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Abstrakt
V záverečnej práci sme sa zaoberali tým, ako tanečné kluby registrované v SZTŠ
využívajú na svoju propagáciu online marketing.
Cieľom bolo zistiť, ktoré nástroje online marketingu využívajú najčastejšie a do akej
miery. Zaujímalo nás, či považujú online marketing za dôležitú súčasť propagácie v
regiónoch a aké sú najčastejšie prekážky v aktívnom využívaní nástrojov online marketingu.
Na začiatku práce sme sa venovali teoretickým východiskám, ktoré približujú
využívanie internetu a mobilného internetu na Slovensku a tiež základným teoretickým
východiskám marketingu a online marketingu.
Vo výskumnej časti sme na základe online dotazníka mapovali aktuálny stav
používania vybraných nástrojov online marketingu v tanečných kluboch.
Z výsledkov práce môžeme konštatovať, že tanečné kluby majú priestor na
zefektívnenie svojej propagácie vďaka využívaniu nástrojov online marketingu.
Kľúčové slová: online marketing, marketing, tanečné kluby, marketingová komunikácia
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1.

Úvod
Obchod vznikne vtedy, ak sa naplnia očakávania dvoch strán, strany ponuky a dopytu.

V dávnej minulosti sa stretávali ľudia, ktorí chceli ponúknuť tovar/službu a ľudia, ktorí ich
mali záujem na trhu nakúpiť. Trh plnil okrem obchodnej úlohy aj úlohu komunikačnú.
Informácie o tovare/službe sa podávali verbálnym spôsobom. Už v tomto období bolo nutné
odlíšiť sa kvôli vysokej konkurencii. Obchodníci upozorňovali na výhody svojho
tovaru/služby a prezentovali kupujúcim dôvody, prečo sú tie ich najlepšie. Aj keď sme stále
na klasických trhoch môžeme tu pozorovať prvé zárodky marketingovej komunikácie, ktorá
prebiehala na základe osobného a ústneho kontaktu.
Neskôr s príchodom masmédií (rádio, TV, noviny a časopisy) dostala popri osobnej
forme komunikácie, ktorá prebieha v kamenných prevádzkach, zelenú aj „offline“
komunikácia. Do tejto skupiny komunikačných prostriedkov patria reklamy v TV, novinách,
časopisoch, rádiách, na billboardoch, plagátoch, či letákoch.
Najväčšiu zmenu v komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim prinieslo od
vynálezu kníhtlače Gutenbergom (1450) bezpochyby zavedenie internetu (1990), ktorý
umožnil ľuďom doposiaľ nepredstaviteľný prístup k informáciám, a to prakticky okamžite.
Od zavedenia internetu ubehli desiatky rokov a dnes je internet dostupný takmer pre každého
a na akomkoľvek mieste.
Aj vďaka tomu sa začali vyvíjať nové možnosti komunikácie, ktoré označujeme ako
„online“, pretože prebiehajú výlučne v internetovom prostredí. Ľudia dnes hľadajú potrebné
informácie prostredníctvom vyhľadávačov. Potrebu byť súčasťou komunity riešia
využívaním sociálnych médií (Facebooku, Instagramu a iných). Takmer celá komunikácia
prebieha prostredníctvom e-mailov a správ (Messenger, Whatsup, či Viber). Ak potrebujeme
niečo rýchlo vybaviť alebo zistiť, siahneme po internete alebo rôznych mobilných
aplikáciách. Veľkú časť dňa trávime „online“ na počítačoch, tabletoch, či mobiloch
Online marketing je mladá forma komunikácie, ktorá prináša nové možnosti
stretávania sa so zákazníkmi a komunikovania s nimi.
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Využívanie internetu na Slovensku
Stále väčší počet Slovákov používa internet nielen na súkromné, ale aj na pracovné
účely. Podľa TASR ich bolo v roku 2018 až 80%. Prvenstvo, až 99%, si vo využívaní
internetu držia tínedžeri vo veku 16 až 19 rokov. Naopak internet využíva iba každý tretí
seniorov vo veku 65 až 74 rokov. Slovensko patrí ale stále vo využívaní internetu pod
priemer Európskej únie, pokračuje sa v správe TASR (28.1.2019).
Podľa Eurostatu malo pred desiatimi rokmi na Slovenku internet doma 58%
domácností. Dnes má internet 80% domácností, pričom najviac internetových pripojení
existuje na západnom Slovensku a najmenej na strednom.
Na Slovensku stále pribúda počet ľudí, ktorí majú základné digitálne vedomosti. Podľa
Eurostatu to bolo v roku 2018 60% obyvateľstva. Medzi základné digitálne vedomosti patrí
vyhľadávanie obsahu, komunikácia cez internet a vytváranie základného digitálneho
obsahu, povedala analytička SLSP Lenka Buchláková.
Slovensko podľa slov Lenky Buchlákovej, zaostáva vo využívaní mobilného internetu
v porovnaní s priemerom Európskej únie, ktorý je 63%. V našej krajine používa mobilný
internet 60% populácie vo veku 16 až 74 rokov. Trend je pričom rastúci, keďže v roku 2012
vlastnil mobilný internet každý štvrtý Slovák.
Podľa prieskumu U&A Study, ktorý pravidelne pripravuje pre spoločnosť O2 agentúra
Ipsos využíva internet v mobile každý siedmi z desiatich Slovákov. Internet pritom Slováci
využívajú nielen, keď sa nudia (35%), ale hlavne keď potrebujú nájsť informácie (65%)
a tiež v naliehavých prípadoch, keď potrebujú niečo vyriešiť (61%).
Podľa agentúry Ipsos využívajú Slováci internet v mobile v súvislosti s e-mailom
(75%), následne s vyhľadávaním (70%) a na sociálne siete (66%).
Väčšina marketérov sa dnes zhoduje v tom, že používateľom mobilných zariadení ide
hlavne o rýchlosť, bez ohľadu na to, aké aktivity vykonávajú. Či už ide o platenie účtov,
nakupovanie produktov, získavanie informácií, čítanie článkov – čas je najpodstatnejší.
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Obrázok 1: Účel využívania mobilu v telefóne

Obrázok 2: Funkcionality a aplikácie využívané prostredníctvom internetu v mobile

Štatistiky O2 hovoria o tom, že v spotrebovaných dátach vedie Bratislavský kraj. Po
ňom nasleduje Košický a Prešovský kraj. Zaujímavosťou podľa tejto štatistiky je, že
Banskobystrický kraj dominuje nad Bratislavským krajom v počte ľudí, ktorí využívajú
internet v mobile. V počte ľudí, ktorí využívajú internet v mobile nasleduje Trnavský
a Žilinský kraj.
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2.

