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Marketingový plán

Pro hledače systematických a dlouhodobě účinných řešení, 

podnikatele a ředitele firem, kteří chtějí mít marketing pod kontrolou, 

marketéry malých a středně velkých firem s citem pro detail, 

studenty, kteří se vydali cestou marketingovou, 

všechny, jež se obávají, že marketingový plán je nad jejich síly. 

NENÍ. 

Protože 

MARKETINGOVÝ PLÁN ZVLÁDNE NAPROSTO KAŽDÝ 

(s trochou času a snahy) 



Situační analýza

Rozhlédněte se kolem vás a vaší firmy a 

popřemýšlejte o tom: 

• V čem jste opravdu dobří? 

• Kde vás tlačí bota? 

• Jaké příležitosti chytnout za pačesy? 

• A čemu s respektem odolávat

Postup 

• Vepište do situační analýzy všechny příležitosti, 

hrozby a silné a slabé stránky. 

• Určete stav, ve kterém se nyní nacházejí. 

• Stanovte prioritu každé položky. 

• Vyberte maximálně 2 – 3 položky z každého 

segmentu a těm dejte prioritu.  

• Vyberte, zda se dané období zaměříte na 

prosazování silných stránkách nebo 

• posílení slabých. 

• Vyberte, zda v daném období využijete příležitosti 

nebo potlačíte hrozby. 

Netrapte se dlouhou analýzou. 

Vytvořte vhled do současné situace. 

Učiňte rozhodnutí a toho se držte.
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Situační analýza

Silné stránky Stav Priorita Výběr   Stav Priorita Výběr

V čem se cítíte silní v kramflecích? Je daná položka 

vzhledem ke konkurenci vaší silnou stránkou? Možné 

položky: Technologie, vybavení, prostory. Pracovní tým, 

podmínky pro práci, hodnocení a motivace, komunikace. 

Know-how, image, znalosti o trhu. Finance. Cenová 

politika. Způsoby distribuce. Produkty či služby.  

Marketingová komunikace se zákazníky.

1 - velmi silná,     

5 nejméně silná

% priorita mezi 

silnými 

stránkymi

Silná stránka s 

velkou prioritou

V čem se cítíte nedostatečně? Je daná položka vzhledem 

ke konkurenci vaší slabou stránkou? Možné položky: 

Technologie, vybavení, prostory. Pracovní tým, 

podmínky pro práci, hodnocení a motivace, komunikace. 

Know-how, image, znalosti o trhu. Finance. Cenová 

politika. Způsoby distribuce. Produkty či služby.  

Marketingová komunikace se zákazníky.

1 - velmi slabá,    

5 méně slabá

% priorita mezi 

slabými 

stránkami

Slabá stránka s 

velkou prioritou

1. silná stránka 1. slabá stránka

2. silná stránka 2. slabá stránka

3. silná stránka 3. slabá stránka

další další

další další

další další

Příležitost Stav Priorita Výběr Hrozba Stav Priorita Výběr

Jaké příležitosti vám poskytuje ekonomická situace, 

právní či politický systém, geografické či technologické 

možnosti, kultura či sociální situace, nákupní chování, 

demografické prostředí a jeho vývoj. Jaké pozitivní výzvy 

jsou spojeny s konkurencí,  zákazníky, dodavateli, 

odběrateli, vývojem na konkrétním trhu.

1 - velká 

příležitost,             

5 malá 

přiležitost

% priorita mezi 

příležitostmi

Velká příležitost 

s velkou 

prioritou

Čím vás ohrožuje ekonomická situace, právní či politický 

systém, geografické či technologický vývoj, kultura či 

sociální situace, nákupní chování, demografické 

prostředí. Jak vás ohrožuje konkurence,  zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, vývoj na konkrétním trhu.

