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ÚVOD, CÍLE PRÁCE
Cílem mé bakalářské práce je analýza situace na trhu, ve kterém se pohybuje zkoumaná
firma a rovněž analýzy situace uvnitř firmy. Na základě této analýzy bude sestaven
marketingový plán společnosti.

Situace na trhu se neustále mění. Mění se
zákazníků.

působení konkurence ale i požadavky

Firma si nikdy nemůže být jistá stávající situací a obává se, čím může

překvapit konkurence.

U firem se zaběhnutou marketingovou činností se vlastně jedná o zužování či rozšiřování
průzkumové činnosti a následně návrhů opatření podle současné, ale i budoucí potřeby.

Neinformovanost o situaci na trhu může mít negativní dopad především na firmy
provádějící hromadnou výrobu nebo činnost, která se nedokáže rychle přizpůsobit měnícím
se trendům, činnost, u níž se očekává ustálená situace a dlouhodobý bezproblémový odbyt.

Podobnou činnost provozuje i společnost, u které jsem se rozhodla zpracovat bakalářskou
práci.

Zvolila jsem si následující postup. Nejprve provedu analýzu obecného okolí, kde budou
upřesněny všeobecné podmínky pro podnikání v tomto oboru. V dalším kroku se budu
věnovat zhodnocení situace, poskytovaných služeb a to z hlediska konkurentů, zákazníků
a dodavatelů.

Dalším krokem bude rozbor interních faktorů. Tento krok se skládá ze čtyř bodů - rozbor
slabých a silných stránek firmy, možností dalšího positivního rozvoje a faktorů, které tvoří
potenciální problémy či hrozby společnosti.

Posledním krokem je nalezení hlavních problémů a na jejich základě zpracování
marketingového plánu.
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1

POPIS FIRMY

1.1 Základní údaje
Firma ROPLASTO patří k zakladatelům oboru výroby PVC oken a dveří - působí v oboru
právě k letošnímu roku 50 let.

Jako první mezi výrobci profilových systémů zavádí v roce 1997 čtyřkomorový profilový
systém, o čtyři roky později, se zřetelem na vyvíjející se požadavky trhu, pětikomorový.
Výroba profilů je situována v německém Bergisch Gladbachu, samozřejmostí je řízení
kvality dle Belgii, Holandsku, Polsku, Slovenské republice, Řecku, Maďarsku, Rumunsku,
Bulharsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, a v Rusku a Pobaltí patří produkci
extrudovaných profilů a obratem 300 mil. Eur k významným evropským dodavatelům
PVC systémů pro výrobu oken a dveří.

Na českém trhu působí ROPLASTO CZ s.r.o. od roku 1993. Sídlo společnosti je v Brně,
odkud jsou z centrálního skladu expedovány dodávky PVC profilů, výztuh, těsnění,
doplňkových materiálů a kování ROTO smluvním partnerům v České a Slovenské
republice.

V neposlední řadě je zde i situováno centrum pro povrchovou úpravu PVC profilů
(foliování) a jejich ohýbání - nezbytné zázemí pro všechny výrobce PVC oken a dveří.
Nedílnou součástí nabídky obchodním partnerům je i technická, obchodní a SW podpora,
kterou zajišťují kvalifikování pracovníci z logistického,obchodního, technického či
informačního oddělení.
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Obr. 1 – Společnost Roplasto v Evropě

Obr. 2 – Sídlo společnost Roplasto v Německu
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Obr. 3 – Schéma skupiny Roplasto
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Obr. 4 – Schéma prodejní struktury
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1.2 Současná situace, organizační schéma
ROPLASTO CZ, s.r.o. je dceřinou společností zahraničního majitele WBAG, který zde má
100% podíl.

Předmětem činnosti společnosti je obchodní činnost a výroba v oblasti stavebnictví
- výplní stavebních otvorů , konkrétně PVC oken a dveří.

PVC profily jsou vyráběny - extrudovány - sesterskou společností v Kolíně n.Rýnem.
Zde je ROPLASTO CZ nakupuje a z centrálního skladu v Brně dále, spolu s doplňkovým
sortimentem ( výztuže, těsnění, kování atd. ) od dalších dodavatelů, distribuuje svým
zákazníkům – výrobcům PVC oken a dveří do ČR a SR. Doprava jak ze zahraničí tak
i rozvoz zákazníkům jsou zajišťovány externí kamionovou dopravou ( společností DHL ).

Společnost má celkem 38 zaměstnanců, 13 v obchodním úseku a 25 osob pracuje
ve výrobě.

Výroba ( povrchové úpravy profilů ) pracuje na 3 směnný provoz, rozhodující objem
obratu je však v obchodní činnosti.

Obchodní úsek je rozdělen na:
•

nákup a prodej, logistika, zákaznický servis

•

ekonomie, účetnictví, controlling, konsolidace se zahraničními jednotkami

•

personální

•

technický

•

obchodní zástupci jednotlivých regionů

•

sklad
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Obr. 5 – Roplasto CZ má sídlo v Brně
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Obr. 6 – Organizační schéma Roplasto CZ
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Sklad

2

VIZE, CÍLE A STRATEGIE SPOLEČNOSTI
ROPLASTO

2.1 Vize
"Chceme působit jako profesionální, vysoce efektivní společnost, která se vyznačuje
stálým plněním očekávání zákazníka co do kvality produkce, spolehlivosti dodávek
a v neposlední řadě i inovace svých výrobků."

