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Marketingová komunikace prostĜednictvím webových stránek ve výrobních
podnicích potravináĜského prĤmyslu
Promotion through Websites in Manufacturing Enterprises of FoodProcessing Industry
Viktor Janouch, Hana LošĢáková
Abstract
Purpose of the article There is a great potential in enhancing relationships of enterprises with their
customers via websites. The article describes an innovative concept of marketing communication
through websites, presents its essential elements and summarizes the findings on evaluation of website marketing communication in large manufacturing enterprises of food-processing industry in the
CR.
Scientific aim Carrying out a complex evaluation of websites of leading manufacturing enterprises in
food-processing industry in terms of accessibility and general usability, targeting all audiences of the
supply chain – starting with immediate customers up to final consumers, also in terms of striving for
an integrated system of communication targets, to begin with providing customers with information
as far as to acquiring feedback and customers´ opinions, in terms of presenting positioning strategies
and assuring individual components of marketing communication mix through possible forms of
website marketing communication.
Methodology/methods Qualitative research of website marketing communication of 25 large foodprocessing enterprises in the CR, its content analysis and evaluation in terms of website communication requirements in current market conditions.
Findings Marketing communication through websites in large food-processing enterprises has been
evaluated as mostly insufficient based on the findings in the CR researched companies. The websites
are difficult to access for customers, are insufficiently accommodated to search engines and marketing communication there mostly only aims to inform visitors about the enterprises and their products,
however, they do not attempt to establish a mutual dialogue and encourage the customers´ preferences, trust in and loyalty to the company. The websites use interactive instruments, such as on-line
counseling, discussions, customer feedback forms etc. either not at all, or to a minimum degree.
Conclusions (limits, implications etc) Marketing communication via websites should be targeted
and differentiated according to the message recipient target groups, while respecting the differences
between communication with final consumers and communication with immediate customersmiddlemen, through whom the products are distributed to final consumers. The system of marketing
communication should support the whole concept of aims, such as the brand building, providing information about the company and products, persuading customers about advantages of the offer, creating the brand and products preferences, increasing customers´ readiness to the purchase and also
enhancing their trust in the company and its products, transmitting information and opinions of customers along the whole supply chain, from the immediate customers up to the final consumers, back
to the company. That is why a varied scope of communication instruments is to be used to function
efficiently and intensify the interaction among all the elements of the supply chain, i.e. between the
supplier and sales and parallely between the manufacturer and final consumers.
Keywords: promotion through websites, process of promotion through websites, evaluation of websites promotion in food-processing industry
JEL Classification: M10, M40
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Úvod
ýeská republika je ekonomikou zcela otevĜenou se všemi výhodami i dĤsledky, které z
toho vyplývají. Na jedné stranČ mají firmy
prostor pro prodej výrobkĤ a služeb do celého
svČta širokému spektru zákazníkĤ, na stranČ
druhé jim to však pĜináší mnohé problémy.
Jedním z nich je vznik silného konkurenþního
prostĜedí. S nástupem masového využívání internetu se však pĜíležitosti i rizika ještČ více
posílila. Podniky mají sice možnost oslovit
mnohem více zákazníkĤ, ale jejich stávající
zákazníci mohou zároveĖ velmi snadno pĜejít
ke konkurenci. Vlivem této situace dochází k
významné promČnČ vztahĤ podnikĤ se zákazníky. Management podnikĤ tak musí zaþít objevovat nový obsah marketingu a postupovat strategicky (Chaffey et al., 2009), což by se mČlo
projevit pĜedevším v marketingové komunikaci,
v jejímž rámci je tĜeba hledat nové cesty k zákazníkĤm. Marketingová komunikace se tak
postupnČ stává nejvíce viditelným nástrojem
marketingového mixu s rostoucím dopadem na
spoleþnost i podnikání (De Pelsmacker et al.,
2003).
Internet má vliv také na chování zákazníkĤ. Zákazníci jsou dnes velmi dobĜe seznámeni
s nabídkou a prostĜednictvím internetu si sdČlují
své názory, þímž se zcela zjevnČ mČní vyjednávací síla v jejich prospČch (Kashani, 2007).
Marketingová komunikace toto musí reflektovat a pĜizpĤsobovat se zejména v tom, že naváže se zákazníky dialog. Jednostranná komunikace se tak postupnČ mČní v komunikaci
oboustrannou, k þemuž nabízí internet velmi
pĜíznivé podmínky. Cílem marketingové komunikace tak již není jen informovat zákazníka o
nabízených produktech a pĜimČt jej k nákupu,
ale také získat od nČho co nejvíce informací,
které mohou výraznČ pĜispČt ke zlepšování a
zmČnČ nabídky produktĤ (Carrol, 2006; Janouch, 2010).
