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Abstrakt: 

V současnosti dochází k turbulentnímu vývoji na trzích. Hlubokými změnami prochází 

zejména chování zákazníků, odvíjející se jak od převratných technologických změn, 

tak od změn životních stylů a nákupních vzorců lidí. Je proto potřeba změnit 

marketingové myšlení a řízení firem. Předpokladem úspěšnosti marketingové politiky 

firem se tak stává mimo jiné i vhodná kombinace on-line a off-line nástrojů. Program 

je určen všem zájemcům o podnikání, marketing a marketingovou komunikaci, kteří 

jsou odhodláni kombinovat on-line a off-line marketing a marketingovou komunikaci 

v zájmu úspěšné identifikace, poskytování a sdělování hodnoty cílovým trhům. 

   

Cíle programu:  Motto programu: 

 Vysvětlit změny a trendy marketingového 

prostředí a identifikovat jejich dopady na 

marketingový management a komunikaci 

v sektoru MSP na B2C i B2B trzích.  

 Popsat principy marketingového managementu 

a procesy identifikace, poskytování a sdělování 

hodnoty v podmínkách Marketingu 4.0.   

 Aplikovat principy Marketingu 4.0 a 

integrované marketingové komunikace 

s přihlédnutím ke specifikům MSP a 

podnikatelských sektorů. 

 
„Podnikání má dvě – a 

pouze dvě – základní 

funkce: marketing a 

inovace. Marketing a 

inovace plodí 

výsledky, vše ostatní 

jsou náklady.“  

 

Peter Drucker 

   

Struktura programu: 

1. Elektronické podnikání a obchodování. Průmysl 4.0 a Marketing 4.0.  

2. Základní principy a pojmy marketing managementu 4.0. 

3. Metody a nástroje identifikace tržních příležitostí a hrozeb 

4. Marketingové strategie a marketingové plánování pro MSP 

5. Řízení a realizace procesu identifikace hodnoty pro zákazníka 

6. Řízení a realizace procesu poskytování hodnoty a jeho subprocesů 

7. Řízení a realizace procesu sdělování hodnoty a jeho subprocesů 

8. Off-line nástroje marketingové komunikace pro MSP 

9. On-line nástroje marketingové komunikace pro MSP 

10. Marketing na sociálních médiích 
 



 

 

Metody výuky:  Časová dotace: 

 kombinace výkladu a skupinové diskuze 

 individuální i skupinové řešení dílčích úloh 

 řešení projektu 

 případové studie 

 Přímá výuka 14 

Studium materiálů 42 

Tvorba projektu 40 

   

Požadavky na absolvování programu:   

Zpracování projektu uplatnění principů Marketingu 4.0 od identifikace hodnoty pro 

zákazníka, přes poskytování až po sdělování hodnoty v podmínkách konkrétní 

podnikatelské situace MSP. Prezentace projektu a jeho obhajoba. 

 

O absolvování programu CŽV vydá Vysoká škola podnikání a práva jeho účastníkům 

osvědčení. 
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