2.2 Cíle
Roplasto CZ jako jeden ze členů skupiny WBAG podléhá centrálně řízené strategii pro
rozvoj ve střední a východní Evropě. V posledních 3 letech hlavním zadáním je přesun
činností obchodních i výrobních z Německa směrem na východ. Tyto regiony mají do
budoucna podstatně větší potenciál rozvoje než nasycený německý trh a většina zemí
bývalé západní Evropy.

Souběžně s těmito kroky dochází k integraci některých činností. Pro ROPLASTO CZ
je zadáním zajistit, krom vlastní pozice na trhu ČR a SR, výrobu, skladování a distribuci
dekor profilů pro všechny společnosti skupiny WBA.

2.3 Strategie
V průběhu příštího roku dojde k rozšíření a posílení všech činností, které budou
podporovat obchodní činnost skupiny v regionech na východ či jih od ČR. Konkrétně bude
rozšířen úsek výroby, skladování a distribuce dekor profilů (nová skladovací hala, 3
foliovací linky ve třísměnném provozu).

V obchodní činnosti byla zahájena spolupráce ve formě obchodní podpory a konsultací
s partnery v RF – Moskvě a dalších 5 regionech. Na trhu ČR a SR bude uveden nový
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profilový systém, reagující na současnou poptávku, který by měl zajisti zvýšení obratu
a následně podílu na trhu pro společnost ROPLASTO CZ.
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3
3.1

SITUAČNÍ ANALÝZA
Produkty, cena, prostředí, propagace

3.1.1 Produkty a služby

Přehled výrobků – profilové systémy

ROPLASTO 7001

5ti komorový systém

6001

3 komorový systém

4001

posuvné dveře

3001

rolety

2001

okenice

PLASTMO Index 3.1

3 komorový systém

PLASTMO Index 4.1

4 komorový systém

15

Obr. 7 – Jednotlivé řady profilových systémů
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Obr. 8 – Jednotlivé prvky okenního profilu
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Obr. 9 – Prvky okenního profilu
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Obr. 10 – Roplasto 7001 – profilové kombinace
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Obr. 11 – Roplasto 7001 - systémové kombinace
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Obr. 12 – Tepelné vyzařování
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Obr. 13 – Vztah společnosti Roplasto k ekologii
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Obr. 14 – Zvuková izolace
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Přehled služeb

foliování PVC profilů pro okna a dveře - dekor program
ohýbání PVC profilů - obloukové prvky pro oblouková okna

Rozhodujícími produkty – ve většině regionů i do budoucna – jsou PVC profilové systémy
pro výrobu oken a dveří ROPLASTO 7001 a Plastmo Index. Ostatní systémy jsou nutnou
podmínkou pro konkurenceschopnost firmy a dávají zákazníkům širší možnosti při
oslovení potenciálního zákazníka. Do této skupiny nestandardních výrobků patří okna
nepravidelných tvarů – zejména oblouková a okna jiná než barvy bílé, tzn. barevná škála
a imitace dřeva.

Pro stále rostoucí segment trhu průmyslových a nebytových staveb byl dokončen vývoj
a zahájena výroba nového systému 6002, který reaguje svou konstrukcí a použitím na
cenové tlaky. Vzhledově je identický systému 7001, cenových úspor bylo dosaženo
redukcí stavební hloubky na 58mm, což sníží váhu jednotky ( 1 bm ) a následně cenu
konečného výrobku. okna.

Okna a dveře jako výplně stavebních otvorů jsou velmi podstatnou součástí staveb.
Požadavky na vysokou kvalitu a nízkou cenu jdou logicky „proti sobě“, je nutno hledat
přijatelný kompromis. Právě pro tento příznivý poměr jsou PVC okna více žádána než
dřevěná či hliníková.

V nejrychleji se rozvíjejícím segmentu trhu – rekonstrukce panelových domů – se o jiných
oknech ani neuvažuje.

Velmi dobře se ale PVC okna osvědčila a jsou žádána v novostavbách, průmyslové
výstavbě, renovacích staré městské zástavby atd. Jako příklad v obrazové příloze uvádím
kompletní rekonstrukci Priessnitzových lázní v Jeseníku a Zbojnickou chatu v extrémních
klimatických podmínkách 2 000 m.nad mořem.
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Obr. 15 – Priessnitzovy lázně

3.1.2 Cena

Tak jako v řadě jiných oborů patří mezi rozhodující konkurenční nástroje a má přímý
dopad na řadu oblastí:
•

konkurenceschopnost produktu i společnosti

•

podpora image výrobku i výrobce

•

ziskovost firmy a následně její „ finanční zdravotní stav “

Cenová politika a strategie jsou předmětem stálého vyhodnocování, zkoumání,
porovnávání a rozhodování. Správná cenová kalkulace a politika jsou podmínkou existence
firmy, špatná naopak zárukou špatného konce.

