
Byznys Model Karty 

Příprava 

• Vyberte z balíčku jen ty karty, které se 
hodí do vašeho kontextu. 

• Naplánujte události a pozvěte diverzní 
skupinu kolegů nebo kamarádů. 

Průběh 

Postupujte karta za kartou: 
1. Představte si byznys model i s 

příkladem. 
2. Dejte si 2 minuty v tichu a pište nápady, 

jak by se daný přístup dal použít ve 
vašem případě. 

3. Představte si nápady a brainstormujte. 
Na závěr vyberte nejzajímavější 
možnosti a posuňte se na další kartu. 

👏  Inspirováno bmilab.com. Díky!

Byznys 
Model 
Karty

Podpora při hledání  
produktových 
i firemních  
inovací.

http://bmilab.com


1 Add-on

Hlavní nabídka se pohybuje v relativně 

nízké cenové hladině, nicméně k hlavní 

nabídce je určité množství extra služeb, 

které cenu táhnou nahoru. Ve výsledku 

zákazník platí více než původně 

očekával. Zákazníci nicméně těží s 

velkého množství variant, které si 

můžou přizpůsobit vlastním potřebám. 

2 Affiliate

Základní služby jsou nabízeny za velmi nízkou cenu, 
nicméně náklady za dodatečné služby vyženou cenu 
nahoru.

Cílem je podpořit určitou firmu k prodeji 

produktu a tím na přímo těžit z úspěšné 

transakce. Affiliate profituje z kompenzací 

závislých na úspěšných transakcích nebo 

zobrazení produktu. Společnost 

prodávající produkt naopak těží z 

přístupu k širší a rozmanitější zákaznické 

bázi. Bez nutnosti aktivního prodeje nebo 

specifických marketingových kampaní. 

Blogeři nebo influenceři (například YouTubeři) mohou 
umístit odkaz na produkty prodávané na Alze a 
vydělat si tím peníze za provedené prodeje. 



3 Všechno jako služba

"Anything as a Service" odkazuje k 

produktům, které jsou nabízeny jako 

služba. V tomto případě zákazník 

nekupuje například hudbu, nebo 

software, ale platí za využití těchto 

produktů na vyžádání. Fyzické produkty 

jako auta mohou být pronajmuty nebo 

sdíleny namísto koupě samotné. 

4 Aukce

Namísto nákupu alb mohou uživatelé poslouchat 
jakoukoli hudbu, kterou chtějí, na jediné platformě. 
Výnosy se vytvářejí buď z reklam, nebo z 
předplatného, které uživatelé platí za prémiový účet.

Aukce je proces při němž je produkt 

nebo služba prodaná zákazníkovi, který 

nabídne nejvyšší cenu. V dnešní době se 

aukce s oblibou provádí převážně 

online. Zákazník těží z možnosti ovlivnit 

cenu a zaplatit hodnotu, která z jeho 

pohledu odpovídá danému produktu.

Aukro je pravděpodobně u nás nejznámějším 
příkladem platformy, která je postavena na myšlence 
dražby. Uživatelé mohou nabízet produkty nebo 
nabízet produkty sami za malý poplatek platformě.



5 Barter

Barter je metoda výměnný obchodu ve 

kterém nefigurují peníze. Na oplátku 

druhá strana přinese jinou, nepeněžní, 

hodnotu protistraně. Směna je 

ohodnocena samostatně každou 

stranou. 

6 Bundling (Balík)

Skvělé nezávisle organizované přednášky TEDx často 
vyměňují například vytvoření a správu webových 
stránek za zviditelnění na jejich akcích. Partnerství.

Bundling znamená, že je určité množství 

produktů prodáváno dohromady za 

jednotnou cenu. Místo nákupu 

jednotlivých produktů zvlášť má 

zákazník možnost koupit souhrn 

produktů většinou se slevou. Prodávající 

má tímto způsobem úspory z rozsahu.