S rozšiĜováním internetu se tak podnikĤm
objevují nové možnosti interaktivního komunikaþního pĤsobení nejen na bezprostĜední odbČratele, ale i na zákazníky tČchto odbČratelĤ až
po koneþné spotĜebitele, tedy na všechny subjekty v zákaznickém hodnotovém ĜetČzci. Je to
dáno nejen zvyšujícím se poþtem uživatelĤ internetu, ale zejména rostoucí schopností lidí
plnČ využívat všech možností, které jim internet
nabízí. Pro podniky je situace ještČ ztížena sku-

teþností, že marketingová komunikace na internetu vyžaduje pĜipravené odborníky nejen v
oblasti marketingu, ale je u nich vyžadována
znalost technických aspektĤ této komunikace.
Ukazuje se, že bez znalosti principĤ vyhledávání informací nebo tvorby komunikaþních prostĜedkĤ na internetu není možné rozvinout
komplexní a zároveĖ úþinnou marketingovou
komunikaci na internetu (Todaro, 2007).
Výše uvedené pak vyvolává Ĝadu otázek:
zda jsou podniky pĜipraveny realizovat marketingovou komunikaci na internetu, zda ji chápou jako proces, zda jsou schopny správnČ definovat cíle marketingové komunikace,
využívat rĤzné zpĤsoby marketingové komunikace a komunikaþní prostĜedky, které toto médium nabízí a mČĜit její efektivitu. PĜi tom je
tĜeba si uvČdomit, že marketing, a tím i
marketingová komunikace na internetu, se musí
podĜídit celkovým firemním cílĤm, z nichž je
na pĜedním místČ poskytování co nejvyšší hodnoty zákazníkĤm, kteĜí zároveĖ pĜináší hodnotu
pro podnik ve formČ zisku, ale i spokojených
zákazníkĤ, kteĜí jsou firmČ loajální (LošĢáková,
2009).
V praxi se lze þasto setkat s názorem, že
urþitý podnik nebo obor je zcela specifický, a
proto v nČm nelze uplatĖovat obecné zásady
marketingové komunikace na internetu. PĜestože lze tvrdit, že základy marketingové komunikace jsou stejné pro jakoukoliv firmu a jakýkoliv obor, vždy existují urþité zvláštnosti, které je
nutné vzít v úvahu (Foret, 2006). PotravináĜský
prĤmysl patĜí mezi obory, které se odlišují v
mnoha aspektech.
1 Specifika potravináĜského prĤmyslu a jejich vliv na marketingovou komunikaci
Podnikání v potravináĜství pĜináší Ĝadu
problémĤ a povinností. Je to pro znaþnou odlišnost tohoto odvČtví oproti jiným oborĤm, a to
pĜedevším s ohledem na charakter produkce.
Produkty potravináĜského prĤmyslu velmi þasto
rychle podléhají zkáze, nákup surovin je sezónní, proces výroby a parametry produkce,
uskladnČní a prodej jsou svázány Ĝadou zdravotních a hygienických pĜedpisĤ. Potraviny
jsou velmi sledovanou oblastí i ze strany spotĜebitelĤ a zákazníci se stále více zajímají o to,
co kupují. Je to jednak kvĤli cenČ a také kvĤli
kvalitČ. Tato témata jsou široce diskutována jak
mezi spotĜebiteli, tak v médiích. Zákazníci tak
pĜinášejí firmám Ĝadu podnČtĤ, názorĤ, pĜipo-
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mínek a stížností a s tČmito informacemi by
mČla každá potravináĜská firma dále pracovat.
Do prĤmyslového oboru výroby potravin a
nápojĤ, tj. pod OKEý 15, patĜí:
• OKEý 15.1 Výroba masa a masných výrobkĤ
• OKEý 15.2 Zpracování ryb a rybích výrobkĤ
• OKEý 15.3 Zpracování ovoce, zeleniny,
brambor
• OKEý 15.4 Výroba olejĤ a tukĤ
• OKEý 15.5 Zpracování mléka a výroba
zmrzliny
• OKEý 15.6 Výroba mlýnských výrobkĤ
• OKEý 15.7 Výroba krmiv
• OKEý 15.8 Výroba ostatních potravináĜských výrobkĤ
• OKEý 15.9 Výroba nápojĤ
Produkce potravin vykazuje v ýeské republice, a v celé Evropské unii, obrovské pĜebytky, zároveĖ je však regulována Ĝadou naĜízení produkci omezující a regulující.
Konkurence je proto mimoĜádná. V tomto ohledu lze sledovat 2 smČry vývoje:
• zamČĜení na nízké ceny - vČtšinou masová
produkce omezeného poþtu produktĤ, nabízených pod privátními znaþkami obchodních ĜetČzcĤ,
• zamČĜení na vysokou kvalitu – rĤzné typy
speciálních produktĤ rĤzných znaþek výrobcĤ, nabízených v rĤzné i šíĜi sortimentu.
