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Když jsem se novým trendům v marketingu začal věnovat, cítil jsem, že je 
to lákavé a vzrušující téma. Ohlédnu-li se ale, uvědomuji si, jakými obrov-
skými změnami komunikace a životní styl procházejí. Změny v digitální 
komunikace jsou dnes natolik rychlé, že během měsíce už nemusí platit. 
Třetí vydání knihy proto nemá za cíl zmapovat všechny trendy, ale 
zabývá se těmi podstatnými, které znamenají zásadnější změny. 

Mé dia vy tvá ře jí ob raz světa bles ko vým ší ře ním in for ma cí a ko merč ní 
ko mu ni ka ce ve služ bách vý ro by se nám sna ží pro dat co nej ví ce zbo ží. Je 
ovšem znát i urči tá vy čer pa nost z takového ko lo bě hu. Je lo gic ké, že tato 
si tua ce od mar ke té rů vy ža du je mno hem vě tší in ven ci, před sta vi vost a také 
vhled do zvyk los tí oslo vo va ných cí lo vých sku pin. Ob je vu jí se nové pří stu-
py, gue ri llo vý mi tech ni ka mi po čí na je a plat for mou Web 2.0 kon če. Nové 
tren dy v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci nej sou sa mos pa si tel né a má lo kdy za-
působí sa mos tat ně, ale bývají vel mi efek tiv ní v syn er gii mar ke tin go vé ho 
ko mu ni kač ní ho mixu.

Ka pi to ly za bý va jí cí se jed not li vý mi tren dy jsou roz ší ře ny o pří pa do-
vé stu die kam pa ní, kte ré byly oce ně ny na ně kte ré z vý zna mných sou tě ží. 
Seznámíte se také se sou tě ží John Caples Internatio nal Awards, kte rá je 
tou nej lep ší pře hlíd kou inovativ ních mar ke tin go vých ře še ní. O to se sna-
ží i tato kni ha – uka zo vat pří kla dy, kte ré řeší kon krét ní mar ke tin go vé 
pro blé my, tak že mo hou být pří nos né i pro vaši pra xi. Ka pi to ly mají no-
vou pře hle dnou struk tu ru: čte nář se nej dří ve do zví, co ho oprav du čeká, 
a pak se se zná mí s klí čo vý mi slo vy ka pi to ly. V tex tu jsou pří pa do vé stu-
die, od ka zy na we bo vé strán ky vzta hu jí cí se ke ka pi to le, a pro to že žád ný 
obor lid ské čin nos ti není prost hu mo ru vzni ka jí cí ho z ná hod ných si tua cí, 
uzavírá ka pi to lu, kro mě je jí ho shr nu tí, také malá „sto ry z bran že“.

říjen 2011 Petr Frey

Předm lu va k 3. vy dá ní
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Každý dob rý mar ke tér si v dneš ní době musí stá le klást ná sle du jí cí otáz ky: 
Co je pro můj vý ro bek z hle dis ka účin nos ti ko mu ni ka ce nej vhod něj ší? 
Vím o všech for mách, kte ré udá va jí nyní trend? Kte ré z nich os lo ví da nou 
cí lo vou sku pi nu? Mohu si do vo lit ex pe ri men to vat? Není to pří liš ris kant-
ní? Na dru hé stra ně, jak upou tat po zor nost na té měř na sy ce ném trhu? 

Od po věď ne mu sí být vždy snad ná, a to i pro to, že obor mar ke tin go vé 
ko mu ni ka ce pro šel na pře lo mu 20. a 21. sto le tí ce lou řa dou změn. Osvěd-
 če ná sché ma ta pře stá va jí pla tit. Ztotožňová ní ko mu ni ka ce s te le viz ní mi 
spo ty je dáv no mi nu los tí. Ko mu ni ka ce je stá le se lek tivněj ší a spo tře bi tel 
vy bí ra věj ší, imun ní k do sud účinným for mám. Tam, kde do sud po sta čo-
va la re kla ma ve svém stan dar dním po je tí, na stu pu je ko mu ni kač ní pro-
jekt, kte rý využívá řady no vých net ra dič ních ná st ro jů. 