Kromě prodeje tarifů nabízí Vodafone často nový 
mobilní telefon za velmi nízkou cenu a po akvizici 
UPC k tomu přidává i výhodný optický internet na 
doma, aby byly smlouvy atraktivnější a 
konkurenceschopnější.



7 Cash machine

V tomto konceptu zákazník platí za 

produkt ještě předtím než je společnost 

schopna pokrýt všechny náklady spojené 

s produktem. To umožňuje společnosti 

vytvořit likviditu, která následně může 

pomoci zaplatit dluhy nebo financovat 

investice v jiných oblastech. 

8 Co-creation

Zákazníci společnosti John Reed platí své měsíční 
poplatky za předplatné předem, což společnosti 
poskytuje tok stálých příjmů. To lze použít k 
financování infrastruktury fitness centra.

Co-creation je cesta při níž komunita 

spolupracuje na vývoji nového produktu. 

Co-creation je obvykle podporováno 

kolaboračními nástroji. 

Online komunita LEGO Ideas, umožňuje fanouškům 
vytvářet, hlasovat a poskytovat zpětnou vazbu pro 
nové produkty. Projekty, které obdrží více než 10.000 
hlasů, jsou zvažovány k předání do výroby.



9 Cross-sell

Cross-selling je cesta k prodeji nových 

produktů nebo služeb stávajícím 

zákazníků. Tento způsob prodeje 

zajišťuje větší výnos na zákazníka. Tímto 

stylem je také zajištěn větší prodej bez 

nutnosti hledání nových zákazníků, což 

bývá velmi nákladné a časově náročné.

10 Crowdfunding

Při výběru konkrétní položky, Alza navrhuje další 
možnosti, které by se uživateli mohly líbit, na základě 
toho, co si spolu s touto položkou koupili jiní zákazníci.

Produkt, projekt nebo celý start-up je 

financován skupinou investorů, kteří 

chtějí podpořit daný nápad. Projekt se 

začne realizovat až v případě naplnění 

kritického množství investorů. Investoři 

mají poté speciální benefity, většinou 

odpovídající k množství peněz, které 

investovali. 

Český výrobce her vybral na platformě Kickstarter 
téměř 37 milionů korun na podporu vývoje nové hry 
KingdomCome: Deliverance. Další platformy v ČR 
jsou například hithit.cz nebo startovac.cz.

http://hithit.cz
http://startovac.cz


11 Crowdsourcing

K řešení určitého problému přichází 

anonymní skupina, obvykle na internetu. 

Účastníci dostávají za snahu malý 

obnos, nebo mají šanci vyhrát cenu, 

pokud je jejich řešení vybráno k realizaci 

nebo k prodeji. Firma si tímto způsobem 

buduje dobré vztahy se zákazníky.

12 Věrnostní program

Online encyklopedie je založena na bezplatném 
použití. Každý uživatel může upravovat články, které 
budou kontrolovány ostatními uživateli.

Věrnost zákazníka je udržována 

věrnostními programy, které přesahují 

hodnotu samotného produktu nebo 

služby. Cílem je vytvořit emocionální 

vztah mezi zákazníkem a společností. 

Zákazník je tímto způsobem dobrovolně 

zavázán společnosti. Společnost si tak 

podporuje stabilizaci budoucích příjmů.

Tesco využívá svůj věrnostní program ke sběru dat 
tak, aby mohli následně nabízet konkrétní slevové 
nabídky na míru zákazníkovi. Zákazník je na druhé 
straně loajální ke znažce, kde sbírá body a dostává 
slevy na míru.



13 Digitalizace

Tento model závisí na schopnosti 

přeměnit stávající produkt nebo službu v 

digitální variantu. Tímto způsobem je 

produkt snadněji dosažitelný pro širší 

skupinu lidí. Ideálně je tento model 

aplikovaný tak, aby nebyla ponížena 

hodnota produktu, který je zákazníkovi 

nabízený.

14 Přímý prodej

S Amazon Kindle mohou uživatelé nakupovat a číst 
e-knihy, noviny a časopisy, které jsou nabízeny v 
Kindle Store. Knihu již není nutné fyzicky vlastnit.

