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PŘÍKLAD: 

1 PRODEJNÍ ČINNOST 

V prodejní činnosti se nejvýrazněji projevuje marketing, což je metoda 

řízení, která vychází z potřeb zákazníků a podle nich utváří produkt, cenu, místo 

prodeje a propagaci. Marketing se však neuplatňuje pouze při prodeji, projevuje 

se již před zahájením výroby či poskytování služeb. 

Prvním krokem marketingu je průzkum trhu. Na jeho základě následují 

další součásti prodejní činnosti, kterými jsou: 

− plánování prodeje, 

− sjednávání objednávek, 

− skladování, expedice, 

− splnění dodávky, 

− fakturace. 

1.1 Plánování prodeje 
Podnik si vytváří plán prodeje podle jednotlivých druhů. Velikost prodeje 

každého druhu odvozuje z odhadů poptávky a z uzavřených smluv s odběrateli a 

dodavateli. Zároveň se stanovuje předpokládaná cena. PRAPREX, s. r. o. vyrábí 

tři druhy pracích prášků, jejich prodej upřesňuje vždy na příslušné pololetí 

kalendářního roku. 

Tabulka 1:  Plán prodeje na 1. pololetí 2008 

Měsíc 

Prací prášek 

Tix Palmex Palmex modrá síla 

množství (t) cena (Kč/t) množství (t) cena (Kč/t) množství (t) cena (Kč/t) 

Leden 2 000   63 000   7 000   60 000   0   0   

Únor 2 500   63 000   5 500   55 000   0   0   

Březen 3 000   67 000   1 000   40 000   4 000   57 000   

Duben 2 500   67 000   0   0   7 000   57 000   

Květen 3 000   67 000   0   0   7 000   65 000   

Červen 2 000   67 000   0   0   8 000   65 000   

Celkem 15 000     13 500     26 000     
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Graf 1:  Struktura prodeje v 1. pololetí 2008 

 

Největší prodej se předpokládá u pracího prášku Palmex modrá síla, který 

bude v 1. pololetí 2008 novinkou, kterou firma uvede na trh. Z tohoto důvodu 

byla zahájena velká reklamní kampaň, aby se tento produkt dostal do povědomí 

zákazníků.  

 

Obr. 1:  Palmex modrá síla 
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2 DALŠÍ KAPITOLY – NAPŘ. 2 - 4 
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