
Analýza trhu a konkurence

Situa"ní analýza



Pro" ?

Informa"ní pot#eba o 
zákaznících o trhu a 
konkurenci.  

Získání konkuren"ní výhody.  

Informace o p#áních 
zákazníků. Po%adavky a 
o"ekávání zákazníků, 
velikosti trhu a jeho 
potenciálu, struktu#e, "i 
konkurenci operující na 
trhu apod.



Jaké informace 
p#iná&í ?

Zprost#edkovává zji&t'ní 
o tom, co trh poptává.  

Jak, co a od koho 
nakupuje,  

jak uskute"(uje své 
nákupy a rozhodování, 

 jak vnímá nap#. cenu, 
jak jsou na její zm'nu 
citlivý apod. 



Skrze bli%&í ur"ení poznatků 
podnik zavádí a propaguje 

svůj produkt na trhu
Informace o trhu (nabídka, poptávka, 
cena), 

segmentace trhu (rozd'lení odb'ratelů 
do homogenních podskupin, které jsou si 
sou"asn' navzájem heterogenní), 

trendy na trhu (pohyb trhu v "asovém 
období, tr%ní potenciál), 

analýza zákazníka, 

analýza konkurence, 

analýza rizik a p#íle%itostí, 

výzkum reklamy, 

analýza ú"innosti marketingového mixu, 

analýza produktů apod.



Externí analýza

Analýza makroprost#edí.  

Analýza struktury 
odv'tví.  

Analýza trhu.  

Analýza zákazníků.  

Analýza konkurence.  

P#íle%itosti a ohro%ení 
("ást SWOT analýzy). 



Vn'j&í vlivy 
makroprot#edí

STEP analýza: 

S - spole"enské faktory: 

a. demografie, 

b. politika a legislativa, 

c. kulturní a sociální podmínky, 

T - technologické faktory, 

E - ekonomické faktory, 

P - p#írodní faktory.  

Nap#. půdní a klimatické, skleníkový efekt, 
ozónová díra hodnocení politických, 
ekonomických, sociálních a technologických 
faktorů.  

Národní a mezinárodní legislativa, 
makroekonomické ukazatele (HDP, inflace, 
nezam'stnanost, m'nový kurz), demografické 
údaje, úrove( p#íjmů, vzd'lání, pou%itých 
technologií nebo t#eba v'dy a výzkumu.



Analýza struktury 
odv'tví Porterova t. 

Rivalita vnit#ní.  

Nová konkurence.  

Substituce.  

Zákazníci.  

Dodavatel – moc 
dodavatelů. 



Vnit#ní prost#edí
Postavení podniku v 
daném odv'tví a oblasti, 
nap#.: 

Porterův model 
(konkurenceschopnosti), 

SWOT analýza, 

)ty#-faktorová analýza 
(po%adavky na zdroje, 
vn'j&í a vnit#ní prost#edí, 
organiza"ní útvary). 



Trh
Jak je trh velký? 

Jaká je míra růstu trhu? 

Jak atraktivní je trh? 

Jak je trh ziskový? 

Jaký je vývoj a odhad 
poptávky? 

Jaké jsou odhady pot#eb? 

Jaké jsou tr%ní trendy? 

Jaké jsou segmenty trhu ?



Velikost trhu = vyjád#ená v objemových "i 
pen'%ních jednotkách (831 tis. tun, 51 miliard K"), 

vymezení výrobku (rodina – pot#eby u výrobku, 
t#ída, #ada a typ výrobku), 

efektivní a potenciální poptávka (mléko 300 litrů 
ro"n'), 

definice zákazníka (spot#ební, průmyslový, 
obchodní, státní, mezinárodní), 

definice zem'pisná (sv't, EU, )R, Jiho"eský kraj), 

definice "asová (hodina, den, m'síc, sezóna, rok), 

definice dodavatelů a konkurence, 

popis trhu, 

povaha zákazníka – chování, mobilita, 

povaha výrobku – dlouhodobé, krátkodobé, slu%by, 
průmyslové výrobky, 

povaha poptávky – primární, selektivní, 

povaha nákupu – zku&ební, opakovaný. 



Konkurenti
Kdo jsou moji konkurenti? 

Jaké jsou jejich strategie a cíle? 

)ím se od mého podniku li&í? 

Jaké mají postavení na trhu a v 
jednotlivých segmentech trhu ? 

Jak komunikují se zákazníky? 

Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? 

Jaká je jejich konkuren"ní nabídka (cena, 
servis pro zákazníky)? 

Jaké jsou jejich mo%né reakce na moje 
marketingové aktivity? 

Jak je u nich realizován výzkum a vývoj? 

Jaké pou%ívají technologie a postupy?



Strategie - plánování

Strategické plánování 
/ Business Case 
Assessment.  

Optimalizace 
portfolia.  

Sledování a reagování 
na Market Trends a 
Market Evolution. 