Přímý prodej je realizován tam, kde není 

zapotřebí zprostředkovatel. Produkt je 

tedy nabízen přímo od výrobce. Tímto 

způsobem společnost odstraní náklady 

spojené s marží zprostředkovatele a 

dalších nákladů spojených se 

zprostředkovatelem. Přímý kontakt se 

zákazníkem může prohloubit vztah a 

pomoci tak s budováním lovebrandu.

Produkty firmy Brašnářství Tlustý jsou distribuovány 
napřímo. Vědomě budují lovebrand a staví na přímém 
vztahu se zákazníkem.



15 Dynamická cena

Tato cenová strategie je založená na 

flexibilitě. Ceny se mohou lišit v 

závislosti na externích faktorech např. 

změna ceny u konkurence, změna v 

poptávce. Zavedené mechanismy jsou 

zapotřebí k neustálemu hlídaní změn 

těchto faktorů.

16 E-Commerce

Služby sdílené mobility často používají principy 
dynamické ceny. Například na základě lokality, jak 
dlouho dopravní prostředek stojí, kolik je hodin nebo 
jaké je roční období. To vše flexibilně ovlivňuje cenu.

Tradiční produkty nebo služby jsou 

dodávány primárně prostřednictvím 

online kanálů, čímž se odstraňují náklady 

spojené s provozem fyzické pobočkové 

infrastruktury. Zákazníci těží z vyšší 

dostupnosti a pohodlí, zatímco 

společnost je schopna integrovat svůj 

prodej a distribuci s dalšími interními 

procesy.

Zalando prodává své oblečení plně online. Tímto 
způsobem se dostanou na lepší ceny pro 
spotřebitele z bezpečí jejich domova.



17 Eco & Green

Přístup Eco & Green zajišťuje, že 

procesy a produkty jsou šetrné k 

životnímu prostředí při zachování zisku. 

Zákazníci stále více oceňují společnosti, 

které snižují svou ekologickou stopu.

18 Experience selling

Veganská společnost nae je férová, přátelská ke 
zvířatům a udržitelná značka obuvi. Zvláštní pozornost 
věnují spolupráci se společnostmi vstřícnými k 
zaměstnancům.

S prodejem zkušeností společnost 

neprodává pouze produkt nebo službu, 

ale také poskytuje svým zákazníkům 

zážitek. Obvykle je tato zkušenost 

vytvářena prostředím, které obklopuje 

nabídku. Tímto způsobem je vytvořena 

nezapomenutelná událost, která zvýší 

vnímanou hodnotu a umožní tak 

nastavení cen na vyšší úroveň.

Starbucks neprodává pouze kávu nebo čaj, prodává 
pocit pohody a klidu v příjemném prostředí.



19 Flatrate

V tomto modelu je účtován jeden pevný 

poplatek za produkt nebo službu bez 

ohledu na skutečné využití nebo časová 

omezení spotřeby. Uživatel má 

prospěch z jednoduché struktury 

nákladů, zatímco společnost těží ze 

stálého toku příjmů.

20 Franchising

Tzv. Flatové tarify. Uživatelé platí fixní částku peněz 
každý měsíc a dostávají možnosti, jako jsou 
neomezené volání nebo konkrétní množství dat.

Poskytovatel franšízy vlastní značku, 

produkty a firemní identitu a tyto práce 

jsou licencovány nezávislým 

franšízantům, kteří nesou riziko místních 

operací. Nabyvatelé franšízy těží z 

používání známých značek, know-how a 

podpory.

Franšizanti těží ze značky, znalostí a konceptu 
společnosti Burger King výměnou za procento z 
jejich tržeb.



21 Freemium

Základní verze nabídky je rozdávána 

zdarma, s nadějí, že nakonec přesvědčíte 

zákazníky, aby později zaplatili za 

prémiovou verzi. Bezplatná nabídka je 

schopna přilákat co největší počet 

zákazníků pro společnost. Obecně menší 

množství platících tzv. „prémiových 

zákazníků“ generuje příjem, který tak 

financuje bezplatnou nabídku.

