
Situácia: 

V meste po rekonštrukcii miestnej komunikácie došlo k zaujímavej 
situácii. Po tom, ako sa spojili dve rovnobežné ulice a zbúrali staré 
budovy, ktoré ich delili, sa na ich mieste vybudovala dvojprúdová cesta. 
Na oboch stranách tejto cesty sa však teraz nachádzajú predajne 
rýchleho ob�erstvenia McDonald. Doteraz sa nachádzali relatívne �aleko 
od seba, ke�že ich delil dlhý rad starých budov, teraz ich však delia už 
len štyri prúdy cesty.  

Doteraz boli tržby v oboch predajniach približne rovnaké. 
Spolo�nosti mali celkom stabilné zloženie zákazníkov, ke�že v pri�ahlých 
oblastiach mali sídla firmy, ktorých zamestnanci sa stravovali práve v 
jednom z uvedených McDonaldov, a to v tom, ktorý mali bližšie. Teraz, 
ke� sa už zamestnanci nedívajú na vzdialenos�, ktorú musia prejs�, si 
môžu vybra� ktorúko�vek z reštaurácií a v McDonalde, ktorý vlastní pán 
Labaroa, za�ali tržby klesa�. Naopak, u pána Stinga�uu za�ali  tržby 
mierne stúpa�. Odchýlka od priemerných tržieb nie je výrazná, je však už 
signálom, že situáciu je potrebné za�a� rieši� skôr, ako bude neskoro. 

 Ako dokázali prieskumy trhu, doterajšie aktivity oboch spolo�ností 
získa� si zákazníkov od konkurencie sa prejavili len na zvýšení po�tu 
tých návštevníkov, ktorí McDonald cie�avedome vyh�adali (prevažne 
automobilom), ke�že zamestnanci okolitých spolo�ností a náhodní 
okoloidúci si vyberali to rýchloob�erstvenie, ktoré bolo bližšie. Teraz pri 
vo�nom výbere stravovacieho zariadenia sa prostredie stalo 
konkuren�nejším a bude záleža� na marketingovo manažérskych 
rozhodnutiach majite�ov, ktoré im môžu pomôc� v sú�asnej situácii. 

Problém: 

• Ako má postupova� pán Labaroa, ktorý sa nachádza momentálne v 
horšej situácii?  

• Akú stratégiu a taktiku postupu si má zvoli� v uvedenom 
konkuren�nom prostredí?  

• Využije pán Labaroa vernostné rabaty, sezónne akcie, dohodne sa s 
konkurentom, za�ne cenovú vojnu, alebo využije inú možnos�? 

• Ako môže predpoklada� reakciu pána Stinga�uu? 



vernos�, vernostné karty a rabaty 
cenové z�avy a vojna 
zlepši� služby a sezónne akcie 
dohodnú�sa so zamestnávate�mi, rozdeli� si teritóriá 
dohoda s druhým alebo aj zlú�enie (monopol) 

nech najprv oni sa snažia vyrieši� problém 