Cenu ovlivňuje řada faktorů – mezi nejdůležitější patří ceny surovin, náklady výroby,
transportu, distribuce, podpory prodeje atd. V zásadě je zapotřebí „naladit“ cenu dle typu
25

výrobku, velikosti a kvality zákazníka, předpokládaných objemů prodeje a v neposlední
řadě i cenové hladiny srovnatelných konkurenčních produktů.

3.1.3 Prostředí

Konkurence mezi výrobci PVC oken a dveří patří mezi nejtvrdší – stačí se podívat na
inzeráty, internet, do poštovních schránek na direkt mail. Všichni mají nejlepší okna
za

bezkonkurenční

cenu,

z

nejlepších

komponent,

s

nejdelší

zárukou

atd.

Důvodů je řada a není lehké je seřadit dle nějakých měřítek.

Asi nejsilnějším motivem výrobců PVC ve střední a východní Evropě oken je poptávka
a silný potenciál trhu na řadu příštích let. Je to logický důsledek stavu bytového
i nebytového fondu silně zanedbaného co do údržby i kvality použitých výplní otvorů
(oken a dveří), zejména do r. 1990. Zjednodušeně řečeno – výměna starých dřevěných
oken potrvá ještě několik let.

K velké konkurenci přispívá také relativní jednoduchost výroby PVC oken. Jedná se
o strojově a technologicky ne příliš náročnou výrobu, zejména proto, že jde vlastně
o kompletaci polotovarů – PVC profily, kování, sklo. Nicméně nároky na přesnost jsou
značné, okno je také zapotřebí kvalifikovaně osadit do stavby a poskytnout zákazníkovi
záruky na řadu let.

Všechny tyto požadavky jsou přenášeny na dodavatele komponent, kteří musí o každého
zákazníka doslova bojovat a snažit se vyhovět všem jeho potřebám a přáním.

3.1.4 Propagace

Propagaci v oboru PVC oken lze definovat z nejrůznějších pohledů. Zřejmě rozdělení
na propagaci:
a) pro konečného uživatele (zákazník, který si koupí a nechá nainstalovat PVC okno)
b) pro zpracovatele PVC profilů (výrobce oken, který nakupuje profily a vyrábí okna)
je zásadní. Výrobce zajímá kvalita, cena a servis spojené s dodáním komponent pro výrobu
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okna, konečného spotřebitele už daleko více jen výrobek – okno. Formy propagace budou
více rozvedeny v dalších kapitolách mé práce.

3.2 Analýzy společnosti a okolí
3.2.1 Silné stránky
Společnost ROPLASTO CZ, s.r.o. vstoupila na český a slovenský trh v r. 1993, v době,
kdy existovala řada „modelů“, jak se taková firma má profilovat, jak má fungovat, jaký typ
a rozsah služeb má svým zákazníkům poskytovat. Bylo tedy strategicky důležité se
rozhodnout pro variantu, která by byla vhodná jak v té době, tak i o řadu let později a tím
zajistit konkurenceschopnost v delším časovém horizontu než pouze několika let.
Zásadním kriteriem pro toto rozhodování byla analýza zákazníka a jeho potřeb
z dlouhodobého hlediska. Každý výrobce PVC oken bez výjimky potřebuje nejen kvalitní
materiál, ale také s tím spojený servis – včasné a kompletní dodávky, obchodní a
technickou podporu atd.

Proto – již v r. 1994, bylo rozhodnuto, že bude a vzápětí bylo vybudováno zásobovací a
servisní centrum pro Českou a Slovenskou republiku v Brně. Tento centrální sklad, kde je
i sídlo společnosti, je v Brně Slatině přímo u dálničního exitu, což je velmi výhodné pro
kamionovou přepravu, kterou jsou zajišťovány veškeré dodávky – jak od dodavatelů ze
zahraničí, tak i zákazníkům V Čechách, na Moravě i Slovensku. Zde je k dispozici veškerý
sortiment, potřebný pro výrobu PVC oken a dveří – PVC profily, ocelové výztuhy, těsnění,
okenní a dveřní kování atd.

Prakticky to pro zákazníka znamená, že s výjimkou skla, které se dodává z přepravních a
dalších důvodů vždy z místních zdrojů, může získat prakticky veškerý potřebný materiál
od jednoho dodavatele, z jednoho místa, jednou dodávkou. To představuje značné časové
i finanční úspory pro výrobce oken, mohou se soustředit více na problémy, které přímo
souvisí s jejich činností – tzn. výrobu a prodej.

Krom dosud uvedených činností, které zahrnují pouze prodej materiálu, poskytuje
ROPLASTO CZ svým klientům další technickou a obchodní podporu. Pracovníci
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technického úseku pomáhají zákazníkům s výběrem a instalací strojů potřebných pro
výrobu oken, zajišťují školení a praktický výcvik pracovníků, zajišťují, instalují a uvádí do
provozu SW, potřebný pro zpracování zakázek. Provádí periodické kontroly ve výrobních
prostorách, měření parametrů jednotlivých strojů a doporučení k údržbě či opravě. Účastní
se reklamačních řízení, školí montážní čety, jak správně instalovat okna do staveb atd.
Obchodníci, krom vlastního prodeje materiálu, jsou k dispozici zákazníkům při podpoře
jejich prodeje. Účastní se výběrových řízení při zadávání staveb, jsou v kontaktu
s projektanty, investory , stavebními bytovými družstvy apod.