Základní funkce chytrého zápisníku jsou zdarma. 
Stejně tak synchronizace na 2 zařízení. Jakékoliv další 
funkce jsou již zpoplatněny.

22 Hidden revenue

Hlavní zdroj příjmů nepochází od 

uživatele, ale od třetí strany, která křížově 

financuje jakoukoli bezplatnou nebo 

levnou nabídku, která uživatele přitahuje. 

Velmi častým případem tohoto modelu je 

financování prostřednictvím reklamy, kde 

jsou přitahovaní zákazníci cenní pro 

inzerenty, kteří nabídku financují.

Instagram svým uživatelům za používání platformy 
neúčtuje žádné poplatky. Místo toho mohou značky 
platit poplatek za reklamy nebo za propagaci svých 
příspěvků.



23 Ingredient branding

Ingredient branding popisuje konkrétní 

výběr přísady, součásti a značky 

pocházející od konkrétního dodavatele, 

který bude zahrnut do jiného produktu. 

Tento produkt je poté dodatečně 

označen a inzerován s přísadovým 

produktem, což společně přináší 

hodnotu pro partnera.

24 Integrator

Společnost Intel se nezaměřuje na nabídku produktů 
připravených k použití, ale prodává důležitou složku 
elektronických produktů. Často je inzerován na 
samotném produktu jako „Intel inside“.

Integrátor řídí většinu kroků v procesu 

přidávání hodnoty. Kontrolu nad všemi 

zdroji a schopnostmi z hlediska vytváření 

hodnoty má společnost. Zvýšení 

efektivity, úspory z rozsahu a nízké 

závislosti od dodavatelů vedou ke 

snížení nákladů a mohou zvýšit stabilitu 

tvorby hodnoty.

Agregační platforma na letenky, která pomáhá 
zákazníkovi získat ucelený přehled o cenách letenek. 
Nicméně Kiwi není provozovatelem leteckých 
společností, ale zprostředkovatelem.



25 Sběr dat

Nová hodnota je vytvářena 

shromažďováním a analýzou údajů o 

zákaznících, které lze prodat 

zúčastněným třetím stranám. Výnosy se 

generují buď přímým prodejem těchto 

údajů ostatním, nebo jejich využitím pro 

vlastní účely, tj. ke zvýšení efektivity 

reklam.

26 Licencování

Údaje shromážděné prostřednictvím YouTube jsou 
sdíleny s Googlem a naopak. To zvyšuje účinnost a 
efektivitu reklamních kampaní.

Licencování znamená autorizaci použití 

produktu nebo služby. Úsilí se zaměřuje 

na rozvoj duševního vlastnictví, které lze 

licencovat jiným výrobcům. To 

umožňuje společnosti soustředit se na 

výzkum a vývoj. Licence je poskytována 

jednou stranou (licensor) druhé straně 

(držiteli licence) prostřednictvím dohody.

Sada Adobe je balíček obsahující více softwarových 
programů, jako jsou Photoshop, Illustrator nebo 
InDesign. Celý balíček lze získat prostřednictvím 
softwarové licence.



27 Long tail

Namísto soustředění se na 

nejprodávanější položky je hlavní část 

výnosů generována prostřednictvím tzv. 

„dlouhého ocasu“. Tj. velký výběr 

relativně méně poptávaných produktů. 

Jednotlivě nevyžadují vysoké objemy ani 

neumožňují vysokou marži. Pokud je v 

dostatečném množství nabízena široká 

sortiment takových produktů, mohou se 

relativně malé zisky nahromadit.

28 Masové přizpůsobení

Nintendo nabízí pro své herní konzole širokou škálu 
her, která umožňuje cílení na různé věkové skupiny.

Přizpůsobení produktů při hromadné 

výrobě se kdysi zdálo jako nemožné. 

