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Další hodnocení:
Práce se zabývá efektivitou marketingové komunikace nákupního centra. Jsou porovnávány výsledky vlastního
šetření mezi návštěvníky centra a podílů jednotlivých kanálů marketingové komunikace centra a n základě
porovnání jsou odvozena doporučení. Doporučení jsou logická, vyplývají ze zjištění a mohou pomoci k
efektivnějšímu nastavení marketingového komunikačního mixu obchodního centra. Navíc se kromě kanálů
komunikace zabývají také jejím obsahem, konkrétními příklady akcí, které by takto mohly být komunikovány, aby
zvýšily zájem zákazníků o návštěvu obchodního centra. Práce je pečlivě zpracována.
Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Jakým způsobem lze zjistit oblasti roznosu letáků, aby komunikace jejich prostřednictvím byla co nejefektivnější?
Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Měla by být zcela zrušena propagace obchodního centra v rádiu a z jakého důvodu?
Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
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