1 - velká hrozba, 

5 malá hrozba

% priorita mezi 

hrozbami

Velká hrozba s 

vysokou 

prioritou

1. příležitost 1. hrozba

2. příležitost 2. hrozba

3. příležitost 3. hrozba

další další

další další

SWOT
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Situační analýza - konkurence

Lokální přímá Lokální nepřímá Celorepubliková

Konkurence 1 0 0 1

Konkurence 2 0 0 1

Konkurence 3 0 0 1

Konkurence 4 1 0 0

Konkurence 5 1 0 0

Konkurence 6 0 1 0

Konkurence 7 0 1 0

Konkurence 8 0 1 0

Konkurence
Lokalizace

Webové stránky Silné stránky Slabiny
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Situační analýza - produkty

Produkty/služby Cílení Popis Specifikace Cena

Produkt/služba 1

Produkt/služba 2

Produkt/služba 3

Produkt/služba 4

Produkt/služba 5

Produkt/služba 6

Produkt/služba 7

Produkt/služba 8

Produkt/služba 9

Produkt/služba 10

Produkty/služby
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Situační analýza - statistiky

Věk současný stav

18 - 24

25-34

35 -44

45-54

55 -64

65+

Pohlaví

Ženy

Muži

Geografie

Česko 

Slovenkso

Rusko

Rumunsko

Návštěvníci

Noví

Vracející

Zařízení

Z počítače

Z tabletu

Z mobilu 

Návštěvnost

Orgnické vyhlédávání

PPC

Přímá návštěvnost

Odkazy

Soicální sítě 

Ostaní

Návštěvnost rok

Unikátní uživatelé rok

Návštěvnost průměr/měsíc

Konverze/ rok

Konverze průměr/ měsíc
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Segmentace a targeting

Rozdělte trh na homogenní celky 

• Jaké skupiny zákazníků se na trhu 

nacházejí? 

• Co potřebují? 

• A co jim můžete nabídnout? 

• Kde je můžete zastihnout a obsloužit? 

Skýtají potřebný potenciál? 

Zhodnoťte atraktivnost segmentů 

• Není cílem obsluhovat velké množství 

segmentů.

• Uměním je vybrat ty atraktivní a na ně 

zaměřit své úsilí.

• Zhodnoťte každý segment 8 kritérii.

• Proveďte součet. Segment s nejnižší 

hodnotou vyhrává. 

Segmentujte, když je potřeba. 

Vyberte atraktivní segment a toho se držte.

Rozložte riziko mezi více trhů, ne však příliš. 

Nehoňte příliš mnoho zákazníků najednou. 
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Segmentace a targeting
Vyhodnoťte situaci v segmentu a modelujte (měsíc/rok)

• Výpočet potenciál trhu

• Počet reagujících v komunikačním kanále

• Varianty 100%, 50% a 25% pokrytí

• Výše reklamních nákladů

• Počet konverzí

• Výše tržeb 
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Positioning

Dejte hlavy dohromady

• Pozvěte své kolegy i zákazník či 

dodavatele.

• Proveďte malý brainstorming. 

• Sepište jakékoliv odlišnosti, která z 

vás padají. 

Posuďte objektivitu 

• Každou odlišnost posuzujte z pohledu 

hodnoty pro zákazníka. 

• Každou odlišnost posuzujte z pohledu 

konkurenční odlišnosti. 

Méně je více

• Proveďte součet hodnot.

• Vyberte ty odlišnosti, které dosahují nejnižších hodnot. 

• Rozhodněte se maximálně pro 3, které budete dlouhodobě 

komunikovat směrem ven i dovnitř.

• Vytvořte pro ně pěknou kreativu. 

Více v .xls šabloně na 
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Positioning

Segment - cílová 

skupina
Odlišnost Hodnota pro zákazníka Odlišnost od konkurence

Celkové hodnocení (dle 

celkového zhodnocení 

vyberte 1 - 3 největší 

odlišnosti a těch se 

držte)

Definice odlišnosti 

V čem jste odlišní? Nestyďte se 

a napište všechno, co vás i 

vaše kolegy napadne.

1 - největší, 5 nejmenší 1 - největší, 5 - nejmenší
Sečtěte jednotlivé hodnoty. 

Nejnižší hodnota vyhrává.

Definujte finální podobu odlišnosti. Budete na ní 

stavět svoji marketingovou komunikaci. Buďte 

kreativní! I obyčejná informace se dá zabalit do 

dárkového balení.

Odlišnost 1

Odlišnost 2

Odlišnost 3

Odlišnost 1

Odlišnost 2

Odlišnost 3

Odlišnost 1

Odlišnost 2

Odlišnost 3

Odlišnost 1

Odlišnost 2

Odlišnost 3

Positioning (definice odlišnosti)

Cílová skupina 1

Cílová skupina 2

Cílová skupina 3

Cílová skupina 4

Věřte, že žádná odlišnost není trvalá. 

