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AB Digital, s.r.o. 

• Předmětem činnosti je tvorba webových stránek, 
webového obsahu, copywriting, vývoj vlastních 
inovativních projektů a SW produktů (elektronický 
stavební deník) 

• Oba zakladatelé a společníci mají cca deset let praxe v 
různých významných firmách a po těchto zkušenostech 
se rozhodli založit vlastní firmu a začít podnikat na 
vlastní pěst.  

• Oba společníci dosáhli ve svém oboru uznání a velice 
dobrých výsledků. Jan Fluksa v oblasti web designu a 
Adam Michalec v obchodu.  

• Obě tyto oblasti jsou klíčové pro úspěch nově se 
rozvíjejícího podnikání, tudíž by to měla být silná 
konkurenční výhoda podniku. 
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Fiala architects, s.r.o. 

• Projektová činnost, Projekční práce, Inženýrská činnost,  
Kontrola realizace, Individuální architektonický přístup  

• Jedná se o typ podniku, který je příkladem pro mnoho dalších  
osobností a zaměstnanců, kteří jsou úspěšní v zaměstnaneckém  
poměru, svou další kariéru věnují svému vlastnímu podnikání  
a vrátí se do regionu, ze kterého pochází. 

• Vizí firmy je vedoucí architektonická kancelář v regionu s výrazným vlivem na 
směřování architektonického vývoje k moderním inovativním řešením v rámci 
udržitelného rozvoje. 
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Framous pict, s.r.o. 

• Cílem podnikání je uvedení na trh internetové hry Davilee,  
což je SW nástroj pro komunitní malování v elektronické podobě 
na různých zařízeních 

• Prvotní myšlenka projektu „Jsem v obraze“ vznikla v roce 2011. 
Hlavní podstatou projektu je originální tvůrčí hra založena na 
malování jednoho obrazu více lidmi. Vývoj probíhal v roce 2011 

• Firma již má první zákazníky a v současnosti dokončuje verzi 2.0 
aplikace, která by měla být připravena na globální trhy. První 
verze bohužel vykazovala velké nedostatky, proto musela být 
přeprogramována a nyní firmu čeká restart. 
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iDevBand, s.r.o. 

• Tento freelancer/podnikatel v oblasti ICT byl vybrán jakožto 
představitel rychle rostoucího startupu v oblasti mobilních 
aplikací pro zařízení firmy Apple.  

• Původně ani neměl potřebu se osamostatnit, spolupracoval 
se špičkovou firmou, ale shodou okolností byla spolupráce 
ukončena a on se musel „tzv. postavit na vlastní nohy“.  

• Nyní již vede tým 5 programátorů a vstupuje do druhého roku 
svého samostatného podnikání, přibral si k sobě společníka 
a vyvíjejí svůj vlastní startupový projekt. 
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Restart marketing - Rewenda 

• Předmět podnikání: poradenství v oblasti marketingu 

• příklad podniku dvou vlastníků, který si prošel různými 
fázemi vývoje a nyní stojí na rozcestí, kdy se jeden 
společník rozhoduje o koupi podílu od druhého 
společníka.  

• Navíc se jedná o typický příklad podnikání, které 
společníci od začátku rozjížděli a současně byli 
zaměstnáni. 

• V současné době se řeší rebranding na Rewenda a řeší 
se rozšíření předmětu podnikání 
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Talkie bear – Miroslav Volovec 

• Freelancer, nezávislý programátor IOS aplikací, 
v současnosti rozjíždí několik startup projektů a kromě toho 
dlouhodobě programuje v rámci rámcové smlouvy pro 
holandského zákazníka.  

• Vlastní startupové projekty: Talkie bear – Mluvídek. 

• Jedná se o nezávislého programátora, který začínal  
samostatně programovat pro zahraniční zákazníky.  
Následně spolupracoval několik let se známou 
programátorskou společností a nyní se opět stal nezávislým 
programátorem.  

