Příloha č. 1 – Přepis hloubkového rozhovoru
Údaje o hloubkovém rozhovoru:
Tazatel: Monika Komárková
Dotazovaná: Mgr. Zuzana Křivánková, Marketingová manažerka Puma CZ, SK
Datum: 4.3. 2018
Místo: Kancelářní prostory sídla Puma CZ, SK, Vyskočilova 4, Praha
Čas: 12.30 hod.
Doba trvání: 20 minut
Způsob zaznamenávání: na diktafon
Typ: polo-strukturovaný
1. Firma Puma se v posledních letech zaobírala spíše akcemi vázanými na
produkty z lifestylové kolekce. Čí rozhodnutí bylo zorganizovat PumaOne tour a
co k tomu vedlo?
„Aspektů pro rozšíření našich fotbalových akcí bylo hned několik. Jedním z faktorů byla
změna marketingového vedení, kdy má předchůdkyně apelovala na pořádání akcí
spojených s volnočasovou kolekcí. Ta je u nás v posledních letech nejprodávanější a tak
chtěla udržet a rozšiřovat stávající standard v této sekci. Já jsem ke kampaním chtěla
přistoupit komplexněji a využít prostoru ve fotbalové sekci. Přeci jen je Puma
provázaná s FAČR a naše dresy obléká Česká fotbalová reprezentace nebo třeba
Viktoria Plzeň, leadr tabulky HET ligy. Mezery však stále byly v kopačkách, a tak když
přišel na trh nový produkt Puma One. Rozhodla jsem se, že by bylo lepší ho uvést na trh
větším způsobem než pouze skrze sociální média našich obchodních partnerů. V rámci
marketingu firmy jsme neustále v kontaktu s globálním týmem a ty nám zaslaly návrh
Puma One tour, který se mi už od začátku zamlouval a s vedením Pumy CZ jsme se
domluvili na jeho realizaci. V podstatě to přišlo vše ve vhodnou dobu. Na trhu vyšla
kopačka Puma One, která je kvalitou srovnatelná s konkurenční, naši hlavní konkurenti
se začali stahovat z trhu v rámci pořádání akcí a v naší firmě přibyli lidé, které mi byli
velkou oporou při této akci.“

2. Zmiňujete, že jste chtěla uvést produkt Puma One na trh jiným způsobem. Proč
jste zrovna zvolila Puma tour po akademiích FAČR?
„Důvod byl prostý. Vzhledem k tomu, že kopačky byly již nějakou chvíli na trhu a
nebylo příliš mnoho času na přípravy, nemohli jsme ztrácet čas sestavováním skupin
hráčů v různých městech. Vedení už nějakou dobu přemýšlelo nad spoluprací
s regionálními fotbalovými akademiemi a toto byl nejvhodnější start. Hráči
v akademiích jsou mladí hráči, kteří většinou nejsou ještě podepsané u žádné značky,
takže je zde prostor pro prezentování našich produktů. Navíc o měsíc dříve proběhla
škola Petra Čecha jejíž průběh byl obdobný a veškeré kopačky, které se použily tam,
jsme mohli využít i na akademiích.“
3. Jaká byla Vaše očekávání od této akce?
„Obecně je známo, že testování je spíše dobré z marketingové stránky. Nikdo
neočekával, že by se prodeje razantně zvýšily. Abychom dopomohli tomuto prodeji, tak
byly pro účastníky vytvořeny vouchery se 40% slevou, takovou běžně nenajdou. Všichni
tak měli možnost si nakoupit jakýkoliv sortiment Puma u našeho obchodního partnera.
Prostřednictvím testování jsme chtěli u hráčů vzbudit touhu po koupi tohoto produktu.
Prodej jsme ještě chtěli zahájit především spoluprací s realizačním týmem. Akademie
dostávají sice produkty Puma, ale pouze takové které jim v rámci dotací zašle FAČR,
vytvářel se zde tedy prostor pro dodatečné objednávky našich produktů.
Zároveň jsme od akce očekávali touhu budoucí spolupráce s akademiemi, protože jak už
jsem zmiňovala, jejich hráči jsou naší cílovou skupinou. Z marketingové hlediska pak
šlo hlavně ještě o kvalitní výstupy, které by ukázaly veřejnosti, že firma Puma je činná
ve fotbalových akcích a podpořila tak známost našich fotbalových produktů, zejména
kopaček.“
4. Jakým způsobem se naplnila Vaše očekávání?
„Očekávání dopadly nad míru dobře. Dle zpětných vazeb je vidět značná spokojenost
s kampaní a to je vlastně to nejpodstatnější. Nad očekávání pak dopadla spolupráce
s akademiemi, kdy se zrealizovaly objednávky našich produktů ve velmi pěkné sumě.
Určitě měla kampaň ale své rezervy a negativa, která se dala eliminovat, ale myslím, že
akce přinesla to, co přinést měla a z chyb se alespoň poučíme do příště.“

5. O jakých chybách a negativech hovoříte?
„Převážně o spolupráci s partnerem, kdy nebyly promyšlené podmínky spolupráce a
nakonec z toho vzešlo, že téměř veškeré náklady hradila naše firma a branding našeho
partnera převyšoval ten náš, což by se za těchto okolností dít nemělo.
Dále jsme poučeni z výběru personálu k aktivitám, které sice vybírala prvně agentura,
ale po první akci muselo dojít k jejich výměně, jelikož se nejednalo o aktivní lidi, kteří
by měli vztah k fotbalu. Takže to zkrátka nefungovalo.“
Příloha č. 2 – Přehled nákladů firmy Puma
Platba za:

Kč

Moderátor

48 000

Fotograf

11 000

Video

6 050

Agentura

180 182

Řidič

32 670

Oblečení + dary

105 420

Kopačky

15 000

Celkem

398 322

Zdroj: Interní materiály Puma ČR