Základy marketingu
Podľa Americkej marketingovej asociácie je marketing aktivita organizácie a súbor

procesov pre vytváranie, informovanie a poskytovanie ponuky, čo prináša hodnotu
zákazníkom, partnerom a spoločnosti ako celku.
Podľa Kotlera, ktorý je považovaný za otca marketingu spočíva marketing vo
vytváraní, komunikovaní a predávaní pridanej hodnoty zákazníkovi. Zisťuje tiež potreby
zákazníkov a uspokojuje ich. Firma pritom vytvára zisk.
Podľa JANOUCHA (2014) má marketing prinášať hodnotu na strane zákazníka, no na
druhej strane aj zisk firme vďaka spokojným používateľom jej tovaru alebo služby. Cieľom
firiem tak musí byť poskytovať kvalitné produkty a služby, za akceptovateľnú cenu,
v správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom.
Stránka euroekonom.sk (2018) uvádza, že medzi základné úlohy marketingu patrí
uspokojovanie potrieb zákazníka poznaním zákazníka a dosiahnutie výhody nad ostatnými
účastníkmi súťaže na trhu poznaním konkurencie.
Na základe definícii marketingu KARLÍČEK (2018) konštatuje, že marketing tvorí
jadro každého podnikania a rozhoduje o jeho úspechu, či neúspechu. V centre pozornosti
marketingu je hodnota pre zákazníkov, čo znamená kvalita uspokojovania potrieb a prianí
zákazníka. Aby bolo možné hodnotu pre zákazníka vytvoriť, komunikovať a doručiť, musí
byť vyjasnené, kto sú zákazníci, čo riešia, čo potrebujú, čo si prajú, čo ocenia a čo potrebujú.

2.1.

Marketingový mix 4P

JANOUCH (2014) hovorí, že v marketingu ide o koncepciu marketingového mixu 4P,
autorom ktorej je E. Jerome Mc Carthy a navrhol ju v roku 1960.
•

Product (produkt, služba)

•

Price (cena)

•

Place (ako tovar a službu firma distribuuje)

•

Promotion (komunikácia)
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Produkt
Je tovar alebo služba, ktorá prináša zákazníkovi hodnotu. Hodnota produktu alebo
služby môže byť meraná úžitkom z používania, dobrým pocitom, naplnením očakávaní,
prianí. Hodnotou môže byť aj úspora času alebo financií v porovnaní s konkurenciou,
vlastnenie tovaru alebo služby a s tým spojené spoločenské uznanie.
Cena
Vyjadruje všetky náklady, ktoré sú spojené so získaním produktu/služby. Je to
samotná cena produktu/služby a tiež náklady na dopravu, strata času alebo fyzické, či
psychické vypätie, ktoré je nutné vynaložiť k získaniu tovaru/služby.
Distribúcia
Hovorí o tom, akým spôsobom sa tovar/služba dostane k cieľovému zákazníkovi. Je
to napríklad spôsob prepravy, predajné miesto, či pohodlie pri nákupe. Pre distribúciu
nehmotných produktov/služieb zväčša stačí pripojenie na internet - online. Všetky ostatné
potrebujú fyzickú distribúciu - offline.
Komunikácia
Je to proces, pri ktorom sa informácie o produkte/službe dostávajú k zákazníkom. Aby
ľudia tovar alebo službu kúpili, musia o danom produkte vedieť (o tom, že existuje, aká je
jeho cena, funkcie, výhody). Tento proces komunikácie prebieha obojsmerne, teda aj od
zákazníka k firme. Aby firma poskytovala tovary a služby, o ktoré majú ľudia záujem musí
poznať ich očakávania, preferencie, o čo majú záujem. Komunikácia je v dnešnej
konkurenčnej dobe pre umiestnenie tovarov a služieb veľmi dôležitá. Do súčasnej doby sa
vyvinuli ďalšie koncepcie, pre zaujímavosť spomenieme 5P, 7P, 4C alebo 4A.

2.2.

Marketingový mix 4C

Koncepcia 4P je marketingový mix z pohľadu firmy, zatiaľ čo 4C je zameraný na
pohľad zákazníka, udáva vo svojej publikácii Robert F. Lauterborn (1990). O tom, ako tieto
dve koncepcie navzájom súvisia hovorí nasledovná tabuľka.
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Tabuľka 1: Vzťah medzi 4P a 4C

Podľa JANOUCHA (2014) väčšina firiem dnes pristupuje k marketingovému mixu
z pohľadu 4P a 4C. Firmy by mali predávať produkty a služby, o ktoré je zo strany zákazníka
záujem a majú pre neho hodnotu a teda riešia jeho potreby. Cena nezobrazuje iba čiastku za
produkt/službu, ale aj vyjadruje celkové náklady na získanie produktu. Pri procese
distribúcie zákazník rieši dostupnosť a pohodlie nákupu. Na to, aby firmy ponúkali tovary
a služby, ktoré zákazníkov zaujímajú potrebujú s nimi komunikovať.

2.3.

Marketing ako príbeh

Iný uhoľ pohľadu na marketing prezentuje Godin, tvrdí, že marketing je o rozprávaní
príbehov, pravdivých, alebo aspoň vierohodných. Len skutočne silné príbehy vedia osloviť
ľudí.
Silné príbehy sa vyznačujú podľa JANOUCH (2014) niekoľkými charakteristikami:
•

silný príbeh je dôveryhodný,

•

silný príbeh dáva prísľub,

•

silný príbeh naznačuje,

•

silný príbeh pôsobí na zmysli,

•

silný príbeh je učený špecifickým skupinám publika,

•

silný príbeh si neprotirečí,

•

silný príbeh je v súlade s pohľadom ľudí na svet.

Kvalita marketingu do značnej miery závisí aj od:
•

presne definovanej cieľovej skupiny – segment zákazníkov,

•

odlíšenia sa od konkurencie,
13

•

zrozumiteľná a jasná komunikácia,

•

poznania svojich silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb – SWOT analýza,

•

určenie marketingových cieľov na základe marketingového mixu,

•

spôsob marketingovej komunikácie.

2.4.

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia predstavuje posledné P z marketingového mixu a prekladá
sa aj ako propagácia. Podľa JANOUCHA (2014) sa vnímanie komunikácie obmedzuje často
iba na propagáciu (reklamu). Pojem komunikácia je treba vnímať ako obojstrannú
komunikáciu medzi dvoma subjektami. Komunikovať neznamená iba odovzdať informáciu.
Prijímateľ informácie môže reagovať, a tým sa vytvára obojstranná komunikácia.
Predložiť zákazníkovi tovar, či službu a byť si istý, že ich určite kúpi nestačí. Kvalitný
produkt, či služba je pre úspech predaja nutnou podmienkou, ale neznamená všetko.
So zákazníkmi je nutné vedieť komunikovať, hlavne vtedy, ak sa jedná o predaj
služieb, len vysoká miera odbornosti nám v tomto prípade nepostačí. Vedieť pochopiť
potrebu zákazníka, pomenovať a uchopiť problém, ktorý daný produkt alebo služba pre neho
rieši, vedieť čoho sa obáva, aké sú jeho prekážky, požiadavky, túžby súvisiace s produktom
alebo službou sú neodmysliteľnou súčasťou komunikácie. JANOUCH (2014) pripomína, že
pokiaľ nepochopíme nášho zákazníka, nemôžeme uspieť. Táto schopnosť je často
dôležitejšia, ako naša odbornosť a znalosti.
Ciele marketingovej komunikácie
Ciele marketingovej komunikácie podľa JANOUCHA (2014) sú prevažne
informovanie, presviedčanie, pripomínanie produktov a služieb zákazníkovi. Dlhodobý
vzťah so zákazníkmi je jedna z najdôležitejších vecí. Aj so zákazníkom, ktorý nakúpi jeden
alebo dvakrát za život je dôležité udržiavať pozitívny vzťah. Tento zákazník ďalej pôsobí na
svoje okolie a jeho skúsenosť môže ovplyvniť veľké množstvo potenciálnych zákazníkov.
Model AIDA
PŘIKRYLOVÁ (2019) ozrejmuje, že storočná koncepcia E.K.Stronga objasňuje
štádia, ktorými musí jednotlivec prejsť pred urobením nákupného rozhodnutia. Zákazníci
sa teba môžu vzhľadom na pôsobenie marketingovej komunikácie nachádzať v jednej z fáz
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modelu AIDA. A - pozornosť, I – záujem, D – prianie, A – akcia. Zdroj:
https://www.smartinsights.com

Obrázok 3: Model AIDA

Podľa JANOUCHA (2014) sa dnes skôr používa model ACCA. A – Povedomie, C –
pochopenie, C – presvedčenie, A – akcia. Zdroj: https://conceptdraw.com

Obrázok 4: Model ACCA
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2.5.

