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Nástroje a metódy identifikácie 
trhových príležitostí

Definovanie marketingovej príležitosti.
Aké sú hlavné podnikové zdroje námetov na nové
príležitosti?
Ako môže podnik prispôsobiť vnútornú organizačnú
štruktúru nachádzaniu nových príležitostí?
Aké sú hlavné potenciálne cesty podnikového rastu?
Ako môže podnik vyhodnotiť súbor príležitostí a vybrať
si z nich?
Ako môže byť podnik úspešnejší pri zavádzaní nových 
výrobkov a služieb na trh?

PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., e-mail: zoltan@rozsa.sk
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Byť odlišný je čoraz ťažšie !

Konkurenčný tlak rastie. Asi tri miliardy ľudí sa 
pokúšajú dosiahnuť rovnakú životnú úroveň akú
máme my.

Väčšinu z toho čo by ste radi ponúkli svojim 
zákazníkom môžu kúpiť od niekoho iného.

Váš jedinečný nápad pravdepodobne konkurencia 
ukradne najneskôr do dvoch alebo troch týždňov.
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Nájsť vhodnú marketingovú
príležitosť je čoraz ťažšie !

Marketingová príležitosť – oblasť potreby a záujmu 
kupujúcich, kde je veľká pravdepodobnosť, že ich 
uspokojením firma dosiahne zisk.
Príťažlivosť marketingovej príležitosti – závisí od 
množstva potenciálnych kupujúcich, ich kúpnej sily a 
ochoty nakupovať.
Marketingová príležitosť existuje vtedy keď je možné
identifikovať dostatočne veľkú skupinu ľudí, ktorých 
potreba zostala doposiaľ neuspokojená, resp. ju firma 
dokáže uspokojiť lepším spôsobom (dostatočne veľká
skupinu ľudí ???)
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Situácie umožňujúce vznik 
marketingových príležitostí:

Ponuka niečoho, čoho je na trhu nedostatok.

Ponuka existujúceho produktu lepším spôsobom ako 
konkurencia.

Ponuka nového výrobku, alebo služby.
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Ponuka niečoho, čoho je na trhu 
nedostatok:

príležitosť sa núka samotná.
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Ponuka existujúceho produktu

lepším spôsobom ako konkurencia

Metóda detekcie problému /...vlastním auto s príliš
veľkou spotrebou, ...nemám rád dlhé čakacie rady 
v banke/
Metóda ideálu /...prial by som si športové auto 
s nízkou spotrebou .../
Metóda spotrebného reťazca /vychádza z mapy 
„spotrebného reťazca“, pri ktorej sa marketér zaoberá
tým, s akými novými výrobkami a službami prísť na 
trh, ktoré by doň zapadli /
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Varovanie !!!
Je treba byť jedinečný novým spôsobom. 

To, že sa dodá produktu pár vecí na viac už nefunguje: 

za pár dní alebo hodín vašu inováciu niekto odkopíruje,
spotrebiteľ sa už nedá ľahko oklamať !!!
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Ponuka nového výrobku, alebo 
služby

/využitie manažéra nápadov a tzv. strategickej medzery/
STRATEGICKÁ MEDZERA – rozdiel medzi budúcimi 
projektovanými a požadovanými objemami predaja firmy, t. 
j. zámerom firmy je rásť oveľa rýchlejšie, ako to umožňujú
momentálne podmienky vo firme.
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Spôsoby vyplnenia strategickej 
medzery:

Odhalenie a využitie zdrojov v rámci existujúceho 
podnikateľského portfólia tzv. príležitosti 
INTENZÍVNEHO RASTU

Budovanie integračných vzťahov, ktoré majú vzťah 
k bežným podnikateľským aktivitám tzv. príležitosti 
INTEGRAČNÉHO RASTU

Identifikácia možností pripojenia ďalších príťažlivých 
podnikateľských aktivít, ktoré nemajú k doterajším 
aktivitám žiaden vzťah tzv. príležitosti 
DIVERZIFIKAČNÉHO RASTU
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INTENZÍVNY RAST

ide o to nájsť riešenie v rámci jestvujúcich možností
vo firme

Využitie Ansoffovej matice expanzie 
produkt/trh/stratégia prieniku, stratégia rozvoja trhu, 
stratégia rozvoja produktu, stratégia diverzifikácie/
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INTEGRAČNÝ RAST
ide o dosiahnutie ekonomických cieľov 
prostredníctvom integrácie v rámci odvetvia

s dodávateľmi vstupov – spätná integrácia
so sprostredkovateľmi – integrácia vpred
s konkurentmi v odvetví – horizontálna integrácia
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DIVERZIFIKAČNÝ RAST
ak neexistujú už ďalšie možnosti rozvoja v rámci 
existujúcich podnikateľských aktivít

stratégia sústredenej diverzifikácie – nadväznosť
nového produktového radu na pôvodný s využitím 
záujmu novej klientely
stratégia horizontálnej diverzifikácie – produkcia 
pre doterajšie trhy, ktorá však nenadväzuje na 
existujúce produktové rady
stratégia nesúrodej diverzifikácie – nemá vzťah 
ani k existujúcim trhom, ani k existujúcim produktom
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Nerentabilných obchodov sa treba 
zbaviť !!!

Rovnako, ako firma potrebuje plánovať nové
podnikateľské aktivity a využitie nových 
marketingových príležitostí, musí sa zbavovať
nerentabilných, nezdravých obchodov, ktoré iba 
„zaťažujú“ jej podnikateľské portfólio.

Pomôckou pre rozhodovanie zostáva strategický plán 
firmy. Vychádzajúc z poslania firmy umožňuje 
identifikovať príležitosti a hrozby plynúce z meniaceho 
sa podnikateľského prostredia. Cieľom je zistiť, či je 
firma schopná rozpoznanú príležitosť využiť !!!!