Producenti potravin dodávají svoje produkty pĜedevším obchodníkĤm, nČkteĜí mají svoje
vlastní podnikové prodejny. BezprostĜedními
zákazníky výrobcĤ potravin jsou tak instituce –
klasické prodejny s potravinami nebo obchodní
ĜetČzce. Obchodníky jako bezprostĜední odbČratele potravin od producentĤ potravin jsou tedy
B2B trhem, který tyto potraviny prodává koneþným spotĜebitelĤm. S ohledem na uvedená
specifika proto musí potravináĜské firmy pĤsobit v rámci marketingové komunikace nejen na
obchodníky, ale i na koncové zákazníky. JednoznaþnČ je tak tĜeba uplatĖovat marketing
hodnotového ĜetČzce (Kannegiesser, M., 2008)
a hodnotových sítí (Kashani, 2008; Ellis, 2011).
2 Proces marketingové komunikace na
webových stránkách a jeho specifika
Marketingová komunikace je nejviditelnČjší nástroj marketingového mixu (De Pelsmacker
et al., 2003), jehož prostĜednictvím firmy komunikují s cílovými trhy. Stále výraznČjší v
celém systému marketingové komunikace je

marketingová komunikace na internetu. Marketingová komunikace na internetu by nemČla být
osamocený subsystém, ale vždy by mČla být
navržena v souladu s celkovou koncepcí marketingové komunikace v podniku a oboru podnikání. Marketingovou komunikaci je tĜeba chápat dynamicky jako proces. Tento proces
chápou rĤzní autoĜi odborné literatury rĤznČ.
Nagyová (1999) tímto procesem rozumí tyto
fáze: Definice cílĤ, volba nástrojĤ komunikaþního mixu, výbČr komunikaþní strategie a sestavení rozpoþtu. Kotler a Keller (2007) ho
vymezují šíĜeji jako posloupnost detailnČji pojatých fází, a to identifikace cílových zákazníkĤ,
urþování cílĤ marketingové komunikace, navržení marketingové komunikace, volba komunikaþních kanálĤ, sestavení rozpoþtu marketingové komunikace. Podle našeho názoru je úþelné
proces marketingové komunikace na internetu
rozþlenit ještČ šíĜeji do následujících krokĤ:
• definice cílových segmentĤ trhu;
• stanovení strategických cílĤ marketingové
komunikace;
• ujasnČní koncepce strategie positioning a
zpĤsobu její prezentace v rámci marketingové
komunikace;
• definice obsahu marketingové komunikace:
o vlastní obsah a forma sdČlení,
o výbČr zpĤsobĤ marketingové komunikace,
o výbČr médií a prostĜedkĤ marketingové
komunikace;
• výbČr nástrojĤ pro mČĜení a analýzu úþinnosti
marketingové komunikace na internetu,
• rozpoþet marketingové komunikace;
• realizace marketingové komunikace na internetu;
• mČĜení zpČtné vazby a úþinnosti marketingové komunikace na internetu;
• prĤbČžné zmČny marketingové komunikace s
ohledem na plnČní vytyþených cílĤ, zejména
na základČ vyhodnocování úþinnosti marketingové komunikace na internetu.
Pro marketingovou komunikaci na internetu je možné využít nejrĤznČjší komunikaþní
prostĜedky. Základem však jsou webové stránky firem, pĜípadnČ webové stránky produktĤ
(Wilson, 2001).
PĜi koncipování a hodnocení marketingové
komunikace na webových stránkách pro výrobní podniky potravináĜského prĤmyslu je nutné
respektovat specifika tohoto odvČtví. Webové
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stránky by nemČly být primárnČ urþeny pro
prodej produktĤ obchodníkĤm, avšak mČly by
produkty podnikĤ prezentovat pĜedevším ve
smČru ke koneþným zákazníkĤm, ale také získávat zpČtnou vazbu od tČchto zákazníkĤ k výrobcĤm. To umožní pĜítomnost interaktivních
prvkĤ. Pro marketingovou komunikaci na
webových stránkách je nutným pĜedpokladem
kvalitní pĜíprava tohoto komunikaþního prostĜedku. ÚspČšnost marketingové komunikace
však nezáleží jen na pĜípravČ komunikaþních
prostĜedkĤ a výbČru zpĤsobĤ komunikace. Je
také tĜeba, aby pracovníci zajišĢující marketingovou komunikaci na internetu znali Ĝadu technických vČcí, tj. rozumČli tomu, jak funguje
internet (jak pracují vyhledávaþe, co jsou zpČtné odkazy, jak optimalizovat stránky apod.).
