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ÚVOD

Predkladaný učebný text Marketing II nadväzuje na učebný text
Marketing I, ktorý sa zaoberá vysvetlením základných pojmov v marketingu
a základných marketingových koncepcií, popisuje proces marketingovej
segmentácie, výberu cieľového trhu a pozicioningu, venuje sa nákupnému
správaniu spotrebiteľov a základom marketingového mixu. Učebný text
Marketing II dopĺňa Marketing I o marketingové aktivity podniku – o analýzu,
o prácu s marketingovými informáciami, o strategické plánovanie a tvorbu
marketingového plánu, ako aj o aplikácie marketingu v špecifických oblastiach
ako je priemyselný marketing, medzinárodný marketing, marketing služieb,
marketing neziskových organizácií, neziskový marketing a spoločensky
zodpovedný marketing. Oba učebné texty majú v celku za cieľ pomôcť
čitateľom, študentom i pracovníkom z praxe získať všeobecný prehľad
o jednotlivých tematických okruhoch, predstavujúcich základy marketingu.
Obsahom publikácie Marketing II sú štyri kapitoly. Prvá kapitola
oboznamuje so základmi marketingovej analýzy – s analýzou externého
a interného prostredia podniku, ktoré predstavujú podklad pre analýzu
silných a slabých stránok podniku ako aj príležitostí a ohrození pôsobiacich
na podnik z jeho okolia. Podnik vykonáva marketingovú analýzu na základe
údajov zhromaždených v rámci marketingového informačného systému,
ktorý je predmetom druhej kapitoly publikácie. Tretia kapitola popisuje vzťah
strategického a marketingového plánovania podniku, proces marketingového
plánovania a jeho výsledok – marketingový plán ako podnikový dokument.
Štvrtá kapitola obsahuje aplikácie marketingu v špecifických podmienkach –
marketing a marketingový mix podnikov pôsobiacich na priemyselnom trhu,
podnikov poskytujúcich služby, podnikov pôsobiacich na medzinárodných
trhoch, ale tiež v neziskových organizáciách, príp. v organizáciách sledujúcich
aj iné ako ziskové ciele.
Oba učebné texty – Marketing I a Marketing II – obsahujú okruhy tém,
ktoré tvoria východiskovú databázu informácií potrebných pre študentov
na zvládnutie ďalších, nadstavbových učebných predmetov. Autorky oboch
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textov veria, že publikácie môžu poslúžiť i ľuďom z praxe, ktorí doplnením
teoretických poznatkov z tejto oblasti môžu skvalitniť svoju prácu.
Autorka
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