Internetový marketing

Podľa JANOUCHA (2014) je internetový marketing spôsob, vďaka ktorému je možné
dosiahnuť marketingové ciele s využitím internetu a zahŕňa celú radu aktivít spojených s:
•

informovaním,

•

ovplyvňovaním,

•

presvedčovaním,

•

udržovaním vzťahov so zákazníkmi.

Výhody internetového marketingu
Výhody internetového marketingu voči klasickému marketingu:
•

merateľnosť,

•

ťah na bránku,

•

individualizácia a reakcie,

•

možnosť komunikovať so zákazníkom,

•

obmedzenie počtu zobrazení reklamy jednému užívateľovi,

•

nové príležitosti a trhy,

•

globálny zásah,

•

nižšie náklady,

•

efektivita.

Nevýhody internetového marketingu
Nevýhody internetového marketingu oproti klasickému marketingu:
•

nižšia miera penetrácie internetu – médiá,

•

nižšia dôveryhodnosť správ,

•

nižšia dôvera pri on-line nákupoch,

•

nízke reklamné výdavky do internetu,

•

globálny zásah pre lokálne podnikanie.
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Hlavné rozdelenie internetového marketingu
Internetový marketing delíme na:
•

Inbound marketing – úlohou je dlhodobé formovanie a podpora vzťahu
s potenciálnym zákazníkom. Ide o rôzny obsah, ktorý ale baví, pomáha alebo
vzdeláva. Jeho súčasťou je populárny obsah.

•

Oundbound marketing – jeho cieľom je zameranie na propagáciu produktu alebo
služby.

2.6.

Online marketing a jeho nástroje

Obrázok 5: Online marketing, Zdroj: anthillonline.com

Oproti

internetovému

marketingu,

online

marketing

zahŕňa

aj

marketing

prostredníctvom mobilných zariadení. Medzi najpoužívanejšie nástroje online marketingu
podľa knihy patria:
•

Internetová stránka – je pre subjekt najdôležitejšia forma prezentácie činnosti,
tovarov alebo služieb. Aby plnili svoju úlohu mali by byť atraktívne a responzívne
(obsah sa svojim rozmiestnením prispôsobuje veľkosti zariadenia, na ktorom
zákazník stránku prezerá) so zaujímavým obsahom a prehľadnou štruktúrou.
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•

Sociálne siete – oslovovanie potenciálnych zákazníkov prebieha vďaka zaujímavým
príspevkom alebo platenou reklamou na presne vyšpecifikovanú cieľovú skupinu
(Facebook, Instagram, Youtube a iné).

•

E-mail marketing – patrí medzi úspešnú metódu, kde prostredníctvom newsletrov
dochádza k budovaniu a prehlbovaniu vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom
(budúcim potenciálnym zákazníkom).

•

PPC kampane (Pay Per Click) – reklamy, ktoré sú umiestnené v obsahovej alebo
vyhľadávacej sieti. Inzerujúci získava pozornosť potenciálneho zákazníka pomocou
platených odkazov vo vyhľadávačoch alebo na stránkach pomocou lákavých
bannerov.

•

Affiliate marketing – získavanie nových zákazníkov prebieha prostredníctvom
webov (iných kanálov) partnerov, ktorí sa zapájajú do provízneho systému firmy
alebo elektronického obchodu. Títo partneri teda vo svojom obsahu na stránkach
propagujú danú značku pri konverzii, alebo pri nákupe získavajú províziu. Napríklad
keď firma Booking propaguje možnosti ubytovania.

•

SEO – znamená optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa on-page a off-page faktory,
ktoré

ovplyvňujú

umiestňovanie

a zviditeľňovanie

vyhľadávania.
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webu

vo

výsledkoch

3.

Cieľ a úlohy práce
Cieľom praktickej časti záverečnej práce bolo zistiť, ako tanečné kluby využívajú

vybrané nástroje online marketingu na propagáciu svojho subjektu vo svojom regióne a tiež
prispieť podnetmi k zefektívneniu ich využívania.
Marketing klubov v online priestore, teda na internete a v mobiloch, je dnes veľmi
dôležitou súčasťou propagácie. Online marketing nabral na obrátkach po tom, ako sa zvyšuje
využívanie internetu v domácnostiach a v mobilných zariadeniach. Zo štatistík vyplýva, že
dnes využíva na Slovensku internet 80% populácie, a to nielen na prácu. Ak zoberieme do
úvahy skupinu súčasných tínedžerov dostávame sa takmer k 100%, pričom tento trend má
stále rastúcu tendenciu.
Pod pozitívny vplyv vývoja online marketing sa podpisuje aj neustále vzrastajúca
„digitálna“ gramotnosť obyvateľstva. Dnes takmer každý užívateľ internetu vie pracovať
s vyhľadávačmi, e-mailom, sociálnymi sieťami, či aplikáciami v mobile. Z výskumu tiež
vyplýva, že 65% ľudí používa mobilný internet, keď niečo hľadajú. A až 61% ľudí siahne
po internete, keď potrebujú niečo rýchlo vyriešiť.
Mobilný internet sa tak stáva nástrojom na uľahčenie získavania informácii
a urýchlenie mnohých procesov. Aj z týchto štatistík vyplýva, že online priestor je veľmi
zaujímavá možnosť, ako sa stretnúť a komunikovať s existujúcim alebo s potenciálnym
zákazníkom.
Aktívne využívanie online marketingu má aj ďalšie pozitíva v porovnaní s offline
marketingom a to presné zacielenie, možná individualizácia, vyššia efektivita, presná
merateľnosť konverzii a nižšie náklady na konverziu.

4.

Metodika práce
Prieskum prebehol na základe internetového online dotazníka Survio a bol rozoslaný

všetkým tanečným klubom, registrovaným v SZTŠ.
Online dotazník sa skladá z 33 otázok a je rozdelený do 3 častí. Prvá časť skúma
základné informácie o tanečných kluboch, ako napríklad počet členov, z akej sekcie sú,
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v akom kraji a meste pôsobia, koľko a aké tanečné štýly sa v klube vyučujú. Druhá časť sa
venuje prieskumu aktívneho využívania jednotlivých marketingových nástrojov v tanečných
kluboch. Tretia časť pomenúva postoj klubov k online marketingu a poukazuje na
najčastejšie prekážky spojené s využívaním online marketingových nástrojov.

4.1.

Základné informácie o kluboch zapojených do dopytovania

Do dopytovania sa zapojilo celkovo 63 klubov, čo predstavuje 60% z celkového počtu
klubov registrovaných v SZTŠ. Zo 63 zapojených klubov je 58,7% zo sekcie Tanečný šport,
38,1% zo sekcie IDO a 3,2% zo sekcie Rock n Roll.