Udělejte si proto z brainstormingu pravidelnou 

záležitost. Aspoň jednou ročně.
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Marketingové a obchodní cíle

Definujte obchodní cíle pro každý segment 

• Zamyslete se nad tím, kolik zákazníků 

chcete a můžete obsluhovat v budoucnu? 

• Jakých tržeb a zisku chcete a můžete 

dosáhnout? 

• V jakém termínu chcete cíle dosáhnout 

Definujte marketingové cíle 

• Jaký je váš styl ve spojitosti s produkty a 

službami? 

• A co cenová politika? 

• Rozšíříte či zachováte současné distribuční 

kanály? 

• Jaké máte cíle v komunikaci se 

zákazníkem a veřejností?

Nezapomeňte na pravidla. Váš cíl by měl být: 

• Konkrétní 

• Měřitelný 

• Delegovatelný

• Realistický 

• Časově ohraničený 

• Motivující 

• Hodnotitelný 

• Sladěný s ostatními cíli
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Marketingové a obchodní cíle

Segment Obchodní cíle
měsíc 2018 - 

měsíc 2019

měsíc 2019 - 

měsíc 2020

měsíc 2020 - 

měsíc 2021

měsíc 2021 - 

měsíc 2022

Počet zákazníků
Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace

Počet zakázek

Průměrná zakázka

Tržby

Marže

Zisk

měsíc 2018 - měsíc 2019

Marketingové cíle

Cílová skupina 1
Stávající stav. Inovace. Vývoj. Útlum. 

Uvedení na trh. Stažení z trhu.

Zvýšení. Snížení. Cenové pobídky. 

Náklady.

Optimalizace stávající cesty. Nové 

kanály. Opuštění.

1. zvyšování povědomí (zásah a dosah). 

2. Budování brandu (interakce se 

značkou, mluví se, píše se…). 3. Prodej 

(obchodní výsledky. Většinou se jedná 

o kombinaci.

Uložte cíle na chvíli k ledu a poté se k nim 

vraťte.

Mějte cíl před očima, jděte za ním.  

Nelpěte tvrdohlavě na přesné původní 

definici.Více v .xls šabloně na 
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Komunikační mix

Volba kanálů marketingové komunikace 

• Pro každý segment zvolte samostatnou 

kombinaci kanálů komunikace.

• Zbytečně nekombinujte a nekošaťte 

svoje marketingové kanály. 

• Dopřejte si alespoň 6 měsíců a poté 

snahu vyhodnoťte.

• Pokračujte s osvědčenými nástroji, 

ostatní upozadněte. 

Nástroje komunikačního mixu 

• Reklama (advertising) 

• Podpora prodeje (sales promotion) 

• Vztahy s veřejností (public relation) 

• Osobní prodej (personál selling) 

• Přímý marketing (direct marketing) 

• Buzz marketing - viral, WOM, guerilla 

• Content marketing 

Cesta nejlepší marketingové komunikace nebývá nejkratší.

Vyzkoušejte budování dobrého jména. Lehce okořeňte 

reklamou a očekávejte růst. 

Opačné pořadí je netrpělivou krátkozrakostí.

Více v .xls šabloně na 
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Komunikační mix

Segment Reklama Podpora prodeje Public relations Přímý marketing Osobní prodej Buzz marketing

Inzerce  v tisku (deníky, časopisy…) Soutěže, hry, loterie (online, offline)

Různé publikace - časopisy podnikové, 

výroční zprávy, brožurky pro zákazníky… E-mailing, SMS Tvorba a správa a práce s databázemi

Televizní spoty

Akce v místě prodeje (ochutnávky, 

předváděčky, výstavky)

Online komunikace - blogy, vlogy, 

diskuse, sociální sítě Online chat Tvorba a správa CRM systému

Product placement (kombinace reklamy 

a PR) Výstavy  a veletrhy

Pořádání akcí - eventů jakéhokoliv 

charakteru pro cílovou skupinu Webináře

Budování vztahů se současnými 

 zákazníky

Rozhlasové spoty Vzdělávací akce (semináře, webináře…)

Média – zprávy o společnosti, materiály 

pro noviny (tiskové zprávy, články), 

tiskové konference, materiály pro 

tiskovku (press kity…)… Poštovní zásilky

Akvizice nových zákazníků (telefon, e-

mail, Linkedin…)

