
ok 2000 bol pre marketing hlavne rokom
získavania informácii o trhu a jeho 
poÏiadavkách, podpory predaja 
vybran˘ch produktov a prípravy na 

zavedenie key account managementu v podmien-
kach SP. SúbeÏne s t˘m boli zrealizované nové 
aktivity v oblasti komerãn˘ch ãinností 
a propagaãné aktivity súvisiace s novinkami SP.

V rámci získavania informácii o trhu boli 
marketingom vykonané nasledovné prieskumy:

• Reklasifikácia - prieskum bol zameran˘ 
na zistenie preferencií zákazníkov pri v˘bere 
sluÏby. V˘sledky sa stali dôleÏit˘m v˘chodiskom 
v rámci projektu Reklasifikácia po‰tov˘ch zásielok.
Zistenia potvrdili, Ïe zákazníci majú záujem 
o r˘chle dodanie zásielok.

• Anal˘za konkurenãn˘ch produktov - cieºom
bolo ‰pecifikovaÈ oblasÈ pôsobenia priamej 
konkurencie, zistiÈ ich v˘hody, stanoviÈ podiely.
Niektoré v˘sledky boli a budú vyuÏité pri návrhu
nov˘ch produktov (obchodn˘ balík).

• Obraz po‰ty v oãiach verejnosti a Direct 
mailov˘ prieskum sa uskutoãnili s cieºom zistiÈ 
postoje a názory cieºovej skupiny na SP a jej 

sluÏby. Zistené skutoãnosti stanovili cesty ìal‰ieho zlep‰ovania prístupu SP k zákazníkom.
• Akceptácia propagaãn˘ch nástrojov na po‰tách - bol realizovan˘ v záujme zistiÈ úãinnosÈ jednotliv˘ch

po‰tov˘ch propagaãn˘ch médií - strojová propagácia, panely, v˘vesky, letáky, direct mail z hºadiska
ich pôsobenia na zákazníkov. Anketa dokázala vysokú akceptáciu t˘chto médií po‰tovej propagácie,
za predpokladu vhodne zvoleného textu a designu.

• Správne písanie adries na zásielkach vhodn˘ch na strojové spracovanie - 63-omi tematick˘mi 
previerkami bol zmapovan˘ aktuálny stav, v˘sledkom ktor˘ch je zistenie pomerne vysokého ãítacieho
pomeru OCR vo v˘‰ke 79,69%, aj napriek niektor˘m pretrvávajúcim chybám pri písaní adries. 

• Dva interné prieskumy v oblasti zisÈovania postoja zamestnancov k SP a ich motivácie 
obsahovali otázky personálneho zisÈovania aktuálneho stavu.
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V súlade s marketingov˘m plánom na rok 2000 boli osobn˘mi náv‰tevami marketérov, stretnutiami s TOP
zákazníkmi a reklamou podporované v priebehu roka hlavne produkty premiestÀovacej ãinnosti - PPPE,
Infotlaãoviny, Propagaãné zásielky, Prioritné zásielky a nov˘ produkt Obchodn˘ balík, s ktor˘m pri‰la SP na
trh v septembri 2000.

V oblasti obstarávateºsk˘ch ãinností sa realizovali ãinnosti osvedãené z predchádzajúcich rokov. Novinkou
roku 2000 je realizácia projektu Komercionalizácia pô‰t, ktor˘m sa 19.9.2000 zaãal na vybran˘ch po‰tách pre-
daj tabakov˘ch v˘robkov, s cieºom postupného roz‰irovania sortimentu predávaného cez registraãné po-
kladnice.

SP venuje ‰peciálnu pozornosÈ spolupráci so svojimi TOP zákazníkmi. V úzkom kontakte 
so zákazníkmi je tím 53 marketingov˘ch pracovníkov. Ich úlohou je systematicky 
monitorovaÈ potreby zákazníkov a zabezpeãovaÈ ich maximálnu spokojnosÈ.

TOP zákazníci sú rozdelení do ‰tyroch kºúãov˘ch segmentov trhu:
1. Firmy zásielkového obchodu.
2. ·tátna správa a verejné sluÏby.
3. Obchodné spoloãnosti a firmy poskytujúce sluÏby.
4. Finanãné in‰titúcie.

Podiel TOP 100 zákazníkov v jednotliv˘ch segmentoch je znázornen˘ v grafickej podobe.

Oblasť
podnikania

Zásielkový predaj 9 15 4,1 2,6

Obchod, služby 34 20 5,4 3,4

Finančné inštitúcie 20 35 9,6 6,0

Štátna správa
a verejné služby 37 30 8,1 5,1

Počet
zákazníkov
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