
10. Tvorba hodnotových proklamácií a budovanie hodnoty značky. Tvorba 
marketingového mixu 
 
Budovanie silnej značky vyžaduje celú radu krokov. Tieto kroky sú uvedené v nasledujúcom 
prehľade pod titulkami: spracovanie hodnotovej proklamácie a budovanie značky. 
 
Hlavné kroky pri rozvoji silnej značky 
Hodnotová proklamácia 

1. Zvoľte obecnú prezentáciu (broad positioning) príslušného produktu 
2. Zvoľte konkrétnu prezentáciu (specific positioning) príslušného produktu 
3. Zvoľte hodnotovú prezentáciu (value positioning) príslušného produktu 
4. Vypracujte celkovú hodnotovú proklamáciu (total value proposition) príslušného 

produktu 
 
Budovanie značky 

1. Zvoľte meno značky 
2. Rozpracujte pre zvolené meno značky bohaté asociácie a prísľuby 
3. Riaďte všetky kontakty značky so zákazníkmi tak, aby spĺňali alebo presahovali 

očakávania, ktoré sa s touto značkou spájajú 
 
Hodnotová proklamácia 
 
Voľba obecnej prezentácie 
 
Porter navrhol tri obecné alternatívy: podnikateľská jednotka by sa mala zamerať na to, aby 
bola diferenciátorom, podnikom s najnižšími nákladmi alebo obhospodárovateľom. Treacy 
a Wiersema navrhli alternatívne delenie na tri možnosti, ktorým dali názov hodnotové 
disciplíny. V rámci svojho oboru môže byť firma výrobcom najmodernejších produktov, 
prevádzkovo dokonalou firmou alebo firmou s dôverným kontaktom so zákazníkmi. Toto 
tvrdenie vychádza z teórie, že na každom trhu existujú zákazníci trojitého typu. Niektorí 
zákazníci dávajú prednosť firme, ktorá posunuje vpred technologické hranice, iná skupina 
zákazníkov nepotrebuje najnovšie produkty, chce ale vysoko spoľahlivý a stabilný výkon, 
posledná skupina dáva prednosť firme, ktorá najrýchlejšie a najpružnejšie reaguje pri 
uspokojovaní ich individuálnych potrieb. Autori uvádzajú že je obtiažne aby bola firma 
najlepšia vo všetkých troch či dokonca len dvoch z týchto oblastí. Ďalej uvádzajú že podnik 
by sa mal riadiť štyrmi pravidlami úspechu: 

1. Stať sa najlepším v jednej z troch hodnotových disciplín 
2. V zvyšných dvoch disciplínách dosiahnuť adekvátnu úroveň výkonnosti 
3. Neustále zdokonaľovať svoje vedúce postavenie vo vybranej disciplíne tak, aby nebol 

predstihnutý žiadnym konkurentom 
4. Neustále zvyšovať svoju úroveň vo zvyšných dvoch disciplínách, pretože konkurenti 

priebežne zvyšujú nároky zákazníkov na to, čo je dostatočné. 
 
Voľba konkrétnej prezentácie 
 
Podniky potrebujú viac než len obecnú prezentáciu, ak chcú vyjadriť konkrétnejší prínos 
a dôvod pre kúpu. Mnohé podniky vo svojej reklame kladú dôraz na prezentáciu jedného 
hlavného prínosu, ako je napríklad: najvyššia kvalita, najlepší výkon, najlacnejší, 
najpohodlnejší atď. 
Sú podniky, ktoré vytvárajú prezentáciu druhého prínosu a tretieho prínosu. 



