PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Rozhovor s Milanem Čížkem
1. Ahoj Milane, mohl bys mi říct, kdo má u Vás na starosti marketingovou
komunikaci?
Pozice marketéra není obsazena, emaily s nabídkou jsem vždy zasílal jménem spolku já
(včetně přípravy). Teďka se o jednotlivé komunikační kanály starají osoby z vedení a
někteří zaměstnanci.
2. Máte stanovené nějaké cíle?
Marketinkové cíle přímo stanovené nemáme. Možná se dá uvést, že se mezi cíl patří
zvýšení známosti naší značky u tenisové veřejnosti. Ale nikdy jsme se nezabývali
přesným stanovením.
3. Na koho zaměřujete komunikaci a kdo je především Vaší cílovou skupinou?
Tenisti registrovaní v našem systému, případně jiné osoby, které mají zájem být občas
informovány o dění. Určitě by bylo ale potřeba definovat si i ostatní cílovky.
4. Jaké komunikační kanály využíváte?
Není jich příliš. Každopádně využíváme Email (2x ročně), reklamní stránku v magazínu
Tennis Arena (2x ročně), Facebook, webové stránky a tisk. Snad jsem na nic nezapomněl,
zmínil jsem ty, o kterých vím.
5. Využíváte sociální sítě? Jaké?
Vlastně pouze Facebook k zviditelnění našich akcí mezi mladší generací. Je to aktuálně
nejrozšířenější komunikační kanál, takže by byla chyba nemít ho. O Facebook se stará
jedna s našich dlouholetých zaměstnanců.
6. Jak moc využíváte online reklamu? Google Ads a podobně?
Vůbec. Jen jednou, cca 5 let zpátky, jsme si sami vyrobili reklamní příspěvek na
Facebooku za 1000,-. Zaměření na sportovce a oblast tenis, region Praha, 2 dny. Dosah
zobrazení byl nějakých 17 000 profilů, ten týden se nám zvýšila návštěvnost na facebooku
o 50 % a přineslo nám to 11 nových uživatelů stránek (místo očekávaných 4). Pak se vše
rychle vrátilo do starých kolejí.
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7. V čem si myslíš, že jsou vaše základní nedostatky v marketingu?
Nejsme firma zaměřená na zisk, jsme neziskovka. Děláme věci pro radost sobě a jiným
víceméně ve svém volném čase. Proto náš marketing nemůže být kvalitní. Řešit ho by
znamenalo mít o mnoho větší cíle, než máme dosud, z čehož by následně plynuly
mnohem větší nároky na náš čas, energii i lidské zdroje.
8. Plánujete něco nového v marketingové komunikaci?
Budeme lehce propagovat novou tenisovou soutěž v Praze. Pracovat na tom začneme
někdy v létě. Ještě nevíme jak, teprve si nad tím musíme sednout a společně vymyslet
jednotlivé kroky.
9. Co merchandising? Máte nějaké svoje předměty a plánujete udělat nějaké?
Nedávno jsme vyrobili jsme hrnky na čaj s motivem ATTour a rozdali je nejlepším
hráčům ATTour a partnerům, případně možným budoucím partnerům, s kterými občas
jednáme. Dříve jsme měli ještě sportovní trika s naším logem, ale po vyprodání zásob
jsme v nich nepokračovali. Ani nevím proč, nejspíš nebyl čas.
10. Zaměřujete se na event marketing?
Ne. Děláme pouze jedenkrát za rok slavnostní vyhlášení cen pro naše nejlepší hráče a
partnery.
11. Jaká je konkurence ve Vašem oboru?
Těžko se bavit o konkurenci, když jsme neziskovka.
12. Jak by si zhodnotil Vaše webové stránky?
Stránky fungují dobře, je za nimi schováno moře práce a peněz. Nastal ale již okamžik,
aby byly upgradovány z hlediska bezpečnosti, používaných technologií a využívaly
moderní, a především responzivní šablony. Životnost webu je v současnosti 5 let, jsme
tedy za zenitem. Vcelku dobře splňují kritéria pro vyhledávání roboty (typicky google,
seznam).
13. Nepřemýšleli jste o celebrity marketingu? (propagace pomocí známé osobnosti)
Máme několik let herce Michala Dlouhého, to je tvář ATTour. Je na plakátech, na titulní
straně facebookových stránek a byl i na letácích, které jsme dříve vydávali.
14. Využíváte reklamu v televizi/rádiu?
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Ne, jelikož je to pro nás příliš nákladné.
15. Jaké typy reklam využíváte?
Tiskovou reklamu
16. Co tiskoviny? Propagujete se skrze nějaké letáky, plakáty apod.?
Ano, máme plakáty v tenisových areálech k akcím, které tam konáme. Jeden typ je
zarámovaný plakát rozměru cca A2 univerzální reklama. Druhým typem jsou plakáty,
kde jsou termíny akcí, které se mění. Na obou je vyobrazen Michal Dlouhý.
Pak máme závěsné bannery přímo na kurtech, které používáme ve spolupráci s našimi
partnery – modrý banner s Babolatem, bílá plachta s Hl.m.Prahou. Jinak propagujeme
partnery.
17. Pracujete nějakým způsobem s podporou prodeje (slevy,akce, apod.)?
Ne, ale určitě bychom to uvítali.
18. Účastníte se nějakých eventů, výstav, veletrhů apod.?
Ne, nikdy jsme o tom příliš nepřemýšleli.
19. Co charita? Nepřemýšleli jste o jejím zapojení?
Nemáme takové příjmy, abychom mohli smysluplně podpořit nějaký charitativní projekt.
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Příloha č.2
Marketingová komunikace Babolat ATTour
Vážení respondenti,
Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který jsem si pro Vás připravila.
Obsahem dotazníku je analýza současné marketingové komunikace BABOLAT
ATTOUR. Získaná data budou využita pro diplomovou práci a zároveň budou sloužit
jako podklad pro zlepšení marketingové komunikace. Dotazník je zcela anonymní.
Prosím o jeho vyplnění, které Vám zabere pár minut.
Děkuji
Bc. Nikola Sochorová
1) Jak často navštěvujete turnaje tenisové ligy?
a) Více jak 1x týdně
b) 1x týdně
c) 2x měsíčně
d) 1x měsíčně
e) Nárazově
2) Jak dlouho navštěvujete turnaje Babolat ATTour?
a) 0 až 2 měsíce (včetně)
b) 2 až 12 měsíců (včetně)
c) 1 až 3 roky (včetně)
d) 3 a více let
3) Jaké jsou hlavní důvody Vaší účasti na ATTour? Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až
5.*
(1 – velmi důležité, 2 – důležité, 3 – ani důležité, ani nedůležité, 4 – nedůležité, 5 –
vůbec důležité)
a) Zábava
b) Chci zhubnout
c) Fyzička a kondice
d) Soutěživost
e) Přátelé a parta lidí
f) Zdravotní důvody
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4) Pokud máte jiné důvody k účasti na turnajích, napište je prosím.

