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MARKETING  
 

Marketing je spôsob, ako zladiť to, čo potrebuje a chce vonkajší svet, s poslaním, zdrojmi a cieľmi 
organizácie. 

 

 

 

KONZULTANTKA 

RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka Business Process Management  
Krížna 20, 811 07 Bratislava  
mobil: +421 911 556 331  
e-mail: mail@krajciova.sk  
web: www.krajciova.sk   
blog: martakrajciova.blogspot.com 
blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 

BALÍČEK SLUŽIEB 

Inicializácia projektu  
 
Vzdelávanie   
 

 

 Strategické riadenie 

 
Audit marketingu 
 

 
Audit marketingového prostredia 

 STEEP analýza 

 Analýza trhu 
Audit marketingovej stratégie 

 Analýza poslania a hodnôt organizácie 
Audit marketingovej organizácie 

 Audit značky organizácie 

 Analýza interných informácií 

 Analýza internej komunikácie 
Audit marketingových systémov 

 Analýza informačných systémov 
Audit marketingových funkcií 

 Analýza skupín produktov 

 Analýza skupín zákazníkov 

 Analýza trhových segmentov 

 Analýza marketingového mixu 

 Analýza cenových stratégií pre jednotlivé skupiny produktov 

 Analýza distribučných kanálov pre jednotlivé skupiny produktov 

 Analýza existujúcich komunikačných prostriedkov 
Audit marketingovej produktivity 

 Uplatnenie Paretovho pravidla 80/20 pre zistenie najziskovejších trhových segmentov 

 Analýza životného cyklu skupín produktov  

 Analýza bodu zvratu skupín produktov 
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Projekt: Marketing 
 
Príprava projektu 
 

 

 Vypracovanie plánu projektu 

 Vypracovanie časového harmonogramu 
 
Realizácia projektu 
 

 
Modelovanie a dokumentovanie procesov  

 Vypracovanie marketingovej stratégie 
o Definovanie skupín produktov 
o Definovanie trhových segmentov 
o Vytvorenie BSM pre trhové segmenty 
o Definovanie cenových stratégií 
o Definovanie distribučných kanálov 

 Vypracovanie plánu marketingovej komunikácie 

 Vypracovanie marketingového plánu 
 
Meranie výkonnosti procesov  

 Meranie úspešnosti marketingovej komunikácie 

 Vyhodnotenie marketingového plánu 
 
Zlepšovanie procesov  

 Zmeny marketingovej stratégie 

 Zmeny a inovácie produktového portfólia 

 Zmeny zákazníckeho portfólia 

 Zmeny matice BCG-trhových segmentov a umiestňovania produktov na trhu 

 Zmeny marketingovej komunikácie 

 Zmeny marketingového plánu 

 Optimalizácia procesov marketingu 

 Podpora implementácie informačného systému marketingu 
 

 
Ukončenie projektu 
 

 

 Vypracovanie záverečnej správy projektu 

 Meranie spokojnosti zákazníka 

CENOVÁ PONUKA 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 
 
 

mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331 

OBJEDNÁVKA  

V prípade Vášho záujmu o balíček služieb, prosím o zaslanie objednávky:  
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RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka 
Business Process Management 
Krížna 20 
811 07 Bratislava  
 
Č. OŽP-A/2006/12313-2/CR1 
Č. živnostenského registra: 110-159506 
IČO: 43 070 272 
DIČ: 1043652720 
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REFERENCIE  

 
 
 

 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná 

 Chemosvit, a.s. Svit 

 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina 

 KOVOTVAR, v.d. Kúty 

 Slovakofarma, a.s. Hlohovec 

 SPP, a.s. Bratislava 