3 Využití prvkĤ marketingové komunikace
na webových stránkách
ZpĤsoby marketingové komunikace na internetu je možné rozdČlit do 4 okruhĤ: reklama,
podpora prodeje, public relations a pĜímý prodej. To, jak lze uplatnit jednotlivé zpĤsoby
marketingové komunikace na webových stránkách výrobcĤ potravin a nápojĤ podává následující pĜehled.
Využití reklamy
Reklamu lze použít na webových stránkách jen zcela výjimeþnČ, a to pouze v souvislosti s marketingovými kampanČmi v koordinaci s obchodníky. Reklamní bannery obecnČ
rozptylují pozornost a navíc jsou málo úþinné
(Nielsen a Tahir, 2004).
Využití podpory prodeje
StejnČ jako v pĜípadČ reklamy lze propojit
marketingové kampanČ u obchodníkĤ s webovou stránkou producentĤ potravin a na webové
stránky umístit prvky podpory prodeje jako jsou
soutČže, ankety, slevy. ProstĜednictvím webových stránek lze také podporovat zapojení koncových zákazníkĤ do vČrnostních programĤ. V
pĜípadČ pĜímých odbČratelĤ (obchodníkĤ) mĤže
firma na stránkách zvát ke vstupu do partnerského programu, pokud takový program má.
Využití public relations
Webové stránky v B2B oblasti jsou pĜedevším urþené k public relations. Podniky však
musí rozvíjet vztahy i s koncovými zákazníky,
resp. zákazníky svých zákazníkĤ, a proto je
nutné zvažovat v rámci public relations i tuto
skuteþnost. Public relations v rámci zpĤsobĤ

marketingové komunikace asi nejvíce odráží
zmČny, ke kterým došlo vlivem internetu. Zákazníci oþekávají, že s nimi budou firmy komunikovat a zároveĖ komunikují mezi sebou o
jejích produktech. Z internetu se tak stává jakési novodobé tržištČ (Locke, 2001). Na webové stránky je proto vhodné umístit:
• rady, návody, doporuþení (nikoliv formou
reklamního sdČlení),
• informace o souvisejících tématech (dieta,
zdraví, životní styl, bioprodukty, sport, kultura atd.),
• tiskové zprávy,
• aktuality, novinky,
• reference,
• informace o kvalitČ produktĤ vþetnČ certifikátĤ,
• informace o spoleþenské zodpovČdnosti firem
(angažovanost, sponzoring apod.),
• historie firmy (tradice),
• propojení se stránkami dodavatelĤ / odbČratelĤ,
• pĜehled nabídky (zajímavý obsah ve formČ
textĤ, obrázkĤ i videa - popis produktĤ, složení, technologie výroby, trvanlivost),
• propojení na sociální média (vzhledem k specifickému charakteru potravináĜské výroby
jde spíše o zvážení vhodnosti),
• produktové mikrostránky, kde bude možnost
komentovat sdČlení nebo diskutovat (pĜípadnČ
využít ankety, soutČže apod.),
• stránky na Facebooku vČnované produktĤm,
znaþkám, životnímu stylu, akcím.
Využití pĜímého marketingu
Z prvkĤ pĜímého marketingu je vhodné dát
na webové stránky formuláĜ pro dotazy, pĜípadnČ zĜídit informaþní a poradenskou linku pĜes
internetové volání.
4 Výzkum a hodnocení marketingové komunikace na webových stránkách velkých potravináĜských podnikĤ v ýR
V Ĝíjnu 2010 byl autory pĜipraven a realizován kvalitativní výzkum webových stránek
25 velkých potravináĜských podnikĤ. VýbČr
firem pro hodnocení byl proveden na základČ
zámČrného úsudkového výbČru. Z oblasti potravináĜského prĤmyslu byly zámČrným úsudkovým výbČrem vybrány významné výrobní
firmy s þeským vlastníkem, protože u nich byl
pĜedpoklad kvality webových stránek z hlediska
marketingové komunikace a to, že marketingo-
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vá komunikace je tvoĜena v ýeské republice a
není urþována mateĜskou spoleþností, jako je
tomu u firem vlastnČných zahraniþními firmami. Vybrány byly podniky Pekárny a cukrárny
Náchod,
Kostelecké
uzeniny,
ZěUDMasokombinát Poliþka, RABBIT Trhový ŠtČpánov, RybáĜství TĜeboĖ, DELIMAX Hodonín,
AGROPODNIK Jihlava, PREOL Lovosice,
MADETA ýeské BudČjovice, OLMA Olomouc, Mlékárna Hlinsko, Mlékárna Kunín,
PENAM, Delta pekárny, Moravské vinaĜské
závody Bzenec, ZNOVÍN Znojmo, MASNA
PĜíbram, VÁHALA, Polabské mlékárny a výrobce tČstovin BratĜi Zátkové.
