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EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT MARKETING

Jedním z trendů současného moderního marke-
tingu je přímý marketing. Jeho význam a postave-
ní ve firemní komunikaci stále roste. V čem spatřu-
jete jeho narůstající oblibu, a jaké jsou jeho výho-
dy?
Současný direct marketing má multikanálový
charakter a umožňuje rozvíjet interaktivní
komunikaci se zákazníkem. Zahrnuje nejen
direct mailing, ale i telemarketing, on-line mar-
keting a nejnovější prostředky mobilních

komunikací. Mezi hlavní výhody patří možnost
adresování sdělení šitého na míru konkrétnímu
adresátovi, které mu zároveň poskytuje prostor
pro zpětnou vazbu a pro něj nejvýhodnějšími
komunikačními kanály např. formou SMS,
internetu, odpovědní obálky atd.

Prohlubující se znalosti a technické možnosti
nám dávají možnost lépe vyhodnocovat údaje
o chování spotřebitelů a tím lépe zacílit na
zákazníka a jeho potřeby. V době, kdy roste
význam segmentace cílových skupin, které jsou
mnohem detailnější, je tak možné nabídku lépe
přizpůsobit očekávání spotřebitelů. Je to účin-
ný nástroj pro budování vztahů se zákazníky.
Další výhodou je cena, měřitelnost výsledků a
vyhodnocování efektivity vynaložených pro-
středků. Z toho plynou i výhody integrovaného
direct marketingu jako součásti integrované
marketingové komunikace.

Jaký je přínos integrované direct marketingové
komunikace pro firmy?
Ze stále sílícího tlaku na vyhodnocování efekti-
vity vynaložených prostředků vyplývá pro
firmy nutnost koordinovat marketingové akti-
vity a současně využívat jejich synergický
efekt. Jedním z kroků je zavedení efektivní
integrované marketingové komunikace jejíž
součástí je i integrovaný direct marketing.
V praxi to znamená, že dochází k provázání
direct marketingu s jinými prvky komunikační-
ho mixu nebo přímo mezi jednotlivými komuni-
kačními kanály direct marketingu. Přínosem je
zvýšení odezvy a zisku firmy.
Mezi účinné a efektivní kanály direct marke-
tingu patří i direct mailing. Kdo neotevře obál-

Integrovaný
DIRECT MARKETING

Mezi moderními trendy marketingu se stále více objevuje oblast
přímého marketingu jako samostatného komunikačního kanálu
i jako součást integrované marketingové komunikace. O jeho
přínosech a významu pro firemní sféru jsme hovořili s Danou
Odehnalovou, externí lektorkou marketingových modulů na B.I.B.S.

ZNÁTE NÁVOD NA VYTVOŘENÍ DOBRÉHO
DIRECT MAILU?
Jak udělat dobrý direct mail? Univerzální recept neexis-
tuje, základem je promyslet si následující a zvážit out-
sourcing direct marketingových služeb:
– stanovení cíle direct mailingu (očekávaný přínos)
– definování potřeb cílové skupiny - úspěch direct mai-

lingu zejména závisí na kvalitě databáze adresátů
– rozhodnutí, zda produkt či služba umožňuje využít

výhody direct mailingu
– obsah sdělení - sdělení šité na míru jednotlivým

adresátům cílové skupiny
– volba forma (jednoduché řešení, důležitost kreativy,

vložení vzorku, 3D předmětu, jiného stimulu)
– zpětná vazba optimální pro danou cílovou skupinu

(získání informací pro další komunikaci, vtažení do
„hry“ – navázání spolupráce)

– celkové náklady (budget)
– trend integrovaných kampaní (samostatnost nebo

součást integrovaného marketingu)
– způsob zpracování (databáze, personalizace, tisková

produkce, kompletace, expedice a distribuce, foliování)
– časový harmonogram ( správné načasování, frekven-