Nicméně přístup modulárních výrobních 

systémů umožnil efektivní individualizaci 

produktů. V důsledku toho lze uspokojit 

konkrétní potřeby zákazníků v 

podmínkách velkovýroby a při zachování 

konkurenceschopných cen.

Zákazník si může nadefinovat vlastní design a barvy 
boty podle svých představ. V ČR nabízí i firma Botas.



29 Omnichannel

Omnichannel je o integraci online a 

offline kanálů. Zákazníci mohou snadno 

přepínat mezi kanály a užívat si 

bezproblémové nakupování.

30 Open source

Alza umožňuje zákazníkům nakupovat produkty v 
obchodě nebo online. Nákup lze doručit domů nebo 
si jej vyzvednout v obchodě nebo v doručovacím 
boxu.

Zdrojový kód softwarového produktu je 

volně přístupný pro kohokoli. Obecně to 

lze použít pro jakékoli technologické 

produkty. Ostatní mohou do produktu 

přispět, ale také jej zdarma použít jako 

jediný uživatel. Peníze se obvykle 

vydělávají službami, které produkt 

doplňují. Například poradenstvím nebo 

podporou.

Oblíbená distribuce operačního systému Linux, který 
je normálně Open Source, nabízí dodatečné služby a 
podporu pro komunitu i firmy.



31 Outsourcing

Outsourcing zahrnuje uzavírání smluv s 

jinými společnostmi na provedení 

obchodního procesu nebo činnosti, 

kterou dříve prováděla sama 

společnost. Outsourcing pomáhá šetřit 

náklady a soustředit se na hlavní 

činnosti.

32 Pay per use

Slack byl uveden na trh v roce 2013, ale před 
oficiálním uvedením produktu se společnost 
spoléhala na beta testování od outsourcované 
designové firmy, která testovala kopii a design.

Pomocí „platby za použití“ zákazník platí 

za skutečné využití služby. Tento model 

je možný pouze v případě, že lze měřit 

využití v jednotkách, jako je čas, 

vzdálenost, počet kliknutí, bajty, 

příležitosti nebo hovory. Společnost 

dokáže přilákat zákazníky, kteří chtějí 

těžit z další flexibility, za kterou jsou 

ochotni platit vyšší ceny.

Sdílené elektrické skútry BeRider umožňují 
uživatelům platit za minutu půjčení. Takto uživatelé 
platí pouze tehdy, když vozidlo skutečně potřebují.



33 Plať kolik chceš

Kupující zaplatí za danou komoditu 

jakoukoli požadovanou částku, někdy i 

nulovou. V některých případech bývá 

stanovena minimální nebo doporučená 

cena, která tak může být pro kupujícího 

vodítkem. Tento model je nejužitečnější 

pro produkty nebo služby s nízkými 

mezními náklady, jako jsou digitální 

produkty.

34 Peer-to-peer

Hudebníci mohou nabízet svou hudbu k prodeji na 
Bandcampu. Fanoušci se pak mohou rozhodnout, 
kolik chtějí zaplatit za podporu hudebníka.

V modelu peer-to-peer si jednotlivci 

vyměňují produkty nebo služby přímo 

mezi sebou. To je často zkráceno jako 

P2P. Společnost nabízí místo setkání, tj. 

Online databázovou a komunikační 

službu, která spojuje tyto jednotlivce.

Sdílená služba HoppyGo umožňuje majitelům 
dopravních prostředků půjčovat jejich majetek, pokud 
jej zrovna nepotřebují. Nejčastěji si lidé sdílí auta.



35 Performance-based 
contracting

Cena produktu není založena na jeho 

fyzické hodnotě, ale na výkonu nebo 

hodnotném výsledku, který přináší, ve 

formě služby. Speciální odborné znalosti 

a úspory z rozsahu mají za následek 

nižší náklady na výrobu a údržbu 

produktu, který lze předat zákazníkovi.