Z 25 pĤvodnČ vybraných firem jich 19 mČlo vlastní webové stránky, a tyto weby firem
byly také hodnoceny. Hodnocení jednotlivých
parametrĤ webĤ bylo provedeno pomocí škály
1 - velmi špatný, 2 - spíše špatný, 3 - prĤmČrný,
4 - spíše dobrý a 5 - velmi dobrý.

Cílem hodnocení webových stránek bylo
posoudit, nakolik odpovídají tyto stránky moderním trendĤm marketingové komunikace na
internetu.
NejdĜíve bylo provedeno autory þlánku
expertní hodnocení webových stránek vybraných podnikĤ s ohledem na jejich vstupní dojem, použitelnost, pĜístupnost a optimalizaci pro
vyhledávaþe. Dále bylo z obsahu stránek zkoumáno, zda jsou ze stránek patrné cíle marketingové komunikace a nakolik jsou rozvinuty v
duchu potĜeb on-line marketingové komunikace. Zkoumáno bylo, zda ze stránek vyplývá
konkurenþní strategie positioning jednotlivých
podnikĤ a nakolik jsou v rámci zpĤsobĤ marketingové komunikace na webových stránkách
využity moderní prvky reklamy, podpory prodeje, public relations a pĜímého marketingu.
Zkoumané parametry vybraných webových
stránek a statistické vyhodnocení hodnocení
jsou shrnuty v Tabulce 1 a na Obrázku 1.


Obrázek 1 PrĤmČrné hodnocení parametrĤ webových stránek vybraných potravináĜských podnikĤ

– 111 –
ROýNÍK V – ýÍSLO 08 / VOLUME V – NUMBER 08

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT

Tabulka 1 Hodnocení parametrĤ webových stránek vybraných potravináĜských podnikĤ
Parametry webových stránek

Poþet
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Vstupní dojem
Použitelnost
PĜístupnost
Optimalizace pro vyhledávaþe(SEO)
Aktuality
Novinky + odbČr (newsletter, RSS kanál)
Tiskové zprávy
Poradna
On-line poradna
ýasté dotazy
Spoleþenská odpovČdnost podniku (CSR)
Certifikáty kvality
OcenČní produktĤ nebo spoleþnosti
Historie a vývoj spoleþnosti
Výroþní zprávy
Informace pro investory a akcionáĜe
Zákony týkající se potravináĜské výroby
Management, vlastnická struktura, finance
Kontakty (na dĤležité osoby, spisová znaþka)
Reference
Odkazy na dodavatele/odbČratele
Odkazy na související/doplĖující obsah
FormuláĜ/interakce se zákazníky
Prvky podpory prodeje/info o produktech
Propojení na sociální média/mikrostránky
Fotogalerie

Popisné statistiky hodnocení na škále 1 - 5
Minimum Maximum PrĤmČr St.odchylka
1
5
2,00
1,247
1
4
1,32
,820
1
5
3,63
1,499
1
2
1,21
,419
1
5
2,47
1,429
1
5
1,84
1,385
1
5
1,37
1,116
1
5
1,95
1,508
1
1
1,00
,000
1
4
1,32
,946
1
5
1,68
1,416
1
5
3,11
1,823
1
5
2,89
1,941
1
5
2,47
1,679
1
5
1,21
,918
1
5
1,42
1,017
1
5
1,21
,918
1
4
1,63
1,116
1
5
2,42
1,170
1
5
1,32
1,003
1
3
1,16
,501
1
4
1,68
1,108
1
4
1,53
1,124
1
4
2,42
1,305
1
5
1,32
1,003
1
5
1,74
1,195


Z Tabulky 1 a Obrázku 1 je patrné, že
témČĜ všechny parametry webových stránek
(vyjma pĜístupnosti webĤ a prezentace certifikátĤ kvality) jsou v prĤmČru hodnoceny jako
spíše špatné až velmi špatné. Následné detailní
hodnocení jednotlivých webĤ ukázalo, v þem
zejména spoþívají nedostatky marketingové
komunikace vybraných potravináĜských podnikĤ prostĜednictvím webĤ.
Hodnocení použitelnost a pĜístupnosti webových stránek
Prvním aspektem hodnocení bylo, zda jsou
stránky vytvoĜeny v souladu s pravidly pĜístupnosti (Špinar a Pavlíþek, 2009) a obecnými
zásadami použitelnosti (Nielsen a Tahir, 2004).
Pravidla pĜístupnosti uvádČjí, že informace na
webových stránkách a jejich ovládání musí být
srozumitelné a pĜehledné. NávštČvník musí
ihned pochopit, kam se dostal a mít možnost
zaþít s webovými stránkami okamžitČ pracovat.
