Příloha č. 1: Operacionalizace dotazníku
Využil jste promo akci na servisní
práce probíhající v rámci letákové
kampaně na podzim 2017?

Odezva zákazníků na současnou
komunikaci

Dokážete si vybavit logo společnosti
The BIKE?

Dokážete vyjmenovat jaké značky
jízdních kol můžete zakoupit v
prodejně The BIKE?

Jste fanouškem facebookových
stránek The BIKE?

Jak často sledujete dění na
facebookových stránkách The BIKE
Facebook
Jste aktivním uživatelem sociální sítě
facebook?

Marketingová komunikace
společnosti The BIKE, s. r. o.

Ohodnoťte prosím facebookové
stránky The BIKE na následující škale.

Vliv jednotlivých komunikačních
nástrojů

Webové stránky

Ohodnoťte prosím následující části
webových stránek The BIKE na
následující škále

Jste aktivním uživatelem sociální sítě
Instagram?
Instagram
Sledujete Instagramový profil
společnosti The BIKE?

Tištěná média

Měl byste zájem o kolekci oblečení v
designu společnosti The BIKE?

Preference zákazníků

Uvítal byste službu expresního servisu
do 24 h bez objednání za určitý
příplatek k ceníkovým cenám?

Jaký způsob nákupu preferujete u
jednotlivých kategorií zboží?

V jaké přibližné vzdálenosti od
prodejny The BIKE bydlíte?

Jaký je Váš věk?
Socio-demografické znaky
Jaké je Vaše pohlaví?

Do jaké kategorie cyklistů spadáte?

Zaznamenal jste nějakou formu
tištěných médií společnosti The BIKE?

Příloha č. 2: Dotazník
Vážený zákazníku,
v součinnosti se společností The BIKE, s. r. o. si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto
krátkého dotazníku, ve kterém Vám bude položeno několik otázek k marketingové komunikaci
výše zmíněné společnosti. Dotazník je čistě anonymní, jeho výsledky budou prezentovány v
mé bakalářské práci a budou použity ke zkvalitnění marketingové komunikace společnosti The
BIKE, s. r. o. Pokud není uvedeno jinak, prosím, zaškrtněte vždy pouze jednu odpověď.
Děkuji za ochotu a Váš čas.
Lukáš Chramosil a The BIKE, s. r. o.

1) V jaké přibližné vzdálenosti od prodejny The BIKE bydlíte?
a) V okruhu 0–2 km

d) Ve větší vzdálenosti než 20 km

b) V okruhu 2-10 km

e) Nevím

c) V okruhu 10–20 km

2) Dokážete si vybavit logo společnosti The BIKE?
a) Ne
b) Ano (logo prosím jednoduše popište)

3) Dokážete vyjmenovat jaké značky jízdních kol můžete zakoupit v prodejně The
BIKE?
a) Ne
b) Ano (značky prosím vyjmenujte)

4) Do jaké kategorie cyklistů spadáte?
a) Na kole vůbec nejezdím
b) Občasný cyklista (cca do 500 km/rok)
c) Rekreační cyklista (cca do 1500 km/rok)
d) Cyklista nadšenec (cca do 3000 km/rok)
e) Výkonnostní cyklista (cca nad 3000 km/rok)

5) Jaký způsob nákupu preferujete u jednotlivých kategorií zboží?
(u jednotlivých skupin produktů zakroužkujte vždy jen jednu možnost)
Jízdní kola

i. Prodejna

ii. Internet

iii. Je mi to jedno

Oblečení

i. Prodejna

ii. Internet

iii. Je mi to jedno

Doplňky

i. Prodejna

ii. Internet

iii. Je mi to jedno

Komponenty

i. Prodejna

ii. Internet

iii. Je mi to jedno

6) Ohodnoťte prosím následující části webových stránek The BIKE na následující škále
1-5 stejně jako ve škole: (pokud hodnotíte známkou 3 a hůře, prosím napište důvod)
a) Webové stránky jsem neviděl (pokračujte na další otázku)
b) Vzhled
Řazení produktů

1
1

2
2

3
3

4
4

5…………………….
5…………………….

Uživatelský profil

1

2

3

4

5…………………….

Rezervace servisu

1

2

3

4

5…………………….

Přehlednost

1

2

3

4

5………………….....

Celkový dojem

1

2

3

4

5………………….....