• Firma si prošla zajímavým vývojem a rozvíjí vlastní startupový 
projekt. 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie AB Digital 

 

• Převážná část zakázek pochází z minulých kontaktů společníků 

• Poměr mezi vývojem(produkcí) a marketingovými aktivitami činí 90/10 

• Zakladatelé firmy se nejsou schopni rozhodnout/nemají odvahu odmítnout 
zakázky/dát výpověď v zaměstnání a naplno se vrhnout do vývoje svého 
klíčového produktu – elektronického stavebního deníku.  

• Produktivitu zvyšují nákupem polotovarů (grafických šablon)  

• Jeden ze zakladatelů je typický „zaměstnanec“ viz citát: „Lepší odpočatý  
a dlouhodobě fungující pracovník než růst za každou cenu“ 

• Poučení: „rozhodnout se a pak ve svém rozhodnutí setrvat“ 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie Fiala architects, s.r.o. 

 

• Firma o své klienty pečuje a komunikuje s nimi: 

– Kvalitou práce 

– Na bannerech 

– Na pamětních cedulích 

– Na vlastních webových stránkách 

 

• Produktivitu firma zvyšuje zvyšováním odbornosti zaměstnanců, školením, 

osobním růstem, konkrétně dále:  

– Křížovou kontrolou – 1 udělá a 3 zkontrolují 

– Motivací zaměstnanců – placené přesčasy 

– Flexibilní pracovní dobou 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie Fiala architects, s.r.o. 

 

Poučení: 

• Jak na konkurenci?  

– Konkurenci nezabráníš, mladí tě časem předjedou, takže nejlepší prevencí je 
integrovat mladé, nové spolupracovníky, aby byl tým neustále obměňován dle 
trendů, mít tedy správný mix týmu. 

• Když je kvalitní produkt, není třeba dělat marketing (ve skutečnosti ale 
marketing dělá - a to tím, že má vynikající produkt, buduje značku, pečuje  
o zákazníky a komunikuje s nimi) 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie Framous pict 

 

• podniku se osvědčila jednoduchá marketingová strategie  
přímého obchodu 

• Nejprve byly vytipovány vhodné firmy k oslovení, následně proběhl 
telefonický kontakt a domluva schůzky a finálně proběhla osobní schůzka. 

• Při prvním zavedením produktu se osvědčil virální marketing a umění práce  
s emocemi 

• Poučení: „když není v pořádku produkt, nemá smysl dělat nic jiného – je 
nutné opravit produkt“ 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie iDevBand 

 

• Jediný marketing probíhá prostřednictvím účasti v komunitách  
a na (specializovaných) sociálních sítích jako je LinkedIn  
nebo Twitter 

• Produkt a prostředí se tak dynamicky vyvíjí, že je nutno mu věnovat 
maximum času a na marketing už čas nezbývá, nicméně díky tomu poptávka 
převyšuje nabídku, takže marketing není třeba dělat, zákazníci se ozývají 
sami. 

• Podnik odmítá malé zakázky a má nadprůměrné ceny. Toto mu umožňuje 
odvádět dobře svou práci a mít minimum reklamací. 

• Poučení: „uvědomit si, zda působím na B2B trhu nebo B2C trhu“ 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie Restart marketing 

• Klíčové nástroje marketingové komunikace: 

– Osobní kontakty / spokojení zákazníci / přímý prodej 

– On-line marketing: Nejčastěji využívanými nástroji marketingové komunikace jsou 
výkonnostní reklama, PPC, AdWords (neuznávají sociální sítě) 

Poučení:  

• „předání kontaktu v případě nezájmu o náš produkt“ 

• Realizace aktivit, které více dávají smysl, např. je lepší zavolat nebo sedět  
u počítače, je lepší zavolat nebo se sejít? 

• Zisk nového zákazníka je nejefektivnější při osobním jednání a přímém 
oslovení.  
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu 

Případová studie Talkie bear – Miroslav Volovec 

 

• Firma se nevěnuje marketingu, aktivity marketingové  
komunikace by se daly spíše nazvat networkingem.  