Graf 1: Percentuálne zastúpenie klubov zapojených do prieskumu podľa jednotlivých sekcií

V sekcii Tanečný šport reagovalo na dotazník celkovo 58,7% klubov, čo predstavuje
37 klubov z celkového počtu 63. V sekcii IDO 68,6%, čo predstavuje 24 klubov z celkového
počtu 35 a v sekcii Rock n Roll 33,3%, čo predstavuje 2 zo 6 klubov.
Tanečné kluby, ktoré sa zapojili do prieskumu pôsobia prevažne vo väčších mestách
nad 100000 obyvateľov a sú prevažne z Nitrianskeho, Bratislavského kraja a Žilinského
kraja. Viac ako polovica, konkrétne 61,9% tanečných klubov má do 100 členov. V tomto
počte sú zahrnuté pred súťažné a súťažné skupiny vo veku 3-30 rokov.
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Takmer polovica tanečných klubov zapojených do prieskumu, konkrétne 47,6% sa
zaoberá 2-3 tanečnými štýlmi. Z tanečných štýlov v kluboch dominujú spoločenské tance
58,7% a latino 42,9%. Tretím štýlom v poradí je balet a contemporary 36,5%. Po týchto
štýloch nasleduje disco 34,9%, street dance 31,8%, hip-hop 28,6%, gymnastika 25,4%,
ľudové tance 14,4%, breaking 9,5% a akrobatický rock n roll 4,8%. Vyučovanie tanečných
štýlov do značnej miery ovplyvnilo aj percentuálne zapojenie klubov z jednotlivých sekcií.

Graf 2: Kraje v ktorých pôsobia kluby zapojené do prieskumu
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Graf 3: Veľkosť miest, v ktorých pôsobia kluby zapojené do prieskumu

Graf 4: Počet členov v pred súťažnej a súťažnej príprave od 3-30 rokov
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Graf 5: V koľkých štýloch tanečné kluby vychovávajú zverencov

Graf 6: Štýly, ktorým sa venujú tanečné kluby

23

5.

Výsledky prieskumu
5.1.

Web stránka

Webová stránka je dnes dôležitá súčasť základnej výbavy v prostredí online
marketingu. Hlavná funkcia webovej stránky je poskytnúť záujemcom online katalóg
služieb, ktoré môže tanečný klub poskytnúť jednotlivým cieľovým skupinám. Zákazníci na
ňu natrafia, keď vyhľadávajú vo vyhľadávačoch kľúčové slová, alebo keď potrebujú získať
konkrétne informácie o tanečnom klube.
Z prieskumu vyplynulo, že každý piaty tanečný klub v SZTŠ webovú stránku na
propagáciu nevyužíva.

Graf 7: Využívanie web stránky na propagáciu tanečného klubu

Vývojom technológií webová stránka už nemusí byť len o informáciách a ponuke
tovaru a služieb. Weby sa stávajú komplexným nástrojom pre vytváranie komunity, zábavu
a vzdelávanie existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov, čo má pozitívny vplyv na
budovanie komunity a vnímanie značky. Dobrý web pomôže aj s administratívou, alebo
uľahčí procesy nielen vo svete online prihlasovania, ale aj v oblasti organizovania podujatí,
či informovaní klientov.
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Technológie nám vo všeobecnosti umožňujú šetriť čas pri procesoch, ktoré v minulosti
potrebovali veľa pozornosti. Trendom dnešnej doby je uľahčiť procesy zákazníkom
a konkurencia v tejto oblasti narastá. Je preto dôležité, aby webové stránky tanečných
klubov udržali trend s aktuálnymi požiadavkami zákazníkov. Pre mnohých ľudí je dnes
úplne bežné kúpiť si lístok do kina online, objednať si tovar online, či uhradiť faktúru online.
Z prieskumu vyplýva, že väčšina tanečných klubov má webové stránky vytvorené
pred 5 a viac rokmi. Nasledovné môže hovoriť o tom, že kluby využívajú základnú
funkcionalitu stránok.

(Prieskum je očistený kvôli možnému skresleniu údajov od

dotazníkov, ktoré odpovedali, že nemajú web stránku.)

Graf 8: Vek webových stránok tanečných klubov

Moderná web stránka by mala plniť nasledovné funkcie:
•

informačnú,

•

propagačnú,

•

vzdelávaciu,

•

zábavnú,

•

budovanie komunity,

•

uľahčenie práce.
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Tanečné školy odpovedali v dotazníku na otázku: „Aký význam by mala plniť web
stránka?“ nasledovne: (Prieskum je očistený kvôli skresleniu od dotazníkov, ktoré
odpovedali, že nemajú web stránku)

Graf 9: Význam webovej stránky pre tanečné kluby

Kritériá v poradí zľava: informačný, propagačný, vzdelávací, zábavný, budovanie komunity, uľahčenie práce

Najvyšší význam má pre kluby web stránka na zdieľanie informácii a propagáciu. Na
druhej strane najnižší význam webu vidia kluby v uľahčení práce, či budovaní komunity
vďaka vzdelávaniu a zabávaniu fanúšikov klubu.
Podľa výsledkov prieskumu (prieskum je očistený kvôli skresleniu od dotazníky, ktoré
odpovedali, že nemajú web stránku) obsahujú weby tanečných klubov štandardne kontaktné
informácie 98%, ponuku tanečných kurzov/krúžkov 91,8%, fotogalériu 83,7%, informácie
o lektoroch 73,5% a podujatiach 71,4%. Menej často sú na klubových stránkach zverejnené
informácie o novinkách 63,3%, výsledkoch zo súťaží 61,2%, informácie o rozvrhoch 53,1%
a ponuke vystúpení 49,0%. Prieskum poukazuje na to, že klubom zväčša chýbajú na
stránkach vízia, misia a ciele 46,9%, video galéria 42,9%, cenník 38,8%. Tanečné kluby
takmer vôbec nevyužívajú webové stránky na online zápisy 32,6%, uverejňovanie
blogových článkov 20,4%, či členské sekcie a online platby za služby.
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Graf 10: Informácie, ktoré obsahujú weby tanečných škôl

5.2.

Sociálne médiá

Lepšie výsledky dosahujú tanečné kluby pri využívaní sociálnych médií. Využíva ich
takmer 100% z klubov.

Graf 11: Využívanie sociálnych médií na propagáciu klubu
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Sociálne média sa v dnešnej dobe stávajú neodmysliteľnou súčasťou nášho života.
Súvisia s túžbou ľudí komunikovať a byť súčasťou komunity s ktorou sa hodnotovo
a záujmovo stotožňujú. Sociálne médiá výrazne pomáhajú v budovaní komunity, fanúšikov
okolo klubov a tiež v budovaní dobrého mena značky a povedomie o nej. Fanúšikovia sú
čím ďalej náročnejší a je dôležité poskytnúť im na sociálnych sieťach zaujímavý obsah.
Zaujímavý obsah by mal byť rôznorodý, nápaditý a užitočný pre danú cieľovú skupinu
(komunitu).
Tanečné kluby SZTŠ najčastejšie uverejňujú na sociálnych sieťach výsledky zo súťaží
až 93,7%, videá a foto z akcií 85,7%, informácie o zápisoch do kurzov a krúžkov 82,5%
informácie o sústredeniach, workshopoch súťažiach 81,0%, videá a foto z tréningov 73,0%.
Menej kluby siahajú pri propagácii na sociálnych sieťach po motivačných článkoch
a videách 61,9%, vzdelávacích videách a článkoch 38,1%, zaujímavostiach zo sveta tanca
36,5%, propagácii lektorov 33,3%. Na sociálnych sieťach tanečných klubov sa takmer vôbec
neuverejňujú rozhovory s úspešnými tanečníkmi 12,7%, blogové články 14,3% alebo
zaujímavé blogové články z tanečného sveta 17,5%.

