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Anotace modulu 

Každá firma nabízí určitý produkt, zatímco značky se především na dnešních turbulentních 
trzích stávají stěžejním elementem jejich diferenciace. Osvojení si základů marketingu 
produktů a značek může tudíž být k přežití na trhu klíčovým. Tento modul se zaměřuje na 
charakteristiky a klasifikaci produktů a náčrt možných produktových strategií. Na tuto část pak 
navazuje objasnění konceptů a strategií týkajících se řízení značky. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámit studenty se základními koncepty týkajícími se marketingu produktu 
a značky. Budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na 
marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Ve své druhé části 
modul objasňuje koncepty týkající se značky. Studenti budou seznámeni s pojmy jako identita 
značky, image značky, prvky značky (jméno, logo, symbol, obal), které jim umožní značku 
definovat. Zároveň bude řeč o hodnotě značky a způsobech, jakými jí dosáhnout. 
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