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Produkt v hotelnictví



Hotelové služby

• základní - ubytovací

- stravovací

• doplňkové – kadeřnictví, bazén, fittnes

• osobní – žehlení prádla, čištění obuvi

• sekretářské – kopírování, překladatelství

• specifika hotelových služeb



Základem pro posouzení kvality služeb jsou standardy a 
klasifikace ubytovacích zařízení.

V rámci konkurence se hotel specializuje na určitý druh 
služeb:

 kongresová turistika

 pobyty rodin s dětmi

 SPA 

 sportovní půjčovny

Hotel vždy využívá svých silných stránek.



Komplexní výrobek - pokrmy



Komplexní výrobek - nápoje



Životní cyklus hotelových služeb

• Zavedení – nulová poptávka, vysoké náklady – prodejní 
úsilí a vysoké náklady na propagaci a na reklamu 
(intenzivně), je zde pouze malý zisk.

• Růst – služba se ujala na trhu – roste poptávka a tím i zisk.

• Zralost – na trhu jsou další konkurenční subjekty – klesá 
cena - postupně opadává zájem – menší počet klientů –
snižuje se zisk, trh si rozdělí několik stejných firem.

• Úpadek – buď je zapotřebí inovace služby, zlepšení služby, 
provést změnu, nebo ji přestat nabízet. 



Portfolio analýza

• Je podnikatelské hodnocení produktu.

• Portfolio = souhrn podnikatelských aktivit 
prováděných určitou organizací.

• Management musí věnovat produktu pozornost po 
celou dobu jeho životního cyklu.

• Analýza portfolia = rozbor atraktivity jednotlivých 
produktů pro určité trhy = pozice
produktu na trhu + jeho vývoj.



Nejznámější modely pro portfolio analýzu

• model BCG - zpracoval Boston Consulting Group

• model GE – zpracoval General Elektric

• strategie positioningu

Na základě výsledků portfolio analýzy se pak rozhoduje 
o nové strategii na trhu a volí se marketingový mix.



Model BCG

Je založen na hodnocení kombinace 2 kritérií:

1. tempo růstu podílu na trhu (vertikální osa) 

to je přírůstek tržeb z prodeje 

2. relativní tržní podíl (horizontální osa) 

poměr tržeb z prodeje daného produktu  k tržbám

celého odvětví nebo největšího konkurenta



Model BCG
vysoké

Tempo
růstu 10 %            rostoucí zisk                                         nízký zisk
na trhu

nízké nejvyšší zisk               1.0                       nejnižší zisk

vysoký nízký

obr. 1, obr. 2                          relativní podíl na trhu

hvězda otazník

dojná 
kráva

starý 
pes



Výsledek analýzy portfolia

• Hvězda – produkt má vysoký tržní podíl i stupeň růstu na 

trhu = perspektivní produkt.

• Dojná kráva – produkt  s vysokým podílem na trhu, má 

dominantní postavení, ale malý stupeň růstu na trhu. Můžeme 
diktovat ceny a rozšiřovat prodej.

• Otazník – produkty s vysokým stupněm růstu na trhu, ale 

nízký podíl na trhu. Vyžaduje dostatek financí k udržení na 
trhu a mohou být časem i hvězdy.

• Starý pes - produkty s nízkým stupněm růstu i s nízkým 

podílem na trhu. Přestat vyrábět??? Ztrátové produkty.



Úkol

• Proveďte portfolio analýzu – BCG model v 
rámci školního baru. Rozdělte prodávané 
produkty.

• Proveďte návrhy na nové produkty, které chybí 
podle vás v nabídce baru.



Zdroj
• JAKUBÍKOVÁ, D., Marketing v cestovním ruchu, Grada Publishing, Praha 2009

ISBN 978- 80-247-3247-3

• KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Grada Publishing, Praha 2011,

ISBN 978-80-247-3868-0

• KYNCLOVÁ, J., KARÁSKOVÁ E. Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy, 
Fortuna, Praha 2009,  ISBN 978-80-7373-061-1

Obrázky

• Klipart MS Office 2010 