• Účast na podnikatelských soutěžích (Greenlight), investorských fórech 
(Hradec Králové), specializovaných konferencích (webexpo). 

• Firma si uvědomuje, že pro stabilizaci a další růst je nezbytné začít budovat 
značku a komunikovat aktivně s potenciálními zákazníky. 

• Poměr mezi vývojem/prací na produktu a marketingem činí 95/5 

• Poučení: „marketing jako prevence výkyvů v přílivu zakázek“ 
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Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu - CZ 

 

 

 



Jak zvýšit prodej aneb pozitiva dobrého marketingu - PL 

 

 

 



K diskusi a zamyšlení … 

2 přístupy k marketingu: 

1. Bez marketingu to jde: Produkt je tak žádaný/dobrý/náročný, že převažuje 
poptávka nad nabídkou (IOS,...) 

2. Bez marketingu to nejde: Je tak vysoká konkurence, že je problematické 
se na trhu udržet. 
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K diskusi a zamyšlení … 

Sociální sítě vs. osobní doporučení 

Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 



Vstup na zahraniční trh 

Případová studie AB Digital 

 

• Firma zatím na zahraniční trh nevstoupila 

• Plánuje vstup na trhy s podobnou legislativou 

• Pro vstup na zahraniční trhy se plánuje spolupráce se strategickým 
investorem 

• Poučení: „dobře naplánovat vstup na zahraniční trh a zvážit, na který vstoupit 
a na který ne“ 
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Vstup na zahraniční trh 

Případová studie Fiala architects, s.r.o. 

 

• Polský trh je trhem, který je velice zajímavý pro další růst  
podniku, nicméně penetrace českého trhu ještě není dostatečná,  
tudíž český trh má v tuto chvíli přednost. 

• Podíl zakázek na polském trhu na celkových tržbách podniku činí cca 5% 

• Co se týká partnerů, tak se jedná o subdodavatele, kteří musí být pro polský 
trh jiní než pro český z důvodu jiné stavební legislativy, zvyklostí, materiálů, 
norem, apod. 
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Vstup na zahraniční trh 

Případová studie Framous pict 

 

 

• Zatím nepodniká na zahraničním trhu a v letošním roce neplánuje vstup na 
zahraniční trh 

• Pokud ovšem budou zahraniční zákazníci získáni, tak je možné, že dojde ke 
změně rozhodnutí a zahraniční trh bude otevřen dříve. 
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Vstup na zahraniční trh 

Případová studie iDevBand 

 

• Podnik vnímá celý svět jako jeden trh  
a v oblasti ICT tomu tak je.  

• Zakázky tudíž podnik získává přes zprostředkovatele úplně  
stejně tuzemské jako i zahraniční.  

• Jediný rozdíl je v jazyku, ve kterém probíhá komunikace.  

• Ze zahraničních zákazníků, pro které již podnik pracoval, se jedná  
o zákazníky z Austrálie, Švýcarska a USA.   
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Vstup na zahraniční trh 

Případová studie iDevBand 

 

• Podnik nevstoupil na přeshraniční trh, ale do jiných zemí.  
Hlavní motivací jsou lepší zakázky. Tím je myšlena větší  
kredibilita zákazníků a jejich lepší platební morálka.  
Samozřejmě také ceny jsou u zahraničních klientů vyšší.  

• 1 globální trh je rozdělen podle jazyků, kupní síly a ekonomické vyspělosti. 
Tudíž firma nemusí vstupovat na žádný trh, pouze stále více a více penetruje 
globální trh.  
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Vstup na zahraniční trh 

Případová studie Restart marketing 

 

• Podnik na zahraničním trhu nepodniká, neboť ještě  
nedosáhl plánované penetrace trhu tuzemského. 
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Vstup na zahraniční trh 

Případová studie Talkie bear – Miroslav Volovec 

 

• Podnik nevyvíjí žádné činnosti na podporu v zahraničí, ale vše  
ve virtuálním světě, tedy na síti.  

