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Teoretické východiská marketingu 
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“ Mnohokrát som už dostal otázku, prečo sa venujem vysokým školám, prečo učím, keď mám svoj vlastný úspešný biznis. No 

práve preto. Lebo môžem. Bez toho, aby som musel riešiť, či je učiteľský plat dostatočne motivujúci. Môžem sa venovať tomu, 

čo ma baví. Navyše, prednášky sú omnoho zaujímavejšie, keď máte precestovaný kus sveta a viete, ako to funguje v iných 

krajinách, keď môžete hovoriť mladým ľuďom o marketingu na základe vlastného vybudovaného biznisu. Neviem, či by to bez 

toho šlo. Či by to bolo uveriteľné, hovoriť iba o teórii z kníh a netušiť, ako to chodí v praxi. Tak preto učím. Lebo chcem a najmä 

bez akéhokoľvek stresu môžem.“
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Predstavte si seba ako marketéra /-ku nového startup-u.

Úloha na úvod
Čo urobíte ako prvé, aby ste získali zákazníkov?  Ako Vám v tom môže pomôcť marketing?
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Odpovedali ste nasledovne? 
Bombastickou reklamou

“omámim” zákazníkov.

Inými marketingovými ťahmi 
(najlepšie tajnými) získam čo 
najviac zákazníkov.

Gratulujem, toto nie je marketing!!! 
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Alebo v čom marketing pomáha?
Marketing=?

Zistiť, čo zákazník považuje za hodnotné, 
cenné, užitočné…

Vytvoriť ponuku, ktorá rešpektuje 
vyššie uvedené požiadavky zákazníka.

Nájsť spôsob výhodnej výmeny hodnôt, 
čiže určiť správnu protihodnotu, ktorú môže firma 
od zákazníka za svoju ponuku požadovať.
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kľúčové pojmy
Marketing

Potreby
Želania

Hodnota

Vzájomne 
výhodná 
výmena
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Marketing

spoločenský a riadiaci proces 
v ktorom jednotlivci a skupiny 

získavajú 
prostredníctvom vytvárania a 
výmeny produktov (hodnôt) 

to čo potrebujú a chcú. 
[Philip Kotler]

aktivita, súbor funkcií a procesov 
pre tvorbu, komunikáciu, 
doručenie a výmenu ponuky, 
ktorá má hodnotu pre zákazníkov,
klientov, partnerov 
a spoločnosti ako celku.
[AMA 2007]
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”NeverEndig Story”

Prečo je marketing vnímaný negatívne
1. Maximalizácia spotreby alebo čím viac 

budú ľudia kupovať a spotrebovávať, tým 
budú šťastnejší?

2. Spokojnosť individuálneho 
spotrebiteľa nemusí viesť ku rastu 
všeobecnej spokojnosti.

3. Rozmanitosť ponuky vyvoláva 
frustráciu spotrebiteľa, ktorý sa v  
širokej ponuke nevie orientovať.

4. ……



Na záver 
alebo čo sa do prednášky už nezmestilo
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Alebo marketing v dobe (po) Web 2.0?
Go Digital …

Interaktivita
Zákazník iniciuje kontakt, aktívne vyhľadáva informácie a/alebo 
skúsenosti, 100% pozornosť, ….

Spravodajstvo
Relatívne lacný a spôsob zberu informácií o konkurentoch a/
alebo zákazníkoch.

Individualizácia ponuky
schopnosť uspokojiť individuálne potreby

Nezávislosť
na umiestnení (sídle).

Ďakujem za pozornosť! 
Páčila sa Vám táto prednáška? Pridajte si ma medzi obľúbených :-)

zoltan.rozsa.sk
http://rozsa.sk