Graf 12: Obsah, ktorý uverejňujú kluby na sociálnych sieťach
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V súčasnosti existuje veľké množstvo sociálnych sietí. V našich zemepisných šírkach
sú určite najvyužívanejšie Instagram, Facebook a Youtube, čo sa prejavuje aj na výsledku
prieskumu v tanečných kluboch.
Zaujímavým, nie však až tak tanečnými klubmi využívaným nástrojom hlavne na
propagáciu kvôli vyhľadávaniu na Goolge, je Google moja firma. Tento užitočný nástroj
pomôže zákazníkom nájsť adresu tanečnej školy, telefonický kontakt, či trasu k tanečnému
klubu cez mobilnú navigáciu. Zákazníci posielajú danej firme hodnotenia, na základe
ktorých sa môžu potenciálny zákazníci rozhodovať. Okrem týchto výhod môžete pridávať
fotky firmy, tímu, fotky z lekcií, súťaží, či podujatí. Na Google moja firma je možné
pridávať príspevky o tovaroch, službách, či akciách. Je to rýchly, účinný nástroj, ktorý je
bezplatný, no stále ho využíva medzi tanečnými školami iba 20% opýtaných.

Graf 13: Aktívne využívanie sociálnych médií tanečnými klubmi

Pri sociálnych sieťach je dobré využívať všetky nástroje, ktoré nám ich platformy
poskytujú. Grafy nižšie ukazujú, ktorú funkcionalitu pri najpoužívanejších sociálnych
médiách tanečné kluby využívajú.
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Graf 14: Využívanie funkcionality Facebooku tanečnými klubmi

Graf 15: Využívanie funkcionality Instagramu tanečnými klubmi
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Graf 16: Využívanie unikátnych # na Instagrame tanečnými klubmi

Graf 17: Využívanie funkcionality YouTubu tanečnými klubmi
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Graf 18: Využívanie funkcionality Google moja firma tanečnými klubmi

5.3.

Platené online kampane

Platené online kampane sú v súčasnosti veľmi zaujímavý nástroj na propagáciu aktivít,
akcií, zápisov, výsledkov, či blogových článkov. Vývoj aj v tejto oblasti veľmi postúpil
a väčšinu platforiem na platené kampane je možné nastaviť intuitívne.
Určite najjednoduchšie ovládanie kampaní má Instagram. Stačí vybrať feed, ktorý
chcete propagovať, kliknúť na tlačidlo propagovať, vybrať kam poslať ľudí, či na profil, web
alebo vám priamo napíšu správu. Následne vybrať publikum, ktorému sa bude feed
zobrazovať, podľa lokality, záujmov, pohlavia a veku, nakoniec trvanie a rozpočet kampane.
Rovnakým spôsobom je možné propagovať na firemných stránkach Facebook posty cez
aplikáciu do mobilu Facebook page.
Facebook spolu s Instagramom ponúka aj pokročilé vytváranie kampaní vo Facebook
ads manager-i. Je k dispozícií aj mobilná aplikácia Facebook ads, ktorá je jednoduchšia na
orientáciu a pochopenie, no oproti plnej počítačovej verzii má obmedzenú funkcionalitu.
Okrem Facebook-ovej a Instagram-ovej reklamy existujú aj platené kampane vo
vyhľadávačoch. Tieto kampane sú založené na kľúčových slovách. Ak máte webovú stránku
optimalizovanú na vami požadované kľúčové slová a pri ich zadaní vyhľadávač zobrazí vašu
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web stránku na prvej stránke, zväčša nie je potrebná PPC kampaň. Je však možné, že
vyhľadávač zobrazí pri danom kľúčovom slove vašu stránku až na ďalších stránkach
v poradí. V tomto prípade stojí za uváženie, či nespustiť PPC kampaň. Zo štatistík vyplýva,
že potenciálny zákazníci klikajú obvykle iba na odkazy na prvej stránke. Na Slovensku sa
najviac používa vyhľadávač Google. Nástrojom na PPC kampane je v tomto prípade
AdWords. Kampaň sa musí nastaviť na počítači a spravovať sa dá aj v mobilnej aplikácii
Google Ads.
Nasledujúci graf popisuje, na ktorej strane vo vyhľadávači Google sa obvykle
nachádzajú weby tanečných klubov, po zadaní kľúčového slova „tanec“ a zadaní mesta,
v ktorom klub pôsobí do utajeného vyhľadávania. Utajené vyhľadávanie znamená, že
prehliadač neberie do úvahy históriu prezerania počítača. V normálnom prehľadávaní môžu
byť výsledky skreslené, keďže na vlastné weby klikajú tanečné kluby najviac.

Graf 19: Výsledky testu kľúčových slov vo vyhľadávači Google

Na to, aby boli weby tanečných klubov v strategických kľúčových slovách na prvej
stránke vo vyhľadávačoch, je dôležitá pravidelná analýza kľúčových slov a optimalizácia
web stránky na SEO. Pravidelnou analýzou kľúčových slov sa podľa prieskumu zaoberá
necelých 24% tanečných klubov.
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Graf 20: Analýza kľúčových slov v tanečných školách

Platené online kampane sú zaujímavé vďaka nízkej finančnej náročnosti, presnému
zásahu na vybranú cieľovú skupinu. Výhodou je, že sú veľmi dobre merateľné. Z prieskumu
je zrejmé, že takmer polovica tanečných klubov na svoju propagáciu platené online kampane
nevyužíva.
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Druhá polovica tanečných klubov, ktoré platené online kampane využívajú siahnu
v 50% prípadov na platformu Facebook a v 25% na platformu Instagram.

Graf 21: Platformy, ktoré využívajú tanečné kluby na platené kampane

5.4.

Blogové články

Písanie blogov nie je len moderným trendom. Motív propagácie tovaru a služieb sa
oproti minulosti výrazne odkláňa od racionálnej prezentácie výhod. Do popredia preniká
úžitok, ktorý daný tovar alebo služba prinášajú zákazníkovi. Úspešná propagácia „útočí“ na
emócie a silný príbeh. Aj vďaka týmto faktom je písanie blogových článkov
neodmysliteľnou súčasťou úspešnej propagácie tanečných klubov.
Okrem toho správne napísané blogové články sa dobre indexujú vo vyhľadávačoch.
Vďaka tomu sa potenciálni zákazníci, ktorí vyhľadávajú súvisiace kľúčové slová môžu
ľahšie dostať k ponuke tanečných klubov a rozhodnúť sa pre ne.
Kvôli pomerne vysokej konkurencii takmer v každej oblasti poskytovanie služieb
a predaja tovaru, môže byť písanie zaujímavého blogu vhodný nástroj na odlíšenia sa.
Blogové články postupne pripravujú potenciálnych záujemcov a ukazujú im, že možno
práve tanec môže byť zaujímavý spôsob trávenia ich voľného času.
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Zo všetkých skúmaných tanečných klubov sa písaniu blogu venuje iba 11,1% z nich.
Medzi najčastejšie témy patria články o podujatiach, výsledkoch, ponúkaných krúžkoch
a kurzoch, rovnako aj motivačné články.