7) Jste aktivním uživatelem sociální sítě facebook?
a) Ano
b) Ano, ale facebookovou stránku The BIKE jsem neviděl (prosím pokračujte
otázkou č. 11)
c) Ne (prosím pokračujte otázkou č. 11)

8) Ohodnoťte prosím následující části facebookových stránek The BIKE na následující
škále 1-5 stejně jako ve škole: (pokud hodnotíte známkou 3 a hůře prosím napište
důvod)
Vzhled

1

2

3

4

5…………………...

Kvalita příspěvků

1

2

3

4

5…………………...

Frekvence příspěvků

1

2

3

4

5…………………...

9) Jste fanouškem facebookových stránek The BIKE?
a) Ano
b) Ne
10) Jak často sledujete dění na facebookových stránkách The BIKE?
a) Každý den

d) Nepravidelně (na stránku náhodně narazím)

b) Několikrát do týdne

e) Stránku nesleduji

c) Několikrát do měsíce
11) Jste aktivním uživatelem sociální sítě Instagram?
a) Ano
b) Ne (Prosím pokračujte otázkou č. 13)
12) Sledujete Instagramový profil společnosti The BIKE?
a) Ano, pravidelně

c) Ne

b) Ano, sporadicky

d) Ne, nevím, že existuje

13) Zaznamenal jste nějakou formu tištěných médií společnosti The BIKE?
a) Ano
b) Ne (prosím pokračujte otázkou č. 15)
14) Využil jste promo akci na servisní práce probíhající v rámci letákové kampaně na
podzim 2017?
a) Ano
b) Ne, ale probíhající kampaň jsem zaznamenal
c) Ne, tuto konkrétní kampaň jsem nezaznamenal

15) Měl byste zájem o kolekci oblečení v designu společnosti The BIKE?
a) Ano
b) Ne

16) Uvítal byste službu expresního servisu do 24 h bez objednání za určitý příplatek k
ceníkovým cenám?
a) Ne
b) Ano (Uveďte prosím, jaké procentuální navýšení vůči ceníkovým cenám jste
ochoten akceptovat)

17) Jaký je Váš věk?
a) 26 let a méně

d) 40–49 let

b) 27–39 let

e) 50-59 let

c) 60 a více let
18) Jaké je Vaše pohlaví?
a) Muž
b) Žena

Příloha č. 3: Rozhovor s majitelem společnosti The Bike Ing. Tomášem Chramosilem
Jak probíhá současná marketingová komunikace a jaké jsou v tomto směru plány do
budoucna?
V současné době nemá marketingová komunikace v naší firmě takovou prioritu, jakou by si
zasloužila. Tato situace je způsobena nedostatečnou personální vybaveností a finanční
náročnosti úkonů vázající se na potřeby nově vznikající společnosti. Z těchto důvodů
marketingová komunikace v současnosti probíhá velmi živelně a neopírá se o žádný
dlouhodobější plán, či strukturu.
Jakých komunikačních kanálů společnost v současné době využívá a chtěla by je do
budoucna o nějaké rozšířit?
Společnost v současné době využívá především snadno dostupných a levných komunikačních
prostředků jako jsou letáky, inzerce nebo propagované příspěvky na internetu. Cílem do
budoucna je především rozšířit paletu našich kanálu o takové, kde dochází k přímému styku se
zákazníkem.
Jaký je současný rozpočet na marketing a můžeme očekávat nějaké změny?
Současný rozpočet firmy není nějak systematicky plánován, což je v plánu do budoucna změnit.
Pro nejbližší období je připraven rozpočet na marketing cca 120000 Kč, který bychom chtěli
efektivně rozpustit mezi jednotlivé nástroje marketingové komunikace, aby bylo dosaženo
lepších výsledky než v minulosti. V budoucnu bychom rozpočet na marketing rádi stanovali
dle vytyčených marketingových cílů.
Jaké jsou aktuální cíle společnosti?
Mezi největší priority patří snaha zvýšit povědomí o společnosti, odlišit se od konkurence a
odstranit dopad negativních zkušeností s předchozím provozovatelem cyklosportu v Jesenici.
Další prioritou je zachovat naplněnost servisu po celý rok, tedy zamezit útlumu v zimním
období, a naopak snažit se rozmělnit přeplnění z jarních měsíců.

Příloha č. 4: Leták podzim 2017