Je nutné aby každá podnikateľská jednotka 
vykonávala v pravidelných intervaloch marketingovú
situačnú analýzu.
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Marketingová situačná analýza 
/MSA/

prostriedok, ktorý na základe analytického 
zhodnotenia minulého vývoja a súčasného stavu a na 
základe kvalifikovaného odhadu pravdepodobného 
budúceho vývoja môže pomôcť pri formovaní budúcej 
trhovej pozície podniku.

Úlohy MSA:
skúmať vnútornú situáciu podniku
analyzovať postavenie podniku v danom prostredí
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Marketingová situačná analýza 
/MSA/

Časový horizont realizácie MSA:

Doterajší vývoj /kde sa podnik nachádzal v minulosti/
Súčasný stav /súčasná pozícia podniku na trhu/
Odhad možného budúceho vývoja /kam chce podnik 
v budúcnosti dospieť/
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Marketingová situačná analýza 
/MSA/

Využitie výsledkov MSA – podnik môže na jej 
základe:
Pochopiť aká je jeho vnútorná situácia /vhodnosť
org. štruktúry, schopnosti a zdroje, účinnosť m-mixu/.
Pochopiť v akom prostredí existuje /vplyv 
makroekonomických faktorov, trhový potenciál, 
trendy v odvetví/.
Rozpoznať a identifikovať vnútorné silné a slabé
stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia a ich 
vzájomnú súvislosť.
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SWOT analýza
Analýza (SW) silných a slabých stránok podniku = zváženie:

Vlastných schopností a zručností /výskumných, vývojových, 
výrobných, finančných, marketingových/
Vlastného výkonnostného potenciálu
Zdrojových možností
Úrovne manažmentu

Silné stránky – pozitívne faktory prispievajúce k úspešnej 
podnikovej činnosti a výrazne ovplyvňujúce jeho prosperitu, 
výnimočné danosti a schopnosti podniku /napr. tradícia značky, 
vysoká úroveň výskumu a vývoja, pružná organizačná
štruktúra, vyškolený predajný personál/
Slabé stránky – obmedzenia, či nedostatky brániace 
efektívnemu výkonu /napr. konzervatívny prístup 
k inovačnému procesu, zastarané technológie, vysoká
zadlženosť, nepriaznivý imidž podniku na verejnosti/
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SWOT analýza
Analýza (OT) príležitostí a hrozieb vyplývajúcich 
z vonkajšieho prostredia, súvisia s aktivitami 
konkurencie a závisia od:
Intenzity konkurencie v odvetví
Zložitosti, či jednoduchosti vstupu na trh
Existencie substitútov na trhu
Sily a koncentrácie kupujúcich
Príležitosti – napr. malý počet konkurentov 
v odvetví, ľahký prístup na nové trhy, moderné trendy 
v technológiách a pod.
Hrozby /ohrozenia/ - napr. voľný príchod 
zahraničnej konkurencie na domáce trhy, nepriaznivá
legislatíva, zhoršujúce sa konkurenčné postavenie
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Základné ÚLOHY SWOT analýzy:

Reálne ocenenie všetkých faktorov vo vzájomných 
súvislostiach
Sledovanie dosahu silných a slabých stránok vo 
vzťahu k príležitostiam a ohrozeniam
Správne zhodnotenie vnútorných podmienok vo 
vzťahu k faktorom vonkajšieho prostredia
Správne pochopenie rizika, ktoré prinášajú so sebou 
príležitosti vyplývajúce zo silných stránok
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PRAKTICKÁ REALIZÁCIA SWOT 
analýzy:

Vytipovanie tzv. strategických faktorov SWOT
Každý faktor je považovaný za sledovaný faktor
Ohodnotenie faktorov z hľadiska ich vplyvu na podnik
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ZÁVERY SWOT analýzy:
označenie významných faktorov, ktoré:

Budú mať pre podnik kľúčový význam, t. j. životne 
dôležitých predností, krikľavo slabých stránok, 
výrazných príležitostí a katastrofických hrozieb/.
Pomôžu podniku do istej miery predvídať príťažlivosť
jeho marketingovej politiky, resp. obtiažnosť, či 
nemožnosť jej realizácie.
Významným spôsobom ovplyvnia budúce 
marketingové aktivity.
Závažne usmernia formulovanie strategických 
zámerov v jednotlivých trhových segmentoch.
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ZÁVERY SWOT analýzy:
označenie významných faktorov, ktoré:

Budú mať pre podnik kľúčový význam, t. j. životne 
dôležitých predností, krikľavo slabých stránok, 
výrazných príležitostí a katastrofických hrozieb/.
Pomôžu podniku do istej miery predvídať príťažlivosť
jeho marketingovej politiky, resp. obtiažnosť, či 
nemožnosť jej realizácie.
Významným spôsobom ovplyvnia budúce 
marketingové aktivity.
Závažne usmernia formulovanie strategických 
zámerov v jednotlivých trhových segmentoch.

23

Už žiadne zlé automobily 
neexistujú, všetky sú dobré !

Automobilky, ako VW, Toyota, Ford alebo Mercedes, 
majú k dispozícii akúkoľvek dostupnú technológiu 
(subdodávatelia dodávajú všetkým)

Skutočná súťaživosť sa preto musí zamerať okolo 
na podiely v mysliach a srdciach zákazníkov.

Novým konkurenčným bojiskom tak nie je motor 
alebo klimatizácia, ale dizajn, záruka, vzhľad a cena, 
inteligencia a nehmotné hodnoty (povesť firmy, 
schopnosti ľudí ...).

Ak pozornosť perspektívnych zákazníkov nedokážeme 
získať - prehráme.


