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Neúspechom japonskej značky 
Mazda na našom trhu sme sa už 
raz zaoberali. Niekoľko mesia-
cov neprinieslo žiaden pozitívny 
pokrok.

Ako sme písali, značka Mazda zname-
nala na Slovensku po roku 1989 syno-
nymum veľkého úspechu a automobilo-
vého imidžu. Mazda 626 patrila vtedy k 
najvychytenejším autám a 
mať toto auto znamenalo 
vtedy možno viac ako mať 
Mercedes. Predávali sa 
veľké počty Mázd. Dokonca 
aj insitné reklamné heslo 
Ak si dobrý gazda, pomô-
že ti Mazda, sa stretlo s 
pozoruhodnou odozvou. 
Aký veľký rozdiel oproti 
súčasnosti, pritom Mazda 
má jedno z najlepších port-
fólií áut v histórii. Japonci 
sa čiastočne odpútali od 
Forda a majú v ponuke 
vejár moderných, pekných, 
technicky dokonalých a 
ľahko ovládateľných áut. 
Napriek tomu sa u nás, v 
Čechách, ale ani v Európe 
veľmi nekupujú.
Prečo je to tak?

Stále sa potvrdzuje 
pravdivosť hesla, že ľahšie 
je vyrobiť ako predať. U 
Mazdy je diametrálny roz-
diel medzi kvalitou výroby 
a kvalitou predaja. Japonci 
sa môžu usilovať v Hirošime 
ako chcú, európske zastú-
penie Mazdy sa však veľmi 
neusiluje. Mazda predala na 
Slovensku v roku 2008 1091 áut, ale vlani 
bol neuveriteľný prepad – predalo sa iba 
481 áut. Vlani mal síce každý problémy, 
ale nikto také ako Mazda. Dokonca aj pré-
miová značka BMW predala na Slovensku 
takmer dvojnásobok áut ako Mazda.
Ako sme už naznačovali,  hlavný problém 
je v importérskej práci Mazdy, ktorá sídli v 
Prahe a na Slovensku má zastúpenie bez 
vážnejších právomocí. Zaujímavé je aj to, 
že v uplynulom roku bola v médiách ma-

sívna a drahá reklama na Mazdu, ale pre-
daj to vôbec neovplyvnilo. Jej reklamná 
kampaň je neprofesionálna, neadresná, 
neorientuje sa na efektívne médiá a na 
efektívneho adresáta. Výsledok je takýto.

Neprofesionalita manažérskeho ve-
denia importérstva natíska otázku, či je 
vždy správne, ak sa do distribúcie značky 
násilne vtláča materská značka, lebo aj 
v tomto prípade bola obchodná firma 
Autopalace, ktorá zastupovala Mazdu, 

oveľa úspešnejšia ako súčasná Mazda. A 
týka sa to aj japonskej firmy Nissan, ktorá 
sa takisto stretáva s neúspechom a z 
podobných príčin. Tu je zase importérske 
centrum v Budapešti. Hlbšie sa budeme 
venovať tejto problematike v niektorom z 
budúcich čísel.

Mazde sa výrazne nedarí u nás, ale 
ani v celej Európe nedosahuje predajné 
čísla, aké by Mazda mala dosahovať. Na 
Slovensku je to však katastrofálne. Prestal 

existovať díler a servis v Dunajskej Strede, 
kde chodilo mnoho Bratislavčanov s 
Mazdami, pretože neboli veľmi spokojní 
s kvalitou značkových servisov v Brati-
slave. Majitelia automobilov Mazda na 
Slovensku majú hlavu v smútku z úpadku 
tejto značky u nás. Nevedia, čo bude 
nasledovať a aké prekvapenia im z Prahy 
pripravia v budúcnosti. Či už v zmenšo-
vaní počtu zamestnancov importérstva 
na Slovensku alebo v celkovom útlme 

okolo značky, pretože 
o Mazde je tu dosť 
ticho.