Všechny tyto činnosti a služby mají jediný cíl – uspokojit zákazníka, vytvořit dlouhodobé
pevné vazby a posílit konkurenceschopnost.

Shrnutí:
•

Dobrá pověst a image firmy – působí na trhu již 11 let, zahraniční majitel
v letošním roce dosáhl 50ti let činnosti v oboru.

•

Kvalifikovaní zaměstnanci – většina zaměstnanců ve firmě pracuje od jejího
založení, absolvovala řada školení, seminářů i výcvik jak v ČR, tak i v zahraničí.
Firemní kultura má svá jasně stanovená pravidla, zaměstnanci znají svá práva
povinnosti a převládá názor, že práce sice není jednoduchá, ale dobře ohodnocená a
pracovní prostředí i podmínky jsou více než srovnatelné s konkurencí.

•

Technické vybavení – informační technologie na poměrně vysoké úrovni, všichni
zaměstnanci vybaveni SW, HW i komunikační technologií, plná externí podpora
v této oblasti

Vlastní majetek – společnost je ve vlastním, plně splaceném areálu. Není proto finančně
zatížena splátkami úvěru či nájmem, naopak pronajímá volné prostory dalším
dvěma společnostem.

3.2.2 Slabé stránky

Mezi slabé stránky, o kterých se ve společnosti ví a hledá se řešení pro jejich alespoň
částečnou nápravu, patří nedostatečné povědomí o firmě i značce ROPLASTO mezi
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širokou veřejností. Důvodů k této situaci je několik, zejména ale vysoká cena plošné
propagace a ne zcela jednoznačný efekt této propagace. Společnost ROPLASTO věnovala
značné finanční prostředky do oblasti přímých služeb a podpory zákazníků ( vybudování
centra v Brně, rozsáhlý servis zákazníkům – podpora, doprava zboží, školení … ) za cenu
snížení prostředků na plošnou reklamu. Navíc ve vedení společnosti převládá názor, že
prostředky přímo investované do zákazníka mají pro firmu lepší efekt a rychlejší
návratnost.

Omezený počet pracovníků, který sice přináší jejich optimální využití a efektivitu, na
druhé straně ale není příliš prostoru pro další vzdělávání pracovníků a je zde velmi nízká
možnost vzájemné zastupitelnosti.

Snaha maximálně vyhovět požadavkům zákazníka vede někdy i k nelogickým situacím.
ROPLASTO dnes poskytuje tak široký sortiment barevně upravených profilů, že pružné
zajištění jejich výroby je velmi složité a nákladné a v konečném důsledku vede k vyšší
ceně než u konkurence, která poskytuje pouze omezený sortiment, ale výrobně jednodušší
tudíž i levnější.

Rozložení objemu prodeje neodpovídá teoretickým možnostem jednotlivých regionů.
Slovenská republika dlouhodobě přináší nižší výsledky než by bylo možno očekávat,
V ČR oblast Čech a města Prahy je také hluboko pod výsledky dosahovanými v moravské
oblasti. Je zřejmé, že umístění centra v Brně je hlavní příčinou této situace, je však nutno
hledat řešení.

Shrnutí:
•

Slabá značka – přes dobrou reputaci u vlastních zákazníků je širší povědomí o
značce ROPLASTO nedostačující

•

Limitovaný počet zaměstnanců – požadavky na produktivitu a kvalitu pracovníků

•

Nedostatečná cenová konkurence některých výrobků

•

Špatné regionální poměry prodeje – Čechy a SR zanedbané
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3.2.3 Příležitosti
V současné konkurenčně složité situaci ne všichni výrobci jsou dostatečně připraveni
reagovat na měnící se požadavky trhu.

Dochází k výrazné segmentaci trhu, kde na jedné straně zákazník požaduje okno nejvyšší
kvality a je ochoten za něj zaplatit ( soukromá výstavba rodinných domů, tzv. bohaté
regiony jako Praha, Brno atd. ), na druhé straně je rychle narůstající objem zakázek, kde
jsou k dispozici omezené finanční prostředky a rozhoduje víceméně pouze cena ( bytová
družstva, rekonstrukce panelových domů, státní zakázky atd. ). Na obojí je zapotřebí mít
odpověď

a ROPLASTO má pro své klienty dostatečně široký sortiment pro všechny

typy výstavby.

Oba hlavní systémy - 5ti komorový 7001 i 3komorový 6002 - jsou řešeny tak, aby
vyhověly zejména technickým požadavkům výrobců, ale zároveň umožnily cenové
rozlišení

výrobků.

Spolu s dobrou dostupností celého sortimentu a přidanými službami ( foliování a ohýbání
profilů ) z centrálního skladu v Brně pro české i slovenské zákazníky je předpoklad, že
společnost udrží, případně i může vylepšit své postavení na trhu.

Shrnutí:
•

Pružnost v nabídce – schopnost reagovat na nové trendy a požadavky ve výstavbě

•

Cenová politika - reakce na cenové tlaky trhu, větší prostor pro zákazníky

3.2.4 Hrozby

V současné době se ví, že na českém a slovenském trhu působí 26 dodavatelů PVC
profilových systémů. Odhaduje se, aktivně vyrábí okna ( prodejci oken se neberou
v úvahu) cca 400 výrobců . Všichni z nich, s ohledem na značný přetlak nabídky, mají
kdykoliv možnost přejít ke konkurenci.