36 Platforma

Náklady na povrchovou úpravu vozidel se počítají na 
potaženou položku, nikoli na množství použité barvy. 
Společnost BASF poskytuje podporu svým 
zákazníkům za účelem zvýšení jejich efektivity.

Platforma spojuje dvě nebo více 

vzájemně závislých skupin uživatelů a 

umožňuje jim vzájemně komunikovat. 

Platforma provozuje infrastrukturu, která 

takové interakce usnadňuje. Platforma 

obvykle vydělává z reklamy nebo z 

procenta transakcí provedených na 

platformě.

Aukro vytváří prostor - platformu - kde prodejci 
najdou zájemce o své zboží a naopak. Výnosy jsou 
generovány reklamními a transakčními poplatky.



37 Prosumer

Společnosti umožňují zákazníkům, aby 

se sami stali producenty. Zákazník je 

integrován do hodnotového řetězce a 

může těžit z výsledného produktu, 

zatímco společnost má menší investiční 

náklady na výrobu a režii. Spotřebitel se 

podílí na samotné produkci.

38 Razor and blade

V komunitě mohou členové spotřebovávat energii, 
ale také působit jako dodavatelé a producenti 
energie.

Základní produkt je levnější nebo 

rozdávaný zdarma. Spotřební materiál, 

který je potřebný k jeho použití nebo 

provozu, je na druhé straně drahý a 

prodávaný při vysokých maržích. Cena 

původního produktu snižuje zákaznické 

bariéry nákupu, zatímco následující 

opakující se prodeje jej křížově financují. 

Tento model představili výrobci holicích 

strojků.

Kávovary Nespresso mají obvykle nízkou cenu. 
Nakonec zákazník obvykle utratí mnohem více za 
kapsle než za stroj.



39 Půjčení namísto koupě

Zákazník si produkt nekoupí, ale místo 

toho si ho pronajme. Samotná 

společnost těží z vyšších zisků z 

každého produktu, protože se vyplácí 

po celou dobu pronájmu. Obě strany 

těží z vyšší efektivity využití produktu, 

protože doba nepoužívání, která 

zbytečně váže kapitál, se u každého 

produktu snižuje.

40 Revenue-sharing

Uživatelé si místo nákupu vlastního vozu mohou na 
určitou dobu vůz pronajmout a platit tak pouze tehdy, 
když vůz skutečně používají.

Sdílení výnosů se týká společností, které 

spolupracují na poskytování produktů 

nebo služeb a sdílejí výnosy a rizika. To, 

jak jsou výnosy rozděleny, může záviset 

na vynaložených nákladech nebo 

rizicích partnera nebo na důležitosti 

příspěvku partnera.

Slevomat nabízí slevové nabídky od (místních) 
podniků. Tyto podniky jsou propagovány veřejnosti a 
portál přebírá část výnosů plynoucích z propagace.



41 Reverse 
engineering

Tento vzorec označuje získání 

konkurenčního produktu, jeho rozebrání 

a použití těchto informací k výrobě 

podobného nebo kompatibilního 

produktu. Protože nejsou nutné žádné 

velké investice do výzkumu nebo 

vývoje, lze produkty nabízet za nižší 

cenu než původní produkt.

42 Self-service

Švýcarský diskontní řetězec supermarketů Denner 
reverzně připravil karty Nestlé Nespresso, aby mohl 
prodávat své vlastní kávové karty za nižší cenu.

Část tvorby hodnoty je předána 

zákazníkovi výměnou za nižší cenu 

služby nebo produktu. To je zvláště 

vhodné pro procesní kroky, které pro 

zákazníka přinášejí relativně nízkou 

vnímanou hodnotu, ale způsobují 

vysoké náklady. Zákazníci těží z 

efektivity a úspory času při vynaložení 

vlastního úsilí. 

Stále větší počet obchodů s potravinami, jako je Billa, 
nabízí samoobslužné pokladny, kde si zákazníci 
mohou své položky sami skenovat a následně uhradit.