Graf 22: Aktívne písanie blogových článkoch v tanečných kluboch

Graf 23: Témy blogových článkov
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5.5.

Email marketing

Vhodným nástrojom na budovanie komunity okolo tanečnej školy je e-mail marketing.
Stačí získať od zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov e-mailové adresy a môžu byť
informovaní jednoduchou a bezplatnou cestou o všetkých aktivitách, ktoré sa dejú
v tanečných kluboch. Najoptimálnejšie je zasielať na emailové adresy v pravidelných
intervaloch newsletter, ktorý obsahuje všetky zaujímavosti zo života tanečného klubu.
Podľa výsledkov email marketing využíva aktívne 27% z opýtaných tanečných škôl.

Graf 24: Využívanie email marketingu v tanečných kluboch

Nasledujúci graf hovorí o preferenciách tanečných klubov pri využívaní jednotlivých
online nástrojov. Najvyššiu dôležitosť získali v poradí Facebook, Instagram a Web stránka.
Za nimi nasleduje Youtube. Názory tanečných klubov sa rozlišujú v prípade platených
kampaní na sociálnych sieťach. Naopak za najmenej dôležité považujú v poradí Google +,
písanie blogov, Google moja firma, platené PR články a email marketing.
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Graf 25: Ktoré online nástroje považujú tanečné kluby za dôležité

1- web, 2- Facebook, 3-instagram, 4-Youtube, 5-Platené kampane na soc. sieťach, 6-platené PR články, 7Blog, 8-Google moja firma, 9-Google +, 10-Email marketing

5.6.

Analýza dát

Marketingový manažér potrebuje dáta na jednoznačné rozhodovanie sa pri nastavovaní
marketingového plánu a platených kampaní. Google analytics je vhodný nástroj na získanie
potrebných dát z webovej stránky. Vďaka tomuto bezplatnému softvéru, je možné
komplexne zanalyzovať správanie návštevníkov web stránok tanečných klubov.
Využívanie tohto analytického nástroja je v prostredí tanečných klubov ešte pomerne
nízke (12,7%). Rovnaké percento (12,7%) tanečných škôl uvádza, že nevedia čo Google
analytics vlastne je.
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Graf 26: Využívanie Google analytics v tanečných kluboch

5.7.

Najčastejšie prekážky využívania nástrojov online marketingu

Najčastejšími prekážkami využívania nástrojov online marketingu sú pre tanečné
kluby nedostatok času v 77,8%, nedostatok zamestnancov 46%, nedostatok skúseností
31,8%, či nedostatok informácii a znalostí ohľadom online marketingu 23,8%. Menej časté
sú pre kluby prekážky ako chýbajúca koncepcia 14,3%, chýbajúce nápady 9,5%.

Graf 27: Prekážky vo využívaní online marketingu
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Aj napriek tomu, že tanečné kluby vidia pomerne silnú prekážku využívania online
marketingu v nedostatku času, skúseností a informácii z danej oblasti, takmer 80% z nich
má záujem dozvedieť sa viac zo sveta online marketingu. Pozitívom je aj to, že takmer 90%
z analyzovaných tanečných klubov vidí v online marketingu potenciál v zlepšení propagácie
svojich tanečných klubov a ich činnosti.