Každý z dodavatelů PVC profilů potřebuje určitý minimální podíl na trhu, prakticky to
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znamená určitý počet zákazníků – výrobců PVC oken a dveří - určité velikosti. Čím více,
tím lépe a naopak.
V současné době má ROPLASTO CZ asi 30 stálých zákazníků, kteří umožňují společnosti
běžný

provoz,

rozvoj,

podporu

zákazníků

a

celkově

zdravý

chod

firmy.

Přesto však existuje řada potenciálních hrozeb, které mohou tuto rovnováhu relativně
rychle narušit.

Mezi vnější patří zejména velký tlak na cenu, na který je nutno reagovat postupným
snižováním. To logicky vede ke snížení dosahovaných marží a následně omezení možností
společnosti zejména směrem k zákazníkům ( podpora, servis … ).

Velkým problémem je a do budoucna i bude volný trh v rámci Evropské Unie. Z okolních
trhů, kde jsou z různých důvodů významně nižší ceny ( např. Polsko, kde byla zavedena
dotace na export výrobků ) k nám volně proudí levné zboží a to ještě více komplikuje
situaci. Objevují se velmi levná okna a zákazník často upřednostní cenu bez většího ohledu
na kvalitu
.
Navíc dlouhodobě narůstá cena ropy jako hlavní suroviny pro výrobu PVC, což souvisle
prodražuje výrobu profilů. Navýšení výrobních nákladů, s ohledem na velkou konkurenci,
lze

však

jen

velmi

těžce

promítnout

do

cenového

navýšení

profilů.

Mezi vnitřní hrozby můžeme zařadit zejména kreditní politiku společnosti. Zde, opět jako
reakce na chování konkurence, je nutno poskytovat zákazníkům poměrně vysoké kreditní
úvěry s dlouhou dobou splatnosti. Krom problémů s cash flow čelí firma nebezpečí, že
v případě neřešitelných problémů u zákazníka se stanou některé pohledávky nedobytné,
což, v některých případech, může znamenat pro společnost značné finanční ztráty. Proto je
většina

pohledávek

pojištěna,

ne

však

všechny

zákazníky

lze

pojistit.

V neposlední řadě ROPLASTO jako výrobce PVC profilů nese veškerou zodpovědnost za
řízení a kontrolu kvality výrobků a za jejich vývoj. Tato i finančně velmi náročná činnost
má řadu úskalí a při jediném selhání se problém ihned přenáší na zákazníka, který jistě
nečeká méně kvalitní výrobky a ihned je porovnává s konkurencí.
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Shrnutí:
•

Malý podíl na trhu – nutno udržovat minimální obraty a marže, meziroční nárůst
podmínkou

•

Evropská unie – tok levného zboží a materiálu do České i Slovenské Republiky

•

Růst cen surovin – zejména ropa má přímý dopad na výrobní náklady

•

Kreditní politika – výše pohledávek a jejich zajištění je nutno mít průběžně pod
kontrolou

Závislost na velkých zákaznících – cca 65% obratu přináší 5 největších zákazníků (z 30)
společnosti. Tato situace je dlouhodobě neúnosná, nutno zvýšit počet zákazníků a rozložit
rizika.
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4

MARKETINGOVÝ PLÁN

4.1 Úvod, cíle
Marketingový plán je nástroj, jehož prvořadým cílem je vylepšit obchodní výsledky firmy,
a to prostřednictvím realizace efektivních marketingových aktivit. Obecně jeho příprava,
realizace, sledování a vyhodnocování jsou pro společnost velmi důležité.

Marketingový plán není izolovaný dokument – je přímo a úzce spojen s obchodním
plánem firmy, marketingové cíle musejí přímo korespondovat s firemními cíli
definovanými v obchodním plánu a přímo je podporovat.

Je řada důvodů pro vypracování marketingového plánu. Mezi nejdůležitější patří:
•

Snižuje podnikatelská rizika tím, že se již v procesu jeho přípravy vytváří modely
fungování firmy, analyzuje se konkurence , vnitřní prostředí firmy, rizika atd. Lze
tedy vybrat z několika variant budoucího fungování firmy a soustředit se na tu
optimální.

•

Zvýšení obratu a zisku firmy, rozhodující požadavek pro rozvoj a „přežití“. Trh,
výrobky i zákazníky je nutno rozdělit do skupin a pro každou z nich použít různé
výrobky, služby i formy komunikace.

•

Měřitelnost úspěšnosti spočívá v neustálém vyhodnocování a porovnávání
marketingového plánu se skutečností. Je možno pružně reagovat na positivní i
negativní vývoj trhu.

•

Zvýšení informovanosti pracovníků firmy o aktuální situaci a postavení společnosti
na trhu, celkové vylepšení prestiže firmy.

