Obalem výrobku z pohledu marketingu rozumíme samotný fyzický obal a jeho etiketu. Obal plní několik základních funkcí. Především chrání výrobek při dopravě, skladování a prodeji před poškoze/ním a znehodnocením. Další velmi důležitou funkcí výrobku je jeho komunikativnost. Komunikativní funkce spočívá ve stimulaci prodeje výrobku. Obal, který vzbudí pozornost zákazníka a půso//bí atraktivně, může vést i k neplánované koupi. Nový obal může také vést ke stimulaci prodeje výrobku, který již byl v závěrečné fázi svého životního cyklu. Do funkce komunikativní patří /// samozřejmě poskytování informací zákazníkovi o výrobku, jeho složení a vlastnostech. Informace se u potravinářských výrobků mohou například týkat nutričního složení, množství minerálních látek, vi(8 min.)tamínů,
joulů, obsahu tuku a podobně. Některé tyto údaje jsou dokonce dány normami, národními, ale nově i normami platnými ve všech zemích Evropské unie. Změna obalu může významně rozšířit využi/tí výrobku a může oslovit nový segment. Příkladem nám mohou být proměny obalové techniky v sortimentu nápojů, kde se setkáváme s lahvemi, plastickými sáčky, plastickými lahvemi, plechovkami i kartonovými // krabicemi. Obal včetně svého obsahu je jedním z důležitých faktorů vytvářejících image výrobce. Význam obalu je především pro úspěšný prodej výrobku obrovský. Už také proto je obal nazýván pátým pé takzva///ného marketingového mixu. Zejména při uvádění nového výrobku na trh nebo při snaze o zvýšení prodeje existujícího výrobku je proto nutné velmi pečlivě stanovit správnou koncepci obalu, jaké budou je(9 min.)ho
základní funkce, jaký bude jeho tvar, grafické řešení, barva, použitý text a samozřejmě také rozhodnout, jaký materiál bude pro jeho výrobu použit. Při rozhodování firmy o použitém materiálu pro výrobu obalu je / nutné brát v úvahu i životní prostředí. Problém odpadu je totiž jedním ze zásadních problémů, které společnost musí v současnosti řešit. Některé materiály díky svému složení se v časovém průběhu nerozkládají. Spalovat je // lze pouze speciálním, technologicky a finančně náročným způsobem. Rovněž omezené zdroje surovin vybízejí k odpovědi na otázku, zda současné požadavky na obalovou techniku nejsou zbytečným plýtváním zdrojů. Brát jmenované /// skutečnosti na lehkou váhu může mimo jiné poškodit i jméno firmy. Proto některé supermarkety a obchodní domy ve Spojených státech a v Evropě nabízejí svým zákazníkům na jejich nákupy výlučně sáčky a tašky papírové.(10 min. - 10 s pauza)
Výrobci  nápojů se stále častěji vracejí ke klasickým, skleněným vratným obalům. Nově používané materiály pro výrobu obalů mají přinejmenším dvě velké výhody. Neškodí lidskému zdraví a po použití dochází k jejich samovolnému ro/zkladu. Vážené dámy a pánové, v úvodu tohoto příspěvku jsme se zmínili, že komplexní výrobek zahrnuje některé rozšiřující efekty. Mezi nejdůležitější z nich patří i poskytování služeb, které je s výrobkem spojeno. Při úvahá//ch, které služby s prodejem výrobku spojit a nabídnout, vychází podniky z předpokladu, jak tyto služby rozšíří schopnost výrobku uspokojit potřeby a přání zákazníků. Zejména v posledních letech hledají firmy některých zemí v souvislosti s eko///nomickou recesí prostřednictvím poskytování služeb možnost řešit své odbytové problémy. A tak firmy rychle poznaly výhody nabídky silných a kvalitních služeb spojených s přímým prodejem výrobků svým zákazníkům. Nejen že služby pomáhají zákazníkům, (11 min.)
ale zvyšují prodej a vytvářejí dobré jméno a pověst podniku. Jejich poskytování umožňuje pracovníkům podniku být v lepším styku s kupujícími a získávat řadu velmi cenných informací o nich. Učí se znát jejich názory a postoje k firemním výro/bkům a k jejich případnému dalšímu vývoji. Druhy poskytovaných služeb mohou být různorodé. Například prodejci automobilů nabízejí opravy a výměnu vadných dílů po dobu záruky, kterou smluvně garantují v průměru od jednoho do tří let. Poskytova//ná záruka nad dobu stanovenou zákonem je ovšem běžnou službou u většiny průmyslového zboží. Poskytování služeb je nutné u výrobků, s jejichž koupí je spojeno určité riziko. Jakmile je výrobek pro kupujícího nový a neznámý, dává přednost zakoupe///ní výrobku, se kterým jsou dodávány také služby. Pak se riziko spojené s koupí snižuje. Jako příklad je možné uvést prodej počítačů. Preferovány jsou firmy poskytující velkou šíři služeb. Od zapracování obsluhy, záruk, servisu, až po informace o novinkách.(12 min.)
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