ce opakování)
– vyhodnocení (response, efektivity vložených pro-

středků)
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ku se svou adresou? Moderní možnosti direct
mailingu umožňují sestavit osobní sdělení pro
každého z adresátů. O jeho obsahu se ostatní
adresáti nebo vaše konkurence nedozví. Zají-
mavou nabídku nebo výjimečnou slevu tak sku-
tečně získají jen ti, které chcete oslovit. Sou-
časně i v 21. století představuje obálka v rukou
adresáta prostředek k působení na více jeho
smyslů současně. Kvalita a struktura papíru,
3D obal nebo vložený dárek působí na hmat,
barvy přitáhnou zrak, vonné složky např. par-
fém zaujmou čich, nejen vzorek čokolády roz-
tančí chuťové pohárky a zvuková nahrávka na
čipu upoutá sluch.
Segmentace cílových skupin, vhodné sestavení
obsahu zásilky, volba jednoduchého i kreativního
řešení nebo úspora za poštovné jsou cesty, které
přispívají k výrazné redukci výdajů na zásilku.
V celkových nákladech tak direct mailing před-
stavuje velmi efektivní komunikační kanál.

Uvádíte, že integrovaná marketingová komuni-
kace může vést ke zvýšení zisku firem. Co je zákla-
dem úspěšného marketingu firmy v obecné rovi-
ně?
Základem úspěšného marketingu je napláno-
vání dobré marketingové strategie. Pro dnešní
progresivní firmu je typické řízení marketingu
vedoucí k plnění stanovených marketingových
cílů v souladu s cíli celé společnosti. Moderní
úspěšné firmy jsou orientovány na zákazníka
a mají snahu mu vždy poskytnout přidanou
hodnotu. Mezi hlavní priority by také měly
patřit zlepšování kvality produktu, služeb a
marketingových procesů. V řadě firem však
stále ještě převažuje roztříštěnost marketingo-
vých aktivit, jejich vzájemná nekonzistent-
nost, až protichůdnost. Důsledkem pak jsou
zbytečně vysoké marketingové náklady. Zave-
dení strategického řízení marketingu (a nejen
marketingu) zvyšuje pravděpodobnost úspěš-
nosti firmy z dlouhodobého hlediska stejně
jako zvýšení její konkurenceschopnosti. Neza-
nedbatelným přínosem je i úspora prostředků

vložených do marketingu na straně jedné
a zvýšení celkové efektivity marketingových
aktivit na straně druhé.

(RED)
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– Zcela viditelný trend je v nástupu segmentace cílo-
vých skupin. Zvyšující se kvalita práce se stále dostup-
nějšími databázemi včetně jejich vytěžování vede k
přesnější volbě cílových skupin. Ty jsou mnohem
menší, přesněji zacílené. Nabídku je tak možné lépe při-
způsobit očekávání spotřebitelů a zákazníků. Tím se
zvyšuje efektivita vynaložených prostředků.
– Zadavatelé se stále více orientují na měřitelné výsled-
ky. Testuje se účinnost kreativy, reakce adresátů na
nabídnuté výhody, chování jednotlivých cílových sku-
pin v rámci zvoleného segmentu. Stále významnějším
kritériem, které vystupuje do popředí, je sledování
efektivity vynaložených prostředků především formou
sledování návratnosti investice (ROI) nebo Cost per
response.
– V oblasti interaktivity umožňuje současný direct mai-
ling adresovat sdělení šité na míru konkrétnímu adre-
sátovi a souběžně mu vytvořit prostor pro zpětnou
vazbu nejdostupnějšími a nejvýhodnějšími komunikač-
ními kanály např. formou SMS, internetu, odpovědní
obálky atd.
– V poslední době narůstá i počet direct mailingů reali-
zovaných prostřednictvím kreativních zásilek využívají-
cích nestandardních formátů, kuriózního tvaru, a díky
dostupnosti i netradičních obalových materiálů. Lze tak
využít výhody hmatatelné podoby zásilky a působit na
více našich smyslů současně
– Dalším trendem je růst poptávky po barevné perso-
nalizaci. Snižuje se cenový a kvalitativní rozdíl mezi
digitálním a ofsetovým tiskem. Velmi rychle se vyvíjí
a mění trendy v oblasti úpravy dokumentů s cílem
snadnější identifikace důležitých informací a jednoduš-
ší orientace čtenáře. Prohlubující se znalosti a technic-
ké prostředky umožňují lépe vyhodnocovat údaje
o chování spotřebitelů.
– Direct marketingové společnosti zacházejí s velmi cit-
livými daty a informacemi. Informace patří v dnešní
době k nejcennějšímu zboží. Požadavek na bezpečné
nakládání s informacemi bude, podle mého názoru,
v budoucnu stále stoupat.
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