4.2 Statistika a rozbor prodeje minulých let
4.2.1 Statistika prodeje, regionů, ziskovosti
Rozhodujícím ukazatelem výkonu firmy je ( krom dosaženého zisku ) objem PVC profilů
ve váhových jednotkách – tedy kilogramech, resp. tunách. V období posledních
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3 let dochází k pravidelnému meziročnímu nárůstu prodeje o 20-30%, prodejní plán pro
rok 2005 předpokládá meziroční nárůst přes 40%. Požadavek vychází z nutnosti udržení
podílu na stále rostoucím trhu a dále ze skutečnosti, že díky konkurenčním tlakům neustále
klesá cena a následně i marže na 1kg prodaného PVC profilu.
Vývoj prodeje v r. 2001 – 2004 a plán r. 2005 v ČR a SR viz. obr. prodeje v tunách PVC.

Již tento graf signalizuje nepoměr mezi prodejem v ČR a SR, další nepoměr dlouhodobě
trvá mezi Čechami a Moravou v neprospěch Čech. Značné rezervy jsou zřejmě přímo
v Praze, kde je značná koncentrace staveb, investorů i finančních prostředků.

Obr. 16 – Vývoj prodeje PVC

4.2.2 Cílové skupiny – zákazníci ROPLASTO CZ a jejich zákazníci

Základním dělením zákazníků ROPLASTO do cílových skupin jsou 2 kategorie:
a) stávající, stabilizovaní zákazníci, doba spolupráce 1-10 let. Tato kategorie je více
„čitelná“, lze statisticky vyhodnotit a lze poměrně přesně plánovat a odhadovat.
Ve firmě ROPLASTO CZ významně převažuje, cca 80% objemu prodeje.
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b) noví, dělí se do dvou podskupin
b1) doba spolupráce kratší než 1 rok, neověřené kvality partnera v oblasti obchodní,
platební morálky, technické kvality výroby atd. Určitá míra rizika ve všech
uvedených oblastech, špatně se odhaduje další vývoj. ROPLASTO vede 10-15%
tohoto segmentu jako průměr
b2) potenciální - spolupráce dosud nezačala, pouze předběžně dohodnuta, případně
podepsána smlouva o spolupráci. Dělí se dále na
- nově začínající výrobci bez předešlých zkušeností s výrobou ( prodejci
oken, stavební firmy, montážní firmy, soukromí podnikatelé ), další
vývoj nese značná rizika i náklady
- zkušení výrobci v oboru, kteří přešli od konkurence. „Přetažení“
takového zákazníka je velmi časově i finančně náročné, může být
velkým přínosem, často ale i zklamáním. Zákazník má své návyky,
představy a očekávání, která se jen velmi těžce mění či
upravují a je třeba se značně požadavkům zákazníka přizpůsobit. Toto
vše je však vykoupeno, pokud se zákazník „vydaří“ – je zkušený,
rychle přináší větší objemy. Vždy však za ceny nižší než průměr.

4.2.3 Reklama, propagace

Omezuje se na pravidelnou účast firmy na mezinárodním stavebním veletrhu v Brně a
Bratislavě, tisk a distribuci odborných a propagačních brožur (zákazníci ROPLASTO je
obdrží zdarma v jakémkoliv požadovaném množství), reklamu a informace na vlastních
www stránkách, informace o firmě a službách na informačních serverech (EDB, WLW,
seznam.cz atd.) a podporu zákazníků na propagačních akcích v jejich regionech – výstavy,
semináře, školení.

Na rozdíl od některých z konkurentů v posledních letech ROPLASTO neprovádí plošnou
reklamu a neinzeruje v tisku.
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4.2.4 Závěry

Z výše uvedených informací vyplývá, že pro nový marketingový plán je zapotřebí se
soustředit na:
•

Skladbu výrobků

•

Cenovou politiku

•

Segmentaci zákazníků

•

Segmentaci regionů

•

Reklamu a propagaci

•

Personální opatření

•

Rozpočet

•

Akční plán

•

Měření a kontrola plnění plánu a výsledků

4.3 Marketingový plán
4.3.1 Skladba výrobků

V průběhu minulých 3 let převážnou většinu prodeje tvořil 5ti komorový systém
ROPLASTO 7001 - v bílé barvě cca 86% prodeje, dekor zbývajících 14%.
Zastaralý 3komorový systém ROPLASTO 6001 je určen jako výběhový, ostatní produkty
jako výztuže, těsnění, kování a ostatní doplňky jsou dodávány jako nutná součást
sortimentu pro výrobu oken a dveří z PVC profilů a představují cca 30% objemu veškerého
prodeje. Zjednodušeně řečeno – 2/3 PVC profily, 1/3 doplňky.
Pro plánované období 07.2005 – 06. 2006 ( dále jen 2006 )zůstane poměr PVC a doplňky
stejný, zastaralý systém ROPLASTO6001 bude plně nahrazen moderním systémem
ROPLASTO 6002, který vyhoví požadavkům zákazníků na snížení cen a zvýšení
konkurenceschopnosti.
Podíl prodej barevných profilů zůstane zřejmě zachován.
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Období

7001

6001

6002

Doplňky

celkem

2005

63 %

7%

70 %

30 %

100%

2006

50 %

0%

20 %

30 %

100%

Tab. 1 - Struktura prodeje dle sortimentu a období

Období

Čechy

Morava

Slovensko

2005

13%

65%

22%

2006

20%

53%

27%

Tab. 2 - Struktura prodeje regionů

Období

Top 5 zákazníků

Dalších 5 zák.

