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Marketingový plán, vzor pro malé firmy, živnostníky a podnikatele 

Firma Rok 

Shrnutí produktů, služeb (napište, co vaše firma dělá, prodává) 

Vize: (kam chcete svou firmu dostat za rok, dva, tři) 

Poslání – motto: (Jasné sdělení zákazníkům co děláte –slogan, který můžete použít i samostatně)¨ 

PS: (výborný způsob jak ověřit, který slogan je ten nejlepší je test prostřednictvím PPC inzerátů. Použijte 

stejné inzeráty, jen odlišné slogany, takto můžete vytvořit i úspěšný název produktu, kampaně atd..) 

Hlavní cíl marketingového plánu: ( každý plán má mít jeden cíl. Například uvedení produktu na trh, 

tento vzor můžete použít jak pro kompletní propagaci, tak pro jednotlivé služby). 

 

Silné stránky: (interní analýza) Slabé stránky: (interní analýza) 

    

Příležitosti: (Externí analýza) Hrozby: (Externí analýza) 

    

 

Cílová skupina - zákazníci Podrobná charakteristika zákazníka Plán tržeb Podíl 

Segment 1: (Rozdělení podle 

demografie, geografie, chování…) 

(čím lépe rozdělíte zákazníka, tím snadněji a levněji 

na něj zacílíte a přimějete k nákupu) 

 % 
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Segment 2   % 

Segment 3   % 

Segment 4 :   % 

Poznámky: Tržby celkem: 

 

Produkty a služby v marketingovém mixu 

Produkt/ služba Části marketingového mixu 

 Produkt (přednosti oproti konkurenci, proč zákazník má nakoupit u vás) 

Místo (distribuční strategie – kde budete prodávat, partneři, prodejny..) 

Cena (Jak nastavíte ceny, doba splatnosti faktur atd) 

Propagace (Hlavní komunikační kanály se zákazníkem) 

 Produkt  

Místo  

Cena  

Propagace  

 Produkt  

Místo  

Cena  

Propagace  

 Produkt  

Místo  

Cena  

Propagace  
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Dílčí cíle a strategie (jak cíle dosáhnete) 

Cíl: (očekávaný budoucí stav, např. 

prodej 1000 ks výrobku měsíčně) 

Strategie: (Jak cíle dosáhnete, jaké propagační nástroje použijete – 

podrobněji viz akční plán níže) 

  

  

  

 

Akční plán - strategie 

Aktivita: Cíl aktivity (jakou akci má zákazník udělat) 

Popis: 

Segment trhu: (Cílový zákazník) Rozpočet v Kč Počet investovaných hodin 

Datum 

Aktivita: Cíl aktivity (jakou akci má zákazník udělat) 

Popis: 

Segment trhu: (Cílový zákazník) Rozpočet v Kč Počet investovaných hodin 

Datum 

Aktivita: Cíl aktivity  

Popis: 

Segment trhu: (Cílový zákazník) Rozpočet v Kč Počet investovaných hodin 

Datum 

Aktivita: Cíl aktivity  
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Marketingový plán zpracoval:           …………………………………………………   Datum: …………………………… 

Popis: 

Segment trhu: (Cílový zákazník) Rozpočet v Kč Počet investovaných hodin 

Datum 

Rozpočet celkem: Potřebných hodin celkem: 
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