Dnes ne ho vo ří me o mar ke tin gu a mar ke tin go vé ko mu ni ka ci jen jako 
o urči té dis ci plí ně, kte rá nám po má há sti mu lo vat trž ní re ak ci. Mlu ví me 
o řadě mar ke tin go vých tech nik, kte ré se po zvol na mění ve spe cia li zo va-
né obo ry. Tak vznik ly i ty, o kte rých bude po jed ná vat tato kni ha. Di gi tál
ní, vi ro vý, gue ri llo vý a mo bil ní mar ke ting. Bu de me ho vo řit i o již za-
ve de ných obo rech, jako jsou pro mo tio nal, event a di rect mar ke ting 
nebo pro duct pla ce ment. Nahlédne me také do re tai lo vé ho mar ke tin
gu, ne boť prá vě ten pů so bí na naše ko neč né roz hod nu tí na mís tě pro de je. 
To vše z hle dis ka vý vo je tren dů v tě chto ob las tech a je jich účin né kom  bi-
na ce a apli ka ce. Je tře ba upo zor nit, že vě tší po zor nost je vě no vá na těm 
obo rům, kte ré za tím ne by ly v naší zemi při liš zpra co vá ny, např. tzv. mo-
bi lní mu mar ke tin gu. Za ve de ným obo rům, jako je např. event mar ke ting, 
je vě no vá na po zor nost pře de vším z hle dis ka no vých tren dů a oče ká va né-
ho vý vo je. Po zor nost vě nu ji ovšem i vý vo jo vým tren dům v ob las ti pod-
po ry pro de je, kte ré se osvěd či ly a fun gu jí na trhu do dnes. 

K na pl ně ní jed not li vých mar ke tin go vých cílů je nyní k dis po zi ci řada 
ná st ro jů a po zbývá na vý zna mu, řa dí me-li je do „nad lin ko vé“ nebo „pod-
lin ko vé“ mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. Jde o nové tren dy a smys lem této 

Od re kla my ke ko mu ni ka čním 
pro jek tůmÚ

vo
d
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Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

kni hy je po skyt nout je jich uce le ný pře hled pro správ nou ori en ta ci a vol-
bu té nej účinněj ší v mar ke tin go vé pra xi. Na lez ne te v ní ne jen mar ke-
tin go vou teo rii, ale hlav ně řadu prak tických pří kla dů, kte ré vás mo hou 
in spi ro vat. Po chá ze jí z díl ny mé i mých ko le gů v ko mu ni kač ní síti 
DraftFCB, ale také z ji ných agentur, je jichž prá ci po va žu ji za pří nos nou 
pro obor mar ke tin go vé ko mu ni ka ce.

Vlast ní vliv uvá dě ných tren dů na mar ke ting před sta vu je vý ra znou 
změ nu, kte rá se na pra hu 21. sto le tí pro mí tá do všech ak ti vit sou vi se jí-
cích s obo rem mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. Vy ví je jí se cí lo vé sku pi ny, 
mění se me di ál ní scé na, sma zá vá se roz díl mezi „nad lin ko vou“ a „pod-
lin ko vou“ ko mu ni ka cí a mění se i me to dy vy hod no co vá ní účin nos ti. Vy-
ví je jí se i ko mu ni kač ní agen tu ry a po je tí vý bě ro vých ří ze ní. Mění se pro-
stře dí a vzta hy v obo ru a mění se a zdo ko na lu jí se jeho hlav ní hrá či, 
kte ří si po stup ně stá le více uvě do mu jí svou spo le čen skou od po věd nost 
a sílu mar ke tin go vé ko mu ni ka ce ve služ bách pro jek tů so ci ál ní ho mar ke-
tin gu. Tato té ma ta na lez ne te v ná sle du jí cích ka pi to lách. 

A jak bys te měli číst tuto kni hu? Dom ní vám se, že by to ne měl být 
pro blém pro ni ko ho, kdo má urči tý cit pro mar ke ting. Cel ko vé usnad ně-
ní by měl čte ná ři při nést slov ní ček po jmů, kte rý do pl ňu je tex to vou část. 
Je to kni ha o ná pa dech a tren dech, kte rá má po skyt nout in spi ra ci a ná mě-
ty k dal ší mu pře mý šle ní o no vých účinných kom bi na cích. Chce být urči-
tým roz cest ní kem v „Ba by lo nu“ nově se ob je vu jí cích mar ke tin go vých 
tren dů a po skyt nout ne zbyt né mi ni mum z kaž dé ho obo ru pro úspěš nou 
mar ke tin go vou pra xi.

Obr. 1 Nové tren dy v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci a je jich de fi ni ce

Interaktivní marketingová kampaň 
využívající prostředí internetu nebo 
služeb mobilních operátorů s cílem 
propagovat výrobek nebo službu.

Nekonvenční marketingová kampaň, 
jejímž účelem je dosažení 

maximálního efektu s minimem zdrojů.

Product placement je záměrné 
a placené umístění značkového  

výrobku do audiovizuálního díla, 
s cílem ho propagovat.

Virový marketing je umění přimět  
zákazníky, aby si mezi sebou řekli  

o vašem výrobku, službě nebo 
webové stránce.