Venkovní reklama Vzorky, dárky, prémie 

Firemní identita (tzn. corporate identity, 

zkráceně CI – logo, písmo, barevnost, 

hlavičkové papíry, vizitky….) Telemarketing – aktivní nebo pasivní

Reklama v kinech

Kupony, slevy, cenové balíčky (1+1, 2 

v 1, + 50%..., online, offline)

Patří sem i různá lobby, na ovlivnění 

legislativy atp. Katalogy do schránek

Tištěné prostředky (letáky, brožury, 

prospekty) Teleshoping

Reklama na sociálních sítích

Internetová reklama – PPC, PPA, plošná 

reklama – bannery, vyskakovaní okna, 

zápisy do katalogů, zápisy v mapách, 

přednostní výpisy, kontextová 

reklama,webová prezentace

Komunikační mix (výběr marketingových nástrojů)

Cílová skupina 1

Virální marketing, tzn. virál - vaše sdělení 

(text, video, obrázky, www, odkazy, 

dokumenty...) je sdíleno online (v drtivé 

většině případů) e-mailem nebo na 

sociálních sítích.

Word of mouth = WOM = šeptanda -

 informace o vašem produktu, službě, 

značce je šířena spontánně mezi lidmi 

(online nebo offline).

Prodej a obchodní činnost

Guerilla - ve zkratce se jedná o dosažení 

maximálního výsledku za minima 

nákladů. Dle mého názoru se jedná o 

balancování na hranici vkusu, etiky či 

zákona. Taková hra vabank. 

Věrnostní programy 

Projekty sociální 

zodpovědnosti (zkráceně CSR). Zde 

můžete svoji firmu, produkt či službu 

spojit s neziskovým tématem Většinou 

se jedná o témata celospolečensky 

využitelná, tudíž občansky i mediálně 

zajímavá. Jedná se o projekt „na dlouhou 

trať“ a výsledky se dostaví, pokud se 

Elektronické nákupy 
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Mediální plán

1. Sestavte mediální mix 2. Založte si mediální list

3. Načasujete mediální plán 4. Vyhodnoťte účinnost

• Specifikujte cílovou skupiny.

• Navrhněte rozpočet.

• Vyberte relevantní mediální prostor.

• Zjistěte o vybraném médiu daleko více. 

• Vyberte vhodné formáty prezentace.

• Prověřte nabídku cen a možných slev při 

dlouhodobé spolupráci.

• Vyberte konečný seznam medií a jeho formy.

• Vytvořte „mediální“ CRM .

• Zjistěte kontakty na inzertní či obchodní oddělení. 

Vypátrejte kontakty na novináře, publicisty.

• Zjistěte o daném kontaktu více informací.

• Vytvořte si místo, kam budete ukládat informace o 

vaší komunikaci .

• Sledujte, co o vás uveřejnili a buďte svému 

„kontaktu“ k dispozici.

• Zjistěte termíny uzávěrek.

• Naplánujte termíny tvorby obsahů. 

• Vytvořte časový harmonogram mediální 

kampaně 

• Vše pěkně spočítejte. 

Pravdou je, že účinnost některých médií se velmi 

špatně hodnotí. Zejména se skromnými rozpočty. 

Ten by většinou spolknul jenom monitoring situace 

před a po kampani. Vyhodnocujte tedy tam, kde se 

to dá. S nástroji, které jsou k dispozici. Všude jinde 

budete muset použít vlastní zkušenosti a odhad.

Více v .xls šabloně na 
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Mediální plán

Tisk

Noviny

Časopisy

Rozhlas

Rozhlasová stanice

Internetová rádia

Outdoor

Bilboards, bigboards, CLV, 

obrazovky a další velkoplošná 

média

Novinové stánky, tel. budky, 

lavičky, tabule, mosty, sloupy, 

tubusy…. A další média v ulicích

MHD, kluby, restaurace, kina, 

supermarkety, školy, lékaři, úřady, 

obchodní centra,  hřiště a další 

místní venkovní plochy

Online

Vyhledávače

Internetová média

Oborové či zájmové portály

Blogy

Sociální sítě

Kino

Na plátně

Mimo plátno - poutače

Mimo plátno - promotérské akce

Živé akce, prezetnace

Konference

Snídaně či jiné menší formáty

Soutěže

Veletrhy

Festivaly, plesy a jiné zábavné 

akce

Trhy, jarmarky…

Případně TV

Media mix Media list

Médium

Popis: cílová skupina, 

počet vydání, zásah, 

lokalita či distribuce, 

četnost a frekvence, 

uzávěrky…

Formy a formáty
Ceny: ceníkové ceny, 

slevy, bonusy...

Kontakt: inzerce, 

redakce či novinář 

(jméno, tel, e-mail, 

Twitter, FB…)

Témata: jaká témata 

novináře/médium 

zajímají, o čem píše

Komunikace: průběh 

jednání, na čem jsme 

domluveni, co jsme 

naslibovali

Zpětná vazba: co 

nám ke otiskli

Více v .xls šabloně na 
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Mediální plán

termín  termín termín

Termín tvorby 

obsahu: kdy je nutné 

vytvořit obsah

Termín zveřejnění: Výsledný rozpočet: 

výroba reklamního 

formátu, reklama

Media plán Monitoring

Kritéria hodnocení
Monitorovací 

nástroj
Výsledek

Uzávěrky: uzávěrky 

pro přípravu podkladů 

(reklamní banner, PR 

článek, tisková 

zpráva…)

Více v .xls šabloně na 
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Publikační plán – formy obsahu

Mějte na paměti nákupní proces 

zákazníka 

• Vzbudit pozornost (zákazník musí 

zbystřit). 

• Navázat důvěrný vztah (zákazník musí 

věřit). 

• Prodat (zákazník nakoupí). 

• Získat dobrou referenci (zákazník je 

spokojený). 

• Prodat opakovaně (zákazník je ochotný 

koupit znova nebo doporučit). 

Posuňte obsah zákazníkovi pod nos 

• Vytvořte jedinečné místo pro váš obsah.

• Popřemýšlejte, kde se váš zákazník 

vyskytuje. 

• Zvolte vhodné kanály marketingový 

komunikace, které podstrčí zákazníkům 

vhodný obsah na vhodném místě. 

• Stvořte obsahy jednotlivých komunikačních 

kanálů (e-mail, sociální sítě, web, PR 

články, letáky….). 

• Naplánujte frekvenci. 

• Pověřte zodpovědného kreativce 

dlouhodobou tvorbou obsahů. 

Zaujměte. Komunikujte a poté prodejte. Ne opačně. 

A věřte, že ve svém oboru budete lepším pisálkem vy osobně než 

marketingový mág.

Více v .xls šabloně na 

www.malamarketingova.cz



Publikační plán – formy obsahu

Forma obsahu Informace, vzdělávání Zábavu Zvýhodnění Komunity Ochutnávky Prodej

Články s postupy a návody Testy, dotazníky
Slevy, cenové balíčky (1+1, 2 v 1, 

+ 50%, onn/off…)

Věrnostní a spotřebitelské 

programy
Demo

Příběh prodeje: 1. Hlavní 

téma. Slib. Nějaký trhák. 2. 

Příležitost jej mít. 3. Problém 

x řešení. 4. Jak se změní, 

když koupí. 5. Použití  a 

výsledky. 6. Proč vy. 7. 

Výhody a přínosy. 8. 

Reference. 9. Nábídka a 

srovnání. 10. Seznam fc. 11. 

Časové omezení. 12. 

Garance. 13. Výzva k akci. 

14. Připomenutí (shrnutí). 

15. FAQ

E-book, šablony Soutěže, hry, loterie Dárky, vzorky, prémie Kluby a komunity Źivá setkání

Katalog, nabídka Aplikace Kupóny Ochutnávky, předváděčky…

Video

Infografika (poučné obrázky)

Fotogalerie

Audio

webináře, semináře

Případové studie

Tipy obsahu

Více v .xls šabloně na 

www.malamarketingova.cz



Publikační plán
Měsíc Umístění Formát Klíčová slova dle AKW

Články s postupy a návody Klíčové fráze optimalizace

E-book, šablony

Katalog, nabídka, prodejní microsite

Video

Infografika (poučné obrázky)

Fotogalerie

Audio

Webináře, semináře

Případové studie

Testy, dotazníky

Soutěže, hry, loterie

Aplikace

Testy, dotazníky

Soutěže, hry, loterie

Aplikace

Slevy, cenové balíčky (1+1, 2 v 1, + 

50%, onn/off…)

Dárky, vzorky, prémie

Demo

Źivá setkání

Ochutnávky, předváděčky…

Další

Další

Sdílení  cizího obsahu

Článek

Infografika   

Fotogalerie

Soutěže  

Výzva, zapojení do diskuse

Video

Remarketing

Akviziční kampaň

Další

Další

Další

Publikování u 3. stran

Rozhlas

Další 

Další 

Další 

Další 

E-mailing   

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Sociální sítě , Youtube  

Téma

Měsíc 1

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Dle forem obsahu a analýzy klíčových slov, dle sezónnosti

Web, Blog…

Více v .xls šabloně na 

www.malamarketingova.cz



Akční plán
Harmonogram marketingových aktivit 12 měsíců. Odpovědná osoba, termíny, 

rozpočet a nástroje monitoringu.

Vytyčte harmonogram 

• Vystačíte si z Excelem. 

• Detaily vylaďte vždy po 1 – 3 měsíce. 

Poté strategicky. 

• Nezapomeňte, že plán bez realizace 

zůstane pouze na papíře. 

Rozpočet

• I malá firma by se měla věnovat 

komunikace 40 – 60 hodin měsíčně, aby 

do roka viděla výsledek. 

• Platí pravidlo: Čím méně financí, tím více 

práce. 

• Platí pravidlo: Čím více práce, tím rychlejší 

výsledek. 

Monitoring 

• Realizujte a výsledky měřte. 

• Někdy ovšem vytrvejte déle, zejména když máte k 

dispozici malé rozpočty. 

• Využívejte automatizace a online nástrojů k 

monitoringu. Usnadníte si moře práce.

Více v .xls šabloně na 

www.malamarketingova.cz



Akční plán

Aktivita Specifikace Segment

Odpovědná 

osoba Termín splnění Počet hodin

Externí 

spolupráce Externí náklady Cena celkem Splněno Hodnocení

Akční marketingový plán od … do …

Položky akčního plánu Bl i žš í  speci f i kace

Aktivita

Uveďte zvolený marketingový nástroj.  Zda se jedná o aktivitu public relations, osobní prodej, 

podpora prodeje, reklama, přímý marketing, obsahový marketing..

Specifikace Vymezte bližší využití nástroje. Nikoli jeho obsah.

Segment

Uveďte, která cílová skupina (z těch, kterých jste si určili) je příjemcem sdělení komunikovaného 

daným nástrojem komunikačního mixu.

Termín Období, kdy budete úkol řešit.

Zodpovědná osoba Kdo bude za nesplnění úkolu vytahán za uši.

Počet hodin marketéra

Počet hodin práce marketéra (tj. vás, vašeho kolegy, externího pracovníka…). Kolik času jste vy sami 

ochotni investovat do komunikačních, kolik předáte kolegovi a kolik externistovi? Popřemýšlejte, 

zda je pro vás možné vše obstarat sám nebo svůj čas věnujete vlastní práci a marketing předáte 

dál.

Cena za práci marketéra

Jaká je hodinová sazba kolegy či externisty? Jaká je cena vaší práce? Můžete uvádět, ale nemusíte, 

pokud jde o interní náklady

Externí spolupráce

Externí subdodávky, které vy ani marketér nejste schopni zvládnou vlastními silami (grafika, 

programátor, web, video, online řešení…)

Externí náklady Dodatečné práce v korunách.

Cena celkem Souhrn nákladů marketéra a dodatečných nákladů.

Kontrol splnění Ano/ne, ok, +/-, P/X.

Hodnocení

Prostor pro hodnocení a následné (NEVYHNUTELNÉ) provádění úprav, pro dosažení nejlepšího 

využití daného nástroje či opuštění jednoho nástroje ve prospěch jiného. Definujte, co budete měřit 

a jak.

Více v .xls šabloně na 

www.malamarketingova.cz
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Víte vše, co potřebujete 

vědět

Pusťte se do práce!

Šablonu ve formátu .xls 

stahujte na

www.malamarketingova.cz



Kontakty

Jana Eckhardtová

Malá marketingová

www.malamarketingova.cz

Tel.: 724 797 697

E-mail: jana@malamarketingova.cz

Facebook

http://www.malamarketingova.cz/
mailto:jana@malamarketingova.cz
https://www.facebook.com/pages/Mal%C3%A1-marketingov%C3%A1/263855223763846