Marketingový 
neúspech môže mať 
viac príčin. Jednou z 
nich je manažérska 
a personálna chu-
dokrvnosť v našich 
končinách a jednou 
z ďalších môže byť aj 
zastaraný marketing. 
Veď napríklad marke-
tingové heslo Mazdy 
ZOOM-ZOOM je tu už 
trochu neprimerane 
dlho. Žiadalo by sa 
niečo nové. ZOOM-
ZOOM znamená v 
prenesenom zmysle 
zvuk autíčka, s ktorým 
sa hrá dieťa. U nás to 
však znie skôr brm 
brm. Málokto by pri-
šiel na to, čo vlastne 
malo ZOOM-ZOOM 
znamenať. Vzhľadom 
na útlm a zlé predaj-
né výsledky Mazdy 
ZOOM-ZOOM dnes 
symbolicky, ale aj zvu-

komalebne pripomína zvuk zdochýnaj-
úcej muchy. A to je veľká škoda, pretože 
Mazda má na Slovensku veľké tradície, 
veľa priaznivcov a sympatizantov, a preto 
dúfame, že príde oživenie, nové tváre a 
nové prístupy v manažmente. Budeme sa 
usilovať k tomu prispieť aj intervenciou u 
najvyšších predstaviteľov Mazdy v Hiroši-
me, aby sa vyrovnala úroveň konštrukcie, 
vývoja a výroby s úrovňou predaja. 

 Ľuboš Kríž 

ZOOM-ZOOM pripomína zvuk zdochýnajúcej muchy

Mazda sa nepredáva
Ocenené

piatimi jednotkami 11 111 €
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Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bardejov, ACK AUTO, Tel.: 054/486 8720 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734
• Bratislava, AUTO - IDEAL SERVIS, Tel.: 02/4446 2314 • Dunajská Streda, TURDUS, Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, 
Tel.: 035/770 5350 • Košice, AUTO–MOKRÁ , Tel.: 055/674 8878 • Malacky, AUTO TEAM 4X4, Tel.: 034/773 1493 • Martin, MIKONA,
Tel.: 043/428 1491 • Michalovce, STAVENA MICHALOVCE, Tel.: 056/688 8841 • Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Pieš any, ELA CAR, Tel.: 033/77 44 155
• Poprad, ROADEX, Tel.: 052/449 2570 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza, MARIÁN GRI -MOTOPRES, Tel.: 046/543 0792
• Ša a, PANONIA, Tel.: 0917 534 938 • Tren ín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257 • Trnava, AUTO TT, Tel.: 0910 888 190 • Zvolen, ZV AUTO,
Tel.: 045/532 2334 • Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro nú záruku a asisten né služby zdarma.  infolinka: 0912 057 057
Emisie CO2 139 –165 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,1 – 6,8 l na 100 km.  ilustra né foto
*Povinné zmluvné poistenie od spolo nosti Generali Slovensko v hodnote 609 € sa vz ahuje len na prvých 250 ks.

 rádio s CD a ovládaním na volante
 vyhrievané spätné zrkadlá
 MP3 prehráva
 bo né lišty a strešný nosi

 klimatizácia
 výkonný motor 112 koní
 centrálne uzamykanie s DO 
 el. ovládané predné okná a spätné zrkadlá 

Suzuki SX4 1,5 GLX – špeciálna novoro ná ponuka s poistením na 3 roky zadarmo*

Suzuki SX4 Sedan 1,6 GLX
 klimatizácia a kožený volant
 centrálne uzamykanie s DO 
 el. ovládané okná a zrkadlá
 rádio s MP3 a ovládaním na volante
 vyhrievané spätné zrkadlá
 batožinový priestor 515 l

jedine ná cena

11 111 €
pre oba modely

Od 1. 1. 2010 všetky modely
Suzuki s odpo tom DPH

bez deliacej mreže.
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