Zde je dĤležité zejména nekomplikovat vstup
na webové stránky a zobrazit relevantní obsah.
NepĜítomnost obsahu þasto znamená, že na

úvodní stránce nejsou žádné informace, kromČ
volby jazyka, reklamního sdČlení nebo úvodní
prezentace, tzv. intro, které je opČt vČtšinou
reklamního charakteru. NávštČvník stránek je v
tomto pĜípadČ nucen udČlat ještČ jeden krok
(kliknout), aby se dostal k požadovanému obsahu, a to snižuje jejich pĜístupnost a odrazuje
návštČvníky od jejich dalšího zkoumání.
Jedno z pravidel pĜístupnosti také hovoĜí o
navigaci na webových stránkách. Navigace
musí být srozumitelná a konzistentní a od ostatního obsahu webové stránky musí být zĜetelnČ
oddČlena. Musí být také vytvoĜena jednoduchým a intuitivním zpĤsobem, vše musí být
srozumitelné a návštČvník stránek musí snadno
pochopit, kam odkazy vedou a kde se právČ
nachází. VČtšina hodnocených webových stránek splĖuje toto základní pravidlo jen þásteþnČ.
Úvodní stránka a navigace tak rozhodují o tom,
zda se firmy pĜipraví o þást svých návštČvníkĤ
webových stránek þi nikoliv.
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Hodnocení optimalizace pro vyhledávaþe
Optimalizace pro vyhledávaþe má jak faktory na stránkách (on-page faktory), tak faktory
mimo webové stránky (off-page faktory). Lze je
tĜídit napĜ. podle toho, zda se vztahují ke kvalitČ produktĤ, používání produktĤ, servisu, jednání pracovníkĤ firmy, nabídce a práci obchodníkĤ atd. To však lze provést pouze v pĜípadČ,
že informace získávané prostĜednictvím webových stránek jsou propojeny se systémy CRM.
Hodnocení jsme omezili na faktory na
stránkách, které lze spolehlivČ najít a hodnotit.
Pro hodnocení faktorĤ mimo stránky by totiž
bylo potĜeba technicky vstoupit do úþtĤ pro
správu stránek, ke kterým jsme nemČli pĜístup.
To se však þásteþnČ týká i faktorĤ na stránkách.
Jsou to zejména tyto faktory: titulek stránky (v
kódu stránek oznaþený tagem title), popis
stránky (v kódu stránek oznaþený tagem
description), nadpisy (v kódu stránek oznaþený
tagem H1-H3), a dále gramaticky, stylisticky a
sémanticky kvalitní obsah. Vše musí být konzistentní ve vztahu ke klíþovému slovu ukazujícímu na téma stránky. Z tohoto hlediska jsou
stránky všech hodnocených firem nevyhovující.
Hodnocení zamČĜení stránek na dosažení cílĤ
marketingové komunikace
Webové stránky mají zákazníky informovat, ovlivĖovat jejich rozhodnutí, navázat s
nimi vztah a udržovat ho. Vzhledem k tomu, že
výrobní podniky v potravináĜském odvČtví musí
komunikovat s B2B i B2C zákazníky, mČlo by
mezi cíle marketingové komunikace na webových stránkách patĜit rovnČž zjišĢování informací od zákazníkĤ. Znamená to zjišĢování, jaké
mají zákazníci požadavky, pĜání, s þím jsou
spokojení nebo naopak nespokojení, zda mají
stížnosti apod. Proto marketingová komunikace
na webových stránkách by mČla plnit konkrétní
cíle jako je budování znaþky, poskytování informací o produktech a firmČ, pĜesvČdþování
zákazníkĤ o pĜednostech nabídky, vytváĜení
jejich preferencí znaþky, zvyšování jejich pĜipravenosti ke koupi, ale i posilování jejich dĤvČry ve firmu a její produkty a pĜísun informací
a názorĤ zákazníkĤ v celém hodnotovém ĜetČzci
od výrobce po koneþného spotĜebitele zpČt do
firmy.
VČtšina hodnocených webových stránek
pĤsobí tak, že jejich tvĤrci nemají potĜebné
znalosti o systému marketingové komunikace
na webových stránkách a zĜejmČ pĜi jejich vy-

tváĜení nestanovují žádný konkrétní cíl. Stránky
jsou vytváĜeny z nejasných dĤvodĤ a mají tak
pouze charakter špatnČ pĜipravené prezentace.
Nutno však konstatovat, že webové stránky se u
zkoumaných firem výraznČ liší. Více než polovina webových stránek je z tohoto hlediska
zcela nevyhovujících, pouze o zhruba ¼ lze
Ĝíci, že jsou prĤmČrné a jen u cca ¼ firem dosahují webové stránky nadprĤmČrné úrovnČ a je z
nich patrné, že byly stanoveny cíle marketingové komunikace, a to pĜedevším smČrem k zákazníkovi i od nČho k firmČ. Z takových stránek
je zĜejmé úsilí o podání informací o produktech
nebo snaha ovlivĖovat nákupní chování zákazníkĤ. V nČkterých pĜípadech jsou vidČt i pokusy
o udržování kontaktu se zákazníkem zamČĜené
na získání zpČtné vazby. Zákazníci mají možnost vyjádĜit svĤj názor prostĜednictvím vloženého elektronického dotazníku, pĜípadnČ jsou
vyzváni k úþasti v soutČži, v rámci které musí
odpovČdČt na otázky, jejichž prostĜednictvím
získává firma zpČtnou vazbu od zákazníkĤ.
Pro B2B zákazníky je na vČtšinČ webových
stránek vybraných firem velmi málo informací
a v rámci hodnotového ĜetČzce je tak pĜevládající pĤsobení na koncového zákazníka. Plyne z
toho, že distribuþní meziþlánek, tj. obchodník,
je vynechán. Proto se lze domnívat, že nebyly
cíle vzájemné komunikace smČrem k obchodníkĤm, až na naprosté výjimky, stanoveny.
Hodnocení prezentace strategie positioning
na webových stránkách
Z hlediska prezentace strategie positioning
jsou mezi webovými stránkami jednotlivých
vybraných firem velké rozdíly. K tomu, aby
sdČlení bylo úþinné, je nutná kombinace rĤzných zpĤsobĤ komunikace a jejich vzájemná
provázanost. ěada firem využívá pouze nČkteré
zpĤsoby komunikace, které navíc pĤsobí velmi
rozdílnČ. PĜitom komunikace je základem prezentace strategie positioning a jejím cílem je
sdČlení odlišení daného produktu od konkurenþní nabídky. V situaci, kdy má vČtšina vybraných firem problém s koncepcí sdČlení a
komunikaþního mixu, obsahem stránek a s orientací návštČvníkĤ, je témČĜ nemožné najít takové prvky, které by jednoznaþnČ ukázaly, jaká
je jejich strategie positioning.
Hodnocení reklamy na webových stránkách
Vzhledem k tomu, že ani jedna z hodnocených firem nemá na svých stránkách možnost
pĜímého nákupu, je využití reklamy na webo-
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vých stránkách vybraných podnikĤ potravináĜských podnikĤ velmi okrajové. Reklamu je totiž
vhodné umístit také na webové stránky výrobce
pouze v pĜípadČ podpory reklamních kampaní
obchodníkĤ. O to se pokusila pouze jediná spoleþnost, která však reklamu vytvoĜila nejménČ
vhodným zpĤsobem, a to reklamním bannerem,
který brání vstupu na vlastní stránky spoleþnosti, tzn. uživatel musí banner vypnout, pokud
chce vstoupit na stránky.
Další reklama, která se objevila na webových stránkách, pĜedstavovala nový výrobek,
avšak bez návaznosti na obchodní síĢ nebo
konkrétní akci. Reklama jedné ze spoleþností
lákala k úþasti na soutČži. To je však již prvek
podpory prodeje a navíc byl návštČvník smČrován na jiný web bez pĜedchozího upozornČní,
což je zcela nepĜípustné.
Hodnocení podpory prodeje na webových
stránkách
Prvky podpory prodeje na webových
stránkách vybraných výrobních podnikĤ jsou
spíše výjimkou. Podporou prodeje smČrem k
B2B zákazníkĤm (obchodníkĤm) míĜila pouze
jedna spoleþnost, která má na svých stránkách
platný akþní leták pro obchodníky. Jiné firmy
se zamČĜují na podporu prodeje pro koncové
spotĜebitele. PĜíkladem je nabídka akþní slevy
produktĤ na podnikových prodejnách.
Nejvíce rozšíĜený prvek podpory prodeje
na webových stránkách vybraných firem jsou
soutČže. SoutČže pro koncové zákazníky poĜádala Ĝada z hodnocených firem.
Základem k uplatnČní prvkĤ podpory prodeje jsou však informace o samotných produktech. V tomto ohledu je situace velmi dobrá,
protože informace o produktech, vþetnČ jejich
vyobrazení má Ĝada firem zpracovány velmi
peþlivČ a zákazník má tak možnost se s tČmito
produkty blíže seznámit a volit formu podpory
prodeje podle svých potĜeb.
Hodnocení public relations na webových
stránkách
NejvČtší nedostatky byly celkovČ v oblasti
informovanosti návštČvníkĤ webových stránek
o managementu spoleþnosti, vlastnické struktuĜe, úrovni dosahovaných finanþních ukazatelĤ,
prezentaci výroþních zpráv a také v prezentaci
úsilí o spoleþensky zodpovČdné podnikání.
Otázka spoleþenské zodpovČdnosti je však
právČ v oboru potravináĜské výroby velmi aktuální. Jednak se potravináĜství dotýká naprosto

všech lidí, a také jsou potraviny detailnČ sledovány a rozebírány v médiích. Jde nejen o profesionální média, ale i o nejrĤznČjší diskuse, blogy, sociální sítČ a další komunikaþní prostĜedky
na internetu (i mimo nČj), kde je sdružuje velké
množství lidí vČnujících se tomuto tématu. Firmy jsou tak pod stálým tlakem a mČly by se na
veĜejnosti prezentovat v tom nejlepším svČtle.
Prvky spoleþenské zodpovČdnosti jako je ohleduplnost k životnímu prostĜedí, péþe o hendikepované (v tomto ohledu jsou to i lidé, kteĜí nemohou jíst urþité potraviny), sponzorování
spoleþensky prospČšných aktivit a Ĝada dalších
aspektĤ, mohou potravináĜským podnikĤm pĜivést nejen nové zákazníky, ale pomáhají vytváĜet a udržet jejich pozitivní obraz v oþích široké
veĜejnosti. Od 1. 11. 2010 také platí norma ISO
26000, která spoleþenskou odpovČdnost jasnČ
definuje a doporuþuje.
K prvkĤm public relations patĜí také sdČlení zákazníkĤm, že firma dodává kvalitní potraviny a dodržuje veškerá naĜízení a pĜedpisy. S
certifikáty kvality a ocenČním produktĤ se lze
setkat témČĜ na všech webových stránkách vybraných firem. Ani jeden z tČchto prvkĤ nemají
na stránkách pouze 4 zkoumané spoleþnosti.
Stejné firmy se také nedostateþnČ prezentují
svojí historií, což patĜí k dĤležitým prvkĤm
public relations, kdy tradice ukazuje na dlouhotrvající zájem ze strany zákazníkĤ o produkty
dané firmy. Tato oblast je jinak celkovČ jednou
z nejlépe hodnocených z hlediska public relations, kdy zmínky o historii a tradici mají na
svých webových stránkách témČĜ všechny hodnocené firmy.
DobĜe zpracované kontakty s uvedením
zodpovČdných osob jsou na webových stránkách vČtšiny firem, avšak informace o managementu, výroþní zprávy nebo úrovni dosahovaných finanþních ukazatelĤ, pĜípadnČ
uvedení vybraných zákazníkĤ (reference), jsou
zcela výjimeþné. To potvrzuje, že se vybrané
spoleþnosti jen velmi málo zamČĜují na zákazníky z B2B oblasti, tj. na bezprostĜední odbČratele - obchodníky.
Hodnocení pĜímého marketingu na webových stránkách
Z prvkĤ pĜímého marketingu nenabízí žádná z vybraných firem na svých webových
stránkách možnost online poradny. Vzhledem k
charakteru potravináĜské výroby by však toto
bylo vhodné, protože složení nČkterých potra-
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vin mĤže zpĤsobit urþitým skupinám zákazníkĤ
problémy. Nelze pĜedpokládat, že tyto informace obdrží zákazník od prodejce a mnohdy se je
nedozví ani ze složení, uvedeném na obale.
U pĜímého marketingu se firmy omezily
pouze na formuláĜ pro dotazy k nabízenému
sortimentu produktĤ a i tento prvek bylo možno
nalézt pouze u 7 spoleþností z 19 hodnocených.
ZávČr
Marketingová komunikace na webových
stránkách by mČla být cílena a diferencována
podle cílových skupin pĜíjemcĤ sdČlení, a to
rozdílnČ pĜi komunikaci s koncovými zákazníky
a rozdílnČ s bezprostĜedními odbČrateli - obchodníky, pĜes které se dostávají produkty ke
koneþným spotĜebitelĤm. Systém marketingové
komunikace by mČl podporovat plnČní celé
soustavy cílĤ, jako jsou budování znaþky, poskytování informací o firmČ a produktech, pĜesvČdþování zákazníkĤ o pĜednostech nabídky,
vytváĜení jejich preferencí znaþky a produktĤ,
zvyšování jejich pĜipravenosti ke koupi, ale i
posilování jejich dĤvČry ve firmu a její produkty a pĜísun informací a názorĤ zákazníkĤ v celém hodnotovém ĜetČzci od bezprostĜedního
odbČratele po koneþného spotĜebitele zpČt do
firmy. Proto je úþelné využít rozmanitých nástrojĤ komunikace, vedoucí k prohloubení interakce mezi všemi subjekty hodnotového ĜetČzce.
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