Zbývajících 20 zák.

2005

70%

12%

18%

2006

55%

18%

27%

Tab. 3 - Struktura prodeje dle zákazníků

4.3.2 Cenová politika

Cenová politika firmy musí zajistit její konkurenceschopnost při současném zachování
ziskovosti.
Jde v podstatě o protichůdné požadavky, nicméně je nutno řešení hledat a také najít.
Filosofií firmy ROPLASTO je princip „ pro každého něco “

a spočívá

v nabídce

dostatečně širokého sortimentu profilových systémů pro různé typy zákazníků, staveb,
investorů a často i regionů s cílem ztratit co možná nejméně zakázek.

Pro každý systém ( 6001, 6002, 7001 ) i doplňky je určen cenový kalkulační vzorec, který
vychází z jednotkové váhy PVC profilu, tedy 1 m profilu. Obecně bílý a jednodušší profil
je levnější – je lehčí, naopak složitější profil je těžší a navíc pokud je opatřen dekorační
folií, jeho cena je významně vyšší.
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Dalším kriteriem cenové politiky je velikost zákazníka. Velcí zákazníci se stabilními
odběry budou mít logicky lepší ceny než malí nestabilní nebo začátečníci, nejnižší ceny,
bohužel, si vynutí zákazníci převzatí od konkurence.
V neposlední řadě v cenové politice hraje roli i region, ve kterém zákazník působí. Jako
dva extremní případy lze uvést Prahu, kde kupní síla umožňuje velmi dobré ceny, nebo
naopak oblasti kolem hranic s Polskem, kde dovoz levných oken z Polska ceny drasticky
snížil.

Vždy je třeba mít na paměti, že ztráta zákazník vede k situaci, kdy už není pro koho cenu
kalkulovat

a

náhrada

ztraceného

podílu

na

trhu

je

vždy

těžká

a

složitá.

4.3.3 Segmentace zákazníků

V současné době je téměř 70% obratu soustředěno u 5ti největších zákazníků firmy. Jedná
se sice o dlouhodobě spolupracující, stabilní a výkonné výrobce oken, nicméně
o zbývajících 30% obratu se dělí dalších 25 zákazníků.

Taková struktura je velmi křehká a nebezpečná – ztráta jednoho z velkých zákazníků může
znamenat pro firmu těžce řešitelnou situaci – náhrada objemu prodeje znamená buď získat
stejně velkého jiného výrobce, což je velmi těžké, nebo řadu menších, což je náročné
přinejmenším časově velmi náročné. Tento problém má přímou souvislost s rozložením
zákazníků v regionech – viz.dále – ale obecně je třeba objem prodeje rozložit podstatně
rovnoměrněji mezi všechny výrobce, tím posílit ty menší a snížit závislost společnosti na
několika velkých.

4.3.4 Segmentace regionů

Společnost ROPLASTO CZ má trh rozdělený do 3 základních regionů. Jsou to Čechy,
Morava
a Slovensko, podskupinu v regionu Čech tvoří město Praha. Dle velikosti a počtu obyvatel
by logicky měl být objem prodeje v jednotlivých regionech podobný, z několika důvodů je
však situace jiná a je zapotřebí hledat řešení.
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Sídlo v Brně, které bylo vybráno záměrně jako optimální pro svou polohu víceméně
uprostřed 3 regionů, má historicky i logicky nejvíce obchodních vazeb na Moravě.
Téměř všichni zaměstnanci jsou z Brna či okolí, i jejich osobní vazby a kontakty převažují
v tomto regionu a rozložení obratu společnosti tomu odpovídá. V současné době je poměr
objemů prodeje SR 22%, Čechy 13% a Morava zbytek, tedy 65%.

Pro marketingový plán je tento poměr jasným tématem k řešení, poněvadž v neobsazených
regionech jsou pro firmu jistě větší možnosti než na Moravě, která je mezi výrobci
profilového systému ROPLASTO rozdělena.

Řešení problému, dle mého názoru, lze hledat v oblasti obchodní politiky a personálního
obsazení.

Obchodní politika:

V regionu Moravy, kde je většina zavedených zákazníků a ti tvoří rozhodující poměr
obratu společnosti, je třeba se zaměřit na jejich technickou, obchodní i propagační podporu
a takto pevnit jejich pozice v regionu a případně zvýšit objem prodeje.

V regionu Čech a Moravy krom podpory stávajících zákazníků je nutno se zaměřit na
získání zákazníků nových, u kterých bude možnost získat další objemy prodeje a navíc
region lépe obsadit“.

Personální politika:

Až dosud pracovali ve společnosti 2 obchodní zástupci, z nichž jeden měl navíc ještě další
kumulované funkce a zajišťoval, mimo jiné, obchod na Slovensku. Obchodník pro Čechy
a

Moravu,

jak

již

bylo

uvedeno,

se

soustředil

na

oblast

Moravy.