Graf 28: Aký záujem majú tanečné školy dozvedieť sa viac o online marketingu

Graf 29: Ako vnímajú kluby v online marketingu potenciál na zlepšenie propagácie
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Záver
V dobe „digitálneho“ sveta je na výber z veľkého množstva online nástrojov, ktoré
umožňujú komunikáciu s potenciálnymi alebo už existujúcimi zákazníkmi. Okrem
informovania o ponúkaných službách alebo tovaroch je dôležité so zákazníkmi budovať
dlhodobý vzťah. Keď využije službu tanečného klubu zákazník iba raz a možno na krátky
čas, môže o svojej skúsenosti rozprávať ďalej a ovplyvňovať odporúčaniami svoje okolie.
Rovnako môže byť veľa zákazníkov, ktorí sú na začiatku fanúšikovia klubu a neskôr sa
rozhodnú napríklad na základe podnetov zo sociálnych sietí službu tanečného klubu využiť.
Aj preto je dôležité neustále vytvárať komunitu priaznivcov a doslova ich pravidelne
„kŕmiť“ zaujímavým obsahom. Viac spokojných zákazníkov znamená viac financií
a možných sponzorských darov pre rozvoj klubu. Spokojní zákazníci sa prejavia aj v raste
členskej základne v jednotlivých sekciách SZTŠ.
Web
Z prieskumu na základe dotazníkového dopytovania tanečných klubov registrovaných
v SZTŠ vyplýva, že 22,2% klubov nepoužíva na propagáciu webovú stránku. Na webových
stránkach je umiestnený statický obsah, ako napríklad ponuka kurzov a krúžkov, rozvrhy,
kontaktné informácie, novinky, oznamy, informácie o lektoroch, ktorý sa v čase mení
a dopĺňa, ale je na stránke dostupný neustále. Dynamický obsah o tom čo sa deje v klube, na
tréningoch, o aktuálnych úspechoch je vhodné umiestňovať na sociálne siete. Ten sa ale
časom stratí vo veľkom množstve postov alebo exspiruje po 24 hodinách, napríklad stories.
Stránky plnia úlohu katalógov s ponukou. Cieľom je na web stránku privádzať
relevantných ľudí, aby sa o ponuke, vízii, cieľoch, úspechoch, či fungovaní klubu dozvedeli
a nakúpili. Zákazníci sa môžu na stránku dostať rôznymi spôsobmi. Buď priamo, na základe
vyhľadávania, alebo vďaka plateným online kampaniam alebo sociálnym médiám.
Kvalitná webová stránka je základným východiskom pre online marketing. Ak sa
tanečný klub rozhodne pre webovú stránku má viacero možností. Môže osloviť agentúru,
ktorá sa tvorbou webových stránok zaoberá. Toto riešenie síce môže stáť viac peňazí, ale je
pohodlné - agentúra všetko zastreší a klub si môže vystavať web presne podľa požiadaviek
a očakávaní na mieru. Druhé riešenie je, že si klub kúpi už naprogramovanú webovú stránku
napríklad na www.wordpress.org/themes alebo www.templatemonster.com, ktorú si len
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aktualizuje pre svoje potreby. Na toto riešenie je však potrebný skúsený programátor.
Výhodou je v tomto prípade nízka cena a nevýhodou obmedzená flexibilita prispôsobenia
webu na vlastné špecifické požiadavky, keďže web je už naprogramovaný. Dôležité je
vybrať si web s očakávanou funkcionalitou. Ďalším riešením je možnosť „vyklikať“ si svoj
web doslova za pár minút. Túto možnosť prinášajú napríklad www.websupport.sk,
www.mioweb.cz alebo www.squarespace.com. V tomto prípade sú webové riešenia často
dostupné aj s e-shopom a blogom. Web sa dá do veľkej miery prispôsobiť požiadavkám
klubu.
Sociálne médiá
Takmer 100% opýtaných klubov využíva na svoju propagáciu sociálne médiá.
Najpočetnejšie sú Facebook 96,8%, Instagram 73% a Youtube 36,5%. V kluboch je stále
dominujúcim online nástrojom Facebook, pričom celoslovenský trend hlavne v mladšej
vekovej kategórii 12-35 rokov nahráva čoraz viac Instagram-u.
Na Facebook-u využívajú kluby takmer plnú funkcionalitu. Menej početné je
využívanie stories 33,3% a obchodu 6,3%. Funkcia Obchod umožňuje prezentáciu
ponúkaných tovarov a služieb každému návštevníkovi, preto vysoko odporúčame klubom
túto funkciu využívať. Vďaka prepojeniu účtov Facebook a Instagram v nastaveniach je
možné na Facebook-u zdieľať stories z Instagram-u, keďže práve stories je na Instagrame
využívaný najviac, až 54,0%.
Doposiaľ nevyužívanou funkcionalitou na Instagrame je IGTV, využíva ju len 3,2%
z opýtaných. IGTV umožňuje uverejňovať videá, ktoré sú dlhšie ako jedna minúta. Videá
z IGTV sa dajú prepojiť aj so stories, čo je kombinácia stojaca za zváženie. Aby stories po
24 hodinách neupadli do zabudnutia je možné tie najzaujímavejšie triediť podľa témy do
zvýraznených stories na profile, túto možnosť využíva zatiaľ iba 9,5% opýtaných.
Vyhľadávanie obsahu na Instagrame funguje na základe hashtagov #. Tanečné kluby si môžu
vytvárať svoj obsah pod unikátnymi hashtagmi, ktoré nikto nevyužíva a vyjadrujú názov
subjektu alebo jednoslovne popisujú cieľ, víziu, či hodnoty. Pre pochopenie uvádzame zopár
príkladov „#tanecvnitre, #tanecnasspaja, #zijemetancom, #ATpribinovpohar“.
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Youtube kanál používajú tanečné kluby na uverejňovanie videí. Za zmienku stoja
určite funkcie ako online stream, či naplánovanie videa ako premiéry, počas ktorej je možné
video komentovať.
Platené online kampane
Takmer 50% klubov využíva na svoju propagáciu platené online kampane, z toho
77,8% spúšťa svoje online reklamy na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Tieto
kampane zobrazujú obsah vybranej cieľovej skupine, ktorú presne špecifikujeme bez ohľadu
na to, či si to používatelia želajú alebo nie. Preto je dôležité propagovaný obsah dôsledne
vybrať pre danú cieľovú skupinu. Na inom princípe fungujú PPC kampane, kampane vo
vyhľadávačoch, ktoré využíva len 11,1% klubov. Tieto kampane fungujú na kľúčových
slovách, ktoré ľudia vyhľadávajú. Reklama sa zobrazuje teda tým, ktorí už majú o kľúčové
slovo záujem.
Málo klubov využíva platené PR články a platené bannery na online portáloch, čo
môže byť zaujímavé pri septembrových zápisoch, veľkých akciách, súťažiach, či letných
táboroch.
Blogové články
Blogové články majú veľký význam, keďže prinášajú potenciálnym alebo aktuálnym
klientom odpovede na otázky, ktoré pri výbere tanečnej školy, štýlu, krúžku, rozhodovaní
sa pre súťažný tanec riešia. Tieto články môžu byť informatívne, vzdelávacie, motivačné,
odborné, či „lifestyle-ové“. Ak je blogový článok dobre napísaný a optimalizovaný pre
kľúčové slová, natrafia naň potenciálni klienti klubu vo vyhľadávačoch. Ak im dá relevantné
odpovede na otázky, ktoré ich trápia, môže získať daný subjekt ich dôveru a tým aj
konkurenčnú výhodu. V tejto oblasti existuje veľký priestor na posun, keďže aktívne sa
písaniu blogu venuje iba 11,1% z opýtaných, čo predstavuje 7 subjektov.
Analytické nástroje
Pri rozhodovaní sa v online marketingu sú dôležité štatistické údaje o návštevnosti
sociálnych médií, či webu. Potrebujeme poznať, kto je nás sleduje, ako sa správa, čo ho baví
z nášho obsahu, koľko podstránok prejde, či a ako reaguje na platenú kampaň a veľa iných.
Z týchto údajov je možné koncepčnejšie nastaviť plán online marketingu. Najpoužívanejším
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nástrojom je Google Analytics, ktorý využíva 12,7% z opýtaných. Samotné štatistiky a dáta
ponúkajú aj jednotlivé sociálne médiá
Dôležitý je obsah a plán
Využívanie online nástrojov dnešnej doby je určite dôležité pre udržanie sa „v hlave
zákazníka“. Vďaka propagácii budujú tanečné kluby povedomie o sebe a tiež pozitívne
vnímanie značky. Dôležité je, aby sa propagované hodnoty a úspechy zhodovali aj s realitou.
Ak nadchneme klienta v online priestore a sľubovaný zážitok sa v realite nedostaví, bude
zmätený a bude sa cítiť oklamaný. Silné nadpisy, typu „sme najlepší“, dnes už na zákazníkov
nefungujú. Klienti oveľa lepšie reagujú na ľudskosť a prirodzenosť. Nepotrebujú
dokonalosť, ako sa niekedy z online komunikácie prezentuje. Hľadajú príbeh a zážitok.
Ďalšiu cestu vidíme v odlíšení sa na základe vízii, cieľov a hodnôt. Ako sa hovorí,
sto ľudí, sto chutí a nie všetkým dokážeme naplniť ich očakávania. Čím viac budú vyhranené
vízie, ciele a hodnoty tanečných klubov, založené na unikátnosti, tým ľahšie sa klient
zorientuje a bude si vedieť vybrať klub, ktorý dokáže jeho očakávania naplniť. Kopírovanie
univerzálneho modelu tanečného klubu dnes nebude fungovať so želaným výsledkom. Preto
je dôležité pochopiť svoju unikátnosť, silné stránky a postaviť koncept komunikácie na nich.
Ešte predtým ako s komunikáciou začneme, je dôležité určiť si stratégiu, v ktorej je
dobre zodpovedať si na tieto otázky:
•

koho a prečo oslovujeme,

•

aké má potreby,

•

kde sa v online priestore pohybuje,

•

čo ho zaujíma,

•

v akej forme a formáte potrebuje dané informácie získať,

•

ktoré nástroje by sme mali na jeho oslovenie použiť.
Základom celého online marketingu je obsah. Ak nemáme obsah, nemáme ako ľudí

k nám privádzať, ak je náš obsah slabý nedokážeme ich udržať. Obsahom potrebujeme
zákazníkom riešiť ich každodenné problémy a odpovedať na ich otázky. Obsah by mal byť
kreatívny, rôznorodý, zaujímavý, užitočný a aktuálny, zároveň by mal byť podávaný tak,
aby ho cieľová skupina bola ochotná prijímať. Okrem toho odporúčame ponúkať obsah
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v rôznych formátoch pre každú dôležitú skupinu. Niekomu vyhovuje viac video, niekto si
rád prečíta blogový článok, či e-book. Na sociálnych sieťach je vhodná vizuálna
komunikácia s minimom textu.
Tanečné kluby vidia prekážky vo využívaní online marketingu a to nedostatok času
a nedostatok skúseností. Veríme, že aj táto práca prispeje klubom k rozšíreniu informácii
a k zlepšeniu využívania nástrojov online marketingu a propagácii tanca v regiónoch.
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Prílohy
Online dotazník
1. Koľko členov má váš klub
(predsúťažné a súťažné skupiny vo
veku 3-30 rokov)?
• 1-50
• 51-100
• 101-200
• 201-300
• 301-400
• 401 a viac