43 Shop-in-shop

Místo otevírání nových poboček je 

vlastní obchod integrován do obchodu 

jiné společnosti. Hostingový obchod 

může těžit z více přitahovaných 

zákazníků a je schopen získávat stálé 

příjmy ve formě nájemného. Hostovaná 

společnost získává přístup k levnějším 

zdrojům.

44 Solution provider

Mnoho obchodů Tchibo se nachází v jiných 
obchodech, jako jsou supermarkety nebo 
maloobchodníci. Obě strany těží z dalšího potenciálu 
úspor příjmů nebo nákladů.

Poskytovatel řešení nabízí kompletní 

balíček, který splňuje potřeby zákazníka. 

Řešení se může skládat z více produktů 

a souvisejících služeb, jako je údržba, 

instalace, řešení problémů a podpory.

Paypal nabízí svým zákazníkům kompletní platební 
řešení. Zákazníci mají přístup k široké škále funkcí a 
služeb, jako je ochrana prodejce a řešení pokladen 
pro on-line obchody.



45 Subscription

Zákazník platí pravidelný poplatek, 

obvykle na měsíční nebo roční bázi, aby 

získal přístup k produktu nebo službě. 

Zatímco zákazníci obvykle těží z nižších 

nákladů na používání a dostupnosti 

obecných služeb, společnost generuje 

stabilnější tok příjmů.

46 Supermarket

Se svou předplatitelskou službou „Premium“ nabízí 
Spotify poslech hudby bez reklam a přerušení. Stejně 
tak umožňuje vyšší kvalitu přenosu.

Společnost prodává širokou škálu 

snadno dostupných produktů a 

příslušenství pod jednou střechou. 

Obecně je sortiment produktů velký, ale 

ceny zůstávají nízké. Více zákazníků je 

přitahováno díky velkému rozsahu 

nabídky, zatímco úspory z rozsahu 

přinášejí společnosti výhody.

Ve svém internetovém obchodě nabízí MALL.CZ 
řadu produktů z různých kategorií. Zákazníci mohou 
ušetřit čas snadným objednáním různých produktů z 
jediného obchodu.



47 Trash-to-cash

Použité výrobky jsou shromažďovány a 

buď prodávány v jiných částech světa, 

nebo transformovány do nových 

produktů. Režim zisku je založen hlavně 

na nízkých až žádných nákupních 

cenách. Tento model také řeší 

potenciální ideály povědomí o životním 

prostředí, které by zákazníci mohli mít.

48 Ultimátní luxus

Zákazníci si mohou své staré oblečení přinést do 
obchodů H&M a získají slevový poukaz na další 
nákupy. Staré oblečení bude recyklováno nebo 
recyklováno.

Společnost nabídne zákazníkům 

špičková řešení výměnou za maximální 

kupní ceny. Záměrně používají vysokou 

úroveň kvality nebo exkluzivní privilegia, 

aby se odlišily od ostatních a přilákaly 

zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit za 

pocit luxusu.

Vozy od Bugatti jsou brané jako jedny z nejvíce 
premiových na trhu. Velmi často je prodej 
doprovázen úpravami na míru a osobním přístupem 
při předání i servisu.



49 Verzování

Správa verzí se týká výroby různých 

verzí stejného produktu pro různé 

segmenty zákazníků s různými cenami. 

Prostřednictvím verzí společnosti těží z 

myšlenky, že různé typy zákazníků 

chtějí platit různé ceny.

50 White label

Společnost Microsoft vydala sedm různých verzí 
systému Windows 10 zaměřených na různé skupiny 
uživatelů. Verze mají různé funkce a jejich cena je 
odlišná.

Tvůrce white labelu umožňuje jiným 

společnostem distribuovat své zboží 

pod jejich značkami, takže to vypadá, 

jako by je vyráběly oni. Stejný produkt 

nebo službu často prodává několik 

obchodníků a pod různými značkami.

Společnost Lidl prodává například pod značkou Pikok 
kvalitní masné výrobky, které jsou jim dodávány na 
míru od White label dodavatelů.