Pro další období došlo ve společnosti k rozhodnutí, že se změní personální obsazení
obchodního úseku. Byl zaměstnán nový obchodník s místem bydliště v Českých
Budějovicích, který bude zodpovídat za oblast Čech, stávající obchodní zástupce bude
pokračovat na Moravě a po personálních změnách byl vyčleněn nový obchodní zástupce
pro SR.
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Tato opatření by měla přinést lepší regionální rozložení prodeje – viz. Tabulka „Struktura
prodeje dle regionů“.

4.3.5 Reklama, propagace, podpora prodeje

Pro plánované období, na základě rozboru v předešlých kapitolách, budou připraveny a
v dohodnutých termínech realizovány tyto aktivity :

1. Příprava, tisk a distribuce brožur pro zákazníky.
Stávající brožury budou upraveny s ohledem na nové skutečnosti ( nový profilový
systém 6002, úprava dekor programu atd. ), tisk bude zadán agentuře a distribuci budou
zajišťovat obchodní zástupci dle potřeb zákazníků

2. www stránky ROPLASTO.CZ
Podobně jako brožury budou upraveny informace, vzhled především zaměření na
podporu
značky ROPLASTO

3. Direkt mail
V regionech Čech a Moravy bude prostřednictvím vybrané agentury proveden průzkum
názorů zákazníků formou direkt mailu.

4. Zákaznický den
Místo tradičních veletrhů bude pro všechny zákazníky uspořádán, po dobré zkušenosti
z minulého roku, „Zákaznický den“ v Krkonoších. Bude se jednat o kombinaci
krátkého semináře o nových výrobcích a sportovních aktivit v horském prostředí.

5. Inzerce, PR
Ve vybraných časopisech budou umístěny reklama a odborné články ( Můj dům,
Forum Architektury …)
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4.3.6 Personální oblast

Protože ve společnosti neexistuje marketingové oddělení, rozsah této činnosti nevyžaduje
plný úvazek jednoho pracovníka, bude se jednat o týmovou práci.
Jedna pracovnice bude pověřena koordinací všech činností a bude zajišťovat kontakt
s agenturami, případně zahraničním partnerem, od kterého získá technické podklady
a informace.

Dále se budou na všech aktivitách podílet zejména obchodní zástupci, kteří jsou
v pravidelném styku se zákazníky.

4.3.7 Rozpočet

viz. Tabulka „ Rozpočet reklama a propagace“
Akce, činnost

počet

Jedn.cena Kč

Celkem Kč Termín

Brožury

5.500

32,-

176.000,-

www stránky

2x

35.000,-

Direkt mail

300

22,-

Zákaznický den

1

500.000, -

70.000,-

celoročně
06. a 12/2005

7.000,500.000,-

09/ 2005

480.000,-

07.-10/ 2005

Upomínkové předměty Dle nabídky

200.000,-

celoročně

Celkem náklady

1.433.000,-

odh.
Inzerce + PR

12x

40.000,- odh.

Tab. 4 – Rozpočet reklama a propagace

4.3.8 Měření a kontrola

Měření a kontrola budou prováděny pravidelně souběžně s režimem plánování a kontroly
ve společnosti.

Výsledky prodeje se sledují a porovnávají s plánem každý týden, finanční výsledky
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společnosti, struktura prodeje a výsledky dle zákazníků, regionů 1x měsíčně.
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ZÁVĚR
Cílem mé práce byla analýza a vyhodnocení současného stavu ve společnosti ROPLASTO
CZ, které jsem použila – po konsultaci s vedením společnosti - jako podklad pro návrh
opatření v oblasti prodeje, marketingu a reklamy.

Společnost ROPLASTO CZ vykazuje souvisle dobré výsledky, přesto je však nucena, díky
konkurenčnímu tlaku, neustále zvyšovat objem prodeje a tím si zajistit postavení na trhu.

Trh PVC oken se neustále mění a s tím i požadavky na výrobky – okna, jejich výrobce a
samozřejmě také na výrobce a dodavatele materiálů, potřebných pro výrobu PVC oken.

V konečném důsledku je to vždy a pouze jen spokojený zákazník, který přináší peníze
firmám a je proto zapotřebí pečlivě zvažovat, co vše je nutno udělat pro to, aby skutečně
spokojený byl, aby vztahy s ním byly stabilní a znamenal pro společnost maximální
přínos.

Soubor opatření, které jsem navrhla ve své práci, by měl společnosti ROPLASTO CZ
přispět k dosažení tohoto cíle a navíc být i přínosem pro všechny pracovníky firmy.
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RESUMÉ
Cílem této práce byl marketingový plán společnosti ROPLASTO CZ s.r.o., společnosti
působící na českém trhu již od roku 1993. Jde o pobočku zahraniční firmy. Tato práce,
tedy marketingový plán je vypracován s ohledem na tuto skutečnost.

Práce obsahuje popis společnosti, zhodnocení současné situace na trhu a jeho průzkum.
Vize, cíle a plány pro několik následujících let. Podrobný popis produktů profilové řady
7001 a 6001 – tedy stěžejního výrobního programu.

V práci jsou významnou měrou zahrnuty i oblasti analýz prostředí, konkurence a hlavně
SWOT analýza – tedy studie silných a slabých stránek společnosti, příležitostí a hrozeb.

Marketingový plán obsažený v této práci je vhodným prostředkem umožňujícím další růst
společnosti i ve stále sílící konkurenci nejen na českém trhu.
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