•
•
•
•
•
•
•
•

Balet, Contemporary, Modern dance
Gymnastika
Tanečný šport
Akrobatický Rock n Roll
Latino
Ľudové tance
Breaking
Street dance

7. Využívate na propagáciu klubu web
stránku?
• áno
• nie

2. Váš tanečný klub je zo sekcie
• Tanečný šport
• IDO
• Rock n Roll

8. Vaša aktuálna web stránka bola
vytvorená
• do 1 roka
• pred 1-2 rokmi
• pred 2-3 rokmi
• pred 3-4 rokmi
• pred 4-5 rokmi
• pred viac ako 5 rokmi
• nevyužívame web stránku

3. Váš tanečný klub pôsobí
• v Bratislavskom kraji
• v Nitrianskom kraji
• v Trnavskom kraji
• v Trenčianskom kraji
• v Žilinskom kraji
• v Košickom kraji
• v Prešovskom kraji
• v Banskobystrickom kraji

9. Vaša aktuálna web stránka obsahuje
informácie
• ponuku kurzov/krúžkov
• akcie, ktoré organizujete
• vaše výsledky
• vašu víziu, misiu a vaše ciele
• lektorov
• rozvrh hodín
• fotogaléria
• videogaléria
• blog - články
• online zápisy
• online platby
• novinky
• ponuku vystúpení
• cenník
• kontakt
• členská sekcia na prihlásenie
• nevyužívame web stránku

4. Váš tanečný klub pôsobí v obci
• kde žije do 99 obyvateľov
• kde žije 100-499 obyvateľov
• kde žije 500-999 obyvateľov
• kde žije 1000-4999 obyvateľov
• kde žije 5000-9999 obyvateľov
• kde žije 10000-19999 obyvateľov
• kde žije 20000-49999 obyvateľov
• kde žije 50000-99999 obyvateľov
• kde žije 100000 a viac obyvateľov
5. Vo vašej tanečnej škole sa venujete
výchove tanečníkov/čiek
• v 1 tanečnom štýle
• v 2-3 tanečných štýloch
• v 4 a viac tanečných štýloch
6. Ktorým tanečným štýlom sa vaša
škola venuje
• Hiphop
• Disco

10. Je vaša aktuálna web stránka
responzívna (obsah sa prispôsobuje
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automaticky rozlíšeniu zariadenia na
ktorom ju prezeráte)?
• áno
• nie
• neviem čo je responzivita stránky
• nemáme web stránku

• naše blogové články
• zaujímavé blogové články
• nepoužívame sociálne médiá
15. Ktoré sociálne média aktívne
(týždenne) využívate?
• Facebook
• Youtube
• Google moja firma
• Google +
• Tweeter
• Instagram
• Nepoužívame sociálne médiá

11. Venujete pozornosť budovaniu
spätných odkazov na vašu aktuálnu
web stránku?
• áno
• nie
• neviem čo je spätný odkaz
• nemáme web stránku

16. Na Facebooku aktívne využívate
• posty
• stories
• eventy
• prepojenie s účtom Instagram
• foto a video galérie
• skupiny
• obchod
• nevyužívame Facebook

12. Aký význam by mala plniť pre vás
web stránka v jednotlivých kritériách?
(1-najnižší, 5-najvyšší)
1

2

3

4

5

informačný
propagačný
vzdelávací
zábavný
budovanie
komunity
uľahčenie
práce

17. Na Instagrame aktívne využívate
• feed
• stories
• IGTV
• zvýraznené stories
• info na profile
• prepojenie s účtom Facebook
• nevyužívame Instagram

13. Využívate na propagáciu klubu
sociálne médiá?
• áno
• nie

18. Využívate unikátne # pre váš obsah
na instagrame?
• áno
• nie
• neviem, čo sú unikátne #

14. Aký obsah zväčša uverejňujete na
vašich sociálnych médiách (Facebook,
Instagram a iné)
• výsledky na súťaži
• zápisy nášho klubu
• vzdelávacie videá a články
• motivačné videá a články
• rozhovory s úspešnými tanečníkmi
• info o sústredeniach, workshopoch,
súťažiach
• propagácia našich lektorov
• videá a foto z tréningov
• videá a foto z našich akcií
• zaujímavosti zo sveta tanca

19. Na Youtube aktívne využívate
• zverejňovanie Videí
• online stream
• premiéra videa
• nevyužívame Youtube
20. Na Google moja firma aktívne
využívate
• novinky
• udalosti
• ponuky
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• produkty
• fotky
• nevyužívame Google moja firma

27. Ktoré online nástroje považujete za
dôležité (1-najmenej, 5-najviac)

21. Využívate na propagáciu platené
online kampane?
• áno
• nie
• neviem, čo sú online kampane

1

2

3

4

5

Web
Facebook
Instagram
Youtube
Platené
kampane na
soc. sieťach
Platené PR
články
Blog
Goolge Moja
firma
Google +
Email
marketing

22. Ktoré platformy využívate na
platené online kampane?
• Facebook
• Instagram
• PPC kampane
• AdWords
• AdSence
• Youtube
• Platené PR články na online portáloch
• Platené odkazy na online portáloch
• Nevyužívame platené online kampane
• Neviem čo sú platené online kampane

28. Zaoberáte sa vo vašom klube
analýzov kľúčových slov pre
vyhľadávače?
• áno
• nie
• neviem, čo sú kľúčové slová

23. Využívate zápisy do katalógov
(portály ako sdetmi.com alebo
eduworld.sk) ?
• áno
• nie

29. Ak napíšete v utajenom
vyhľadávaní do google "Tanec a vaše
mesto" ste s vašim klubom
• na prvej stránke
• na druhej stránke
• na tretej stránke
• na štvrtej a ďalšej stránke

24. Venujete sa aktívnemu písaniu
blogu o vašom klube?
• áno
• nie
25. Aké blogové články zväčša píšete
• motivačné
• o krúžkoch, ktoré ponúkame
• o našich výsledkoch
• o našich podujatiach
• vzdelávacie
• o lektoroch
• rozhovory so známymi tanečnými
osobnosťami
• nepíšeme blogové články

30. Využívate na analýzu dát Google
analytics?
• áno
• nie
• neviem čo je Google analytics
31. Vidíte v internetovom marketingu
potenciál k zlepšeniu propagácie vášho
klubu?
• určite áno
• skôr áno
• áno
• skôr nie
• nie

26. Využívate aktívne email
marketing?
• áno
• nie
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• určite nie, vystačíme si ako doteraz
32. Aké sú vaše najčastejšie prekážky
vo využívaní online marketingu?
• nedostatok času
• nedostatok skúseností
• nerozumiem tomu až tak
• nemáme na to ľudí
• chýba nám koncepcia
• chýbajú nám nápady
• Iné
33. Máte záujem dozvedieť sa viac zo
sveta internetového marketingu?
• určite áno
• skôr áno
• áno
• skôr nie
• nie
• určite nie
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