GUERILLOVÝ MARKETING DIGITÁLNÍ/MOBILNÍ MARKETING

VIROVÝ MARKETING PRODUCT PLACEMENT
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Klíčová slo va:

nová mé dia, tra dič ní mé dia, ROI, opt-in, GRP, 
CPT, TRP, re ach, afi ni ta, im pre se

Co se dozvím?

Například to, co nejčastěji 
používají evropští marketéři 

a jak se připravují účinné kampaně,  
ale  také co se může někdy 

v branži stát…
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Co oprav du zapůsobí na spo tře bi te le? To je klí čo vá otáz ka, kte rou si vši-
chni kla de me. Prob lé mem, kte rý sto jí před vět ši nou mar ke té rů, je to, že 
kla sic ká re kla ma pře sta la být dů vě ry hod ným zd ro jem in for ma cí. Napří-
klad 54 % Ev ro pa nů sou hla sí s vý ro kem: „Myslím, že vět ši na te le viz ních 
rek lam není prav di vá.“ (TGI, 2004) Tomu od po ví da jí i vý sled ky vý zku-
mů po sto jů čes ké ve řej nos ti k re kla mě (Factum Invenio, 2007–2010), po-
tvr zu jí cí sílící trend pře sy ce nos ti čes ké ve řej nos ti ze jmé na te le vi zní 
a mai lin go vou re kla mou. Co s tím? Hromadnému mar ke tin gu pro stě po-
stup ně zvo ní hra na, a tak při chá ze jí na řadu cí le něj ší kom bi na ce.

Jaké jsou ev rop ské tren dy

Web, e-mail a mo bil ní mar ke ting se stá va jí stá le efek tivněj ší mi. Vý-
znamný z tohoto hlediska byl rok 2005, kdy evrop ské di rect mar ke tin go-
vé agen tu ry zvý ši ly v po rov ná ní s ro kem 2004 své roz poč ty o 3 %. Nová 
mé dia se svým cel ko vým ob ra tem již při bli žu jí tra di čním mé diím. Na-
vzdo ry sku teč nos ti, že jsou již nyní v mno ha pří pa dech efek tivněj ší, ne-
do chá zí za tím k zá sad ní změ ně tra dič ních me di ál ních mixů. To je ale 
chy ba, pro to že mar ke té ři by měli své vý da je ori en to vat po dle efek ti vi ty 
jed not li vých ka ná lů. To je také je di ná ces ta, jak zís kat dal ší zku še nos ti. 

Ten to se tr va lý trend po tvr zu jí i pro ve de né vý zku my. Například opa-
ko va ný prů zkum spo leč nos ti Forres ter v ob las ti di rect mar ke tin gu, jenž 
byl usku teč něn v těs né sou čin nos ti s pro fes ní aso cia cí FEDMA (Fe de ra-
ti on of European Di rect and Interactive Marketing) a je hož se zú čast ni lo 
124 ev ro p ských mar ke tin go vých spo leč nos tí, uka zo val nej dří ve opa tr ně 
op ti mis tic ký trend ve využívá ní no vých ko mu ni kač ních ka ná lů, ale ná-
sled ný vý voj mlu ví po stup ně v je jich pro spěch. (Pou ži tou me di ál ní ter-
mi no lo gii na lez ne te ve slov níč ku po jmů.) 

Tento trend ale v roce 2009 začal podstatně sílit a interaktivní média 
se začal doslova přetlačovat o marketingové rozpočty s klasickými me-
diatypy. A právě tento trend trvá i v roce 2010 a 2011.
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Kam se nyní hlav ně dá va jí pe ní ze

Tradič ní mé dia stá le ješ tě při ta hu jí lví po díl mar ke tin go vých roz poč tů. 
Sle do va né spo leč nos ti dnes utrá ce jí ko lem 47 % svých mar ke tin go vých 
roz poč tů za nová mé dia, jako jsou web, e-mail a mo bil ní mar ke ting. 
Očekává se, že ten to trend bude mít vze stup nou ten den ci, včet ně po stup-
né ho využívá ní dal ších no vých fo rem a účinných kom bi na cí. 

Společ nos ti se ve svých kam pa ních spo lé ha jí sice stá le hlav ně na di-
rect mail, ale in ter net je hned na dru hém mís tě. Cel kem 45 % spo leč no stí 
využívá ban ne rů nebo vy hle dá va cích mar ke tin go vých tak tik k pro pa go-
vá ní svých vý rob ků a slu žeb. 

SMS mar ke ting, kte rý ev rop ské mar ke té ry do sta teč ně ne pře svěd čil, 
ješ tě v roce 2004 uvá dě lo jen 7 % do tá za ných fