššími cenami nemôžu konkurovať iným 
distribučným systémom. Toto môže viesť až k bojkotovaniu výrobcu. 
Dá sa teda povedať, že hlavnou príčinou je nekompatibilná, nezlučiteľnosť cieľov. 

Prax ukázala, že určité množstvo konfliktov v distribučných cestách môže byť konštruktívne. 
Môžu vyústiť v omnoho dynamickejšie prispôsobovanie distribučnej cesty meniacemu sa 
trhového prostrediu. Príliš veľa konfliktov však znižuje funkčnosť distribučnej cesty. Problém 
teda nespočíva v odstraňovaní konfliktov, ale v ich lepšom riešení. 
Existuje niekoľko účinných spôsobov riadenia konfliktov. 
1. prijatie nadradených cieľov - je to najúčinnejšia metóda, účastníci sa dohodnú na 

základných cieľoch, ktoré budú sledovať spoločne. Môže sa jednať o prežitie, podiel na 
trhu, vysokú kvalitu alebo uspokojovanie potrieb zákazníkov. To sa podarí spravidla 
vtedy, ak je distribučná cesta ohrozená zvonka napríklad omnoho hospodárnejšou 
konkurenčnou distribučnou cestou, nepriaznivým legislatívnym opatrením alebo posunom 
v želaniach zákazníkov. 

2. Výmena pracovníkov medzi dvoma a viac úrovňami distribučnej cesty. Vedúci 
pracovníci General Motors napríklad na určitú dobu prechádzajú do niektorého 
obchodného zastúpenia a vlastníci obchodných zastúpení naopak po určitú dobu pôsobia 
v oddelení spolupráce s dealermi. Je pravdepodobné, že sa každý účastník tejto výmeny 
naučí sa vážiť názory druhej strany a po návrate na svoje pôvodné miesto bude mat väčšie 
pochopenie pre svojich obchodných partnerov. 

3. Kooptácia - ide o snahu organizácie získať podporu vedúcich pracovníkov inej 
organizácie tým, že ich menuje do svojich poradných orgánov alebo dozorných rád. 
Výrazne sa tým znižuje riziko konfliktov, firmy však za podporu druhej strany platí 
určitými kompromismi pokiaľ ide o obchodnú politiku a plány. 

4. Spoločné členstvo v obchodných organizáciách a ich vzájomná spolupráca. 

Ak sa jedná o zdĺhavé alebo akútne konflikty, mali by sa obe strany pokúsiť o diplomatické 
vyjednávanie, sprostredkovanie alebo arbitráž. 
Diplomatické jednanie - každá strana vyšle osobou alebo skupinu osôb, ktoré sa spolu 
stretnú a pokúsia sa vyriešiť konflikt. 
Sprostredkovanie - ak firma požiada o účasť neutrálnu stranu, ktorá má určité skúsenosti 
s úrovnávaním konfliktov znepriatelených strán. 
Arbitráž nastupuje vtedy ak obe strany súhlasia s tým, že zoznámia so svojimi stanoviskami 
tretiu stranu (jeden a viac arbitrov), ktorá spor rozhodne a obe strany sa tomuto rozhodnutiu 
podriadia. 

Marketingový manažment doc. Ing. Helena Nízka, PhD.
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