Pri hľadaní konkrétnej prezentácie a trhového vymedzenia produktu by mal podnik zvažovať 
nasledujúce potenciálne zdroje: 

- prezentácia atribútov: Podnik sa prezentuje na základe nejakého atribútu alebo 
charakteristického rysu. Prezentácia atribútov je za normálnych okolností slabou 
voľbou, pretože vyslovene neuvádza žiaden prínos 

- prezentácia prínosov: Produkt je prísľubom určitého prínosu 
- prezentácia použitie/aplikácia: Produkt sa prezentuje ako najlepší pre určité použitie 
- užívateľská prezentácia: Produkt sa prezentuje tak, aby apeloval na cieľovú skupinu 

užívateľov 
- konkurenčná prezentácia: Produkt je prezentovaný ako lepší alebo iný než 

konkurenčné produkty 
- kategorizačná prezentácia: Podnik sa môže prehlásiť za najlepší vo svojej kategórii 
- prezentácia kvality/ceny 

 
Podniky sa pri prezentovaní svojej značky musia vyvarovať nasledujúcich chýb: 

- nedostatočná prezentácia 
- príliš špecializovaná prezentácia 
- mätúca prezentácia 
- irelevantná prezentácia 
- pochybná prezentácia 

 
 
Voľba hodnotovej prezentácie 
 
Viac za viac 
Takéto prezentácie môžu mať úspech, pokiaľ existujú zámožní kupujúci, ktorí si nerobia 
starosti s okázalou spotrebou alebo sú toho názoru, že by mali podporiť úsilie výrobcov, 
ktorým leží na srdci vysoká kvalita, napr.: extrémne drahé reštaurácie, hotely značky kávy 
a podobne. Tieto značky sú však zraniteľné. Často lákajú napodobiteľov, ktorí údajnú 
rovnakú kvalitu ponúkajú za nižšiu cenu. A luxusný tovar býva ohrozený v dobách 
hospodárskej depresie, keď kupujúci bývajú vo svojich výdavkoch oveľa obozretnejší. 
 
Viac za to isté 
Niektorým podnikom sa darí atakovať značku typu „viac za viac“ tým, že na trh uvedú 
značku, ktorá sa môže pochváliť zrovnateľnou kvalitou a výkonom, predáva sa však oveľa 
lacnejšie.  
 
To isté za menej 
Diskontné obchody netvrdia, že majú špičkové produkty, bežné značky však vďaka svojej 
väčšej kúpnej sile môžu ponúkať s výraznými zľavami.  
 
Menej za oveľa menej 
 
Viac za menej 
 
 
 
 
 
 



 
Budovanie značky 
 
Voľba značkového mena 
 
Najprv treba zvoliť značkové meno a potom sa dať do práce na identite značky a vybudovať 
jeho rôzne významy a prísľuby. Pri voľbe značkového mena je treba dbať na to, aby 
zodpovedalo hodnotovej prezentácii značky. K žiadúcim vlastnostiam značkového mena patrí 
nasledujúce: 

1. Malo by nejakým spôsobom naznačovať prínosy produktu 
2. Malo by naznačovať také vlastnosti produktu, ako je funkcia či farba 
3. Malo by byť ľahko vysloviteľné 
4. Malo by byť charakteristické 
5. Nemalo by mať nevhodné významy v iných krajinách a jazykoch 

 
Budovanie pozitívnych asociácii 
 
Podnik by si mal klásť tieto otázky: 

1. Ktoré asociácie sú pozitívne a ktoré negatívne? 
2. Ako je silná každá asociácia? 
3. Sú niektoré asociácie unikátne pre konkrétny podnik? 

 
Pri snahe o vybudovanie bohatého súboru pozitívnych asociácií pre svoju značku by mal 
tvorca značky prihliadať na päť dimenzií, ktoré môžu niesť určitý význam: 

- atribúty 
- prínosy 
- podnikové hodnoty 
- osobnosť 
- užívatelia 

 
Nástroje budovania identity značky 
 
Silné značky sa obvykle vyznačujú: 

- inherentným slovom 
- sloganom 
- farbou 
- symbolom 
- súborom historiek 

 
Hodnotenie efektívnosti značky 
 
Úspešné značky majú dve vlastnosti: značkovú vitalitu a značkový kaliber. Značka sa 
vyznačuje značkovou vitalitou v prípade že je: 

- v podvedomí spotrebiteľa diferencovaná od iných značiek 
- táto diferenciácia je relevantná z hľadiska potrieb zákazníkov 

 
Značka má potrebný kaliber ak: 

- sa teší značnému rešpektu 
- je na svojom cieľovom trhu dobre známa 