• Veškeré služby, které poskytuje, jsou stejné, ať jdou do zahraničí nebo tuzemskému 
zákazníku. Rozdíl je pouze v jazyku komunikace, dodání a ve fakturované ceně.  

• Se zahraničním se komunikuje především přes specializovanou sociální síť LinkedIn. 

• Na zahraničních trzích jsou vyšší ceny a spolehlivější zákazníci. Zahraniční zákazníci 
navíc tlačí na nové trendy a nutí zhotovitele tyto trendy sledovat a neustále se 
vzdělávat a růst.  

• Podnik působí na globálním trhu, který je možno nazvat zahraniční trh. Nicméně 
neexistují žádné zásadní rozdíly mezi trhem německým nebo holandským 
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Vstup na zahraniční trh – CZ firmy 
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• Začínající podnikatelé spíše výjimečně vstupují na zahraniční trh. Většina 
začínajících podnikatelů se potýká s tak velkým množstvím problémů při 
budování své pozice na tuzemském trhu, že vstup na zahraniční trh nechává 
až na druhou fázi podnikání, když je již firma stabilní a dosáhne úspěchu na 
trhu tuzemském.  
 

• Výjimkou je však sektor informačních a komunikačních technologií, kde jsou 
bariéry pro vstup na zahraniční trh minimální a trh je vnímán jako globální. 
Jedinou bariérou tedy bývá pouze cizí jazyk.  
 

• Z patnácti respondentů průzkumu působí na zahraničním trhu menší část, 
tedy sedm firem. V oblasti ICT je poměr opačný, tedy pět z osmi ICT firem 
na zahraničním nebo-li globálním trhu působí. 



Vstup na zahraniční trh – PL firmy 

• Ve vztahu k bariérám vstupu na zahraniční trh lze konstatovat, že firmy působící na 
zahraničních trzích neudávají žádné zvláštní bariéry pro vstup na zahraniční 
trhy.  

• Nejčastějšími bariérami vstupu na zahraniční trh jsou neznalost jazyka (5x), 
stacionární charakter poskytovaných služeb (4x), neznalost trhu (3x), neznalost 
předpisů (2x), chybějící povolení (1x) 

• Specificky ve vztahu k trhu ČR je potřeba uvést, že žádný z podnikatelů nepůsobí 
výrazně na českém trhu. Tři firmy poskytují dodávky do ČR, z toho dvě ojediněle, 
jedna pravděpodobně na pravidelnější bázi.  

• V ostatních případech se spolupráce s českými firmami uskutečňuje zatím ve formě 
subdodávek z ČR (výroba klobouků), zajišťování marketingu pro českou firmu 
v Polsku (poradenská společnost).  
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K diskusi a zamyšlení … 

I velké firmy mohou dále růst, stát se globálními, mohou vytvářet další 
pracovní příležitosti …..viz program Platin JIC 
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Syntéza poznatků studie aneb  
desatero úspěšného STARTUPu 

1. Víra v úspěch, v sebe a svůj záměr 

2. Vytrvalost, flexibilita, schopnost čelit překážkám a poučit se z proher 

3. Kvalitní, stabilní a motivovaný tým 

4. Dobrý podnikatelský plán s reálným tržním potenciálem 

5. Finanční rezerva a schopnost najít úspory a optimalizovat náklady 

6. Oboustranná a otevřená komunikace uvnitř týmu i se zákazníkem 

7. Kvalita namísto kvantity, jedinečný produkt a služby zákazníkovi 

8. Sledovat trendy, analyzovat trh a zákazníky a pravidelně inovovat své produkty 

9. Prověřování dodavatelů a správná skladba odběratelů 

10. Silný důraz na marketing, obchod a získávání nových a udržení stávajících 
zákazníků 
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Workshop III a IV 

 

Děkuji za pozornost 

Michal Banot 
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