5) Proč a kvůli čemu jste si vybrali právě ATTOUR? Ohodnoťte jednotlivé parametry
na stupnici 1 až 5.
(1 – velmi důležité, 2 – důležité, 3 – ani důležité, ani nedůležité, 4 -nedůležité, 5 –
vůbec důležité)
a) Kvalita
b) Cena
c) Dostupnost
d) Prostředí
6) Pokud máte jiné důvody, proč jste si vybrali právě ATTour, napište prosím, jaké to
jsou.

7) Jak jste se dozvěděli o ATTour?
a) Facebook
b) Webové stránky
c) Od známého/kamaráda
d) Tisková média
e) Venkovní reklama
f) Jiné, doplňte:
8) Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte o změnách a novinkách?
Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až 5. (1 – vždy, 2 – často, 3 – občas, 4 – málokdy, 5
– vůbec).
a) Přes Facebook
b) Přes webové stránky
c) Po telefonu
d) Po emailu
9) Jak byste se rádi dozvídali o změnách a novinkách?

10) Vybavíte si, kde jste zaregistrovali reklamu na jakoukoliv tenisovou ligu?
a) Reklama v televizi
b) Reklama v rádiu
c) Tisková reklama
d) Internetová reklama
e) Reklama na Facebooku
f) Letáky, plakáty
g) Nevybavuji si žádnou reklamu
h) Jiné, doplňte:
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11) Pokud jste si na nějakou vzpomněli, kde jste na ní narazili a čím Vás zaujala?

12) Jste fanouškem facebookové stránky ATTour?
a) Ano
b) Ne
c) Ne, nemá Facebook
13) Pokud jste odpověděli, že nejste fanouškem facebookové stránky ATTour, napište
prosím proč.

14) Jak často chodíte na facebookové stránky ATTour?
a) Každý den
b) Každý týden
c) Několikrát měsíčně
d) Nepravidelně
e) Vůbec
f) Nemám FB
15) Jak byste ohodnotili facebookové stránky Babolat ATTour?
a) Obsah
b) Vzhled
c) Přehlednost
d) Osobní přínos
e) Celkový dojem
16) Pokud jste zvolili v otázce číslo 15 u některého kritéria horší hodnocení než 2.
napište prosím proč. Napište svoje připomínky.

17) Jak byste ohodnotili webové stránky? Vyberte prosím možnost na škále od 1 do 5.
(1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – průměr, 4 – nespokojen, 5 – velmi
nespokojen)
a) Obsah
b) Vzhled
c) Přehlednost
d) Osobní přínos
e) Celkový dojem
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18) Pokud jste zvolili v otázce číslo 17 u některého kritéria horší hodnocení než 2,
napište prosím proč. Napište svoje připomínky.

19) Chybí Vám některé komunikační kanály, které tenisová amatérská liga nevyužívá?
a) Ano, chybí mi:
b) Ne
20) Účastníte se každoročního slavnostního vyhlášení cen?
a) Ano
b) Ne, protože:
21) Chtěli byste se účastnit vyhlášení cen?
a) Ano
b) Ne
22) Uvítali byste nějakou další akci v průběhu roku?

23) Jste spokojeni s nabídkou reklamních předmětů?
a) Ano
b) Docela ano
c) Ne chybí mi:
24) Uveďte další připomínky a dotazy k vedení klubu

25) Jste muž nebo žena?
a) Muž
b) Žena
26) Kolik Vám je let?
a) 18 let
b) 19 až 30 let
c) 31 až 40 let
d) 41 až 50 let
e) 51 až 60 let
f) 60 a více let
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27) Jak se dopravujete na turnaje?
a) Autem
b) MHD

28) Jaké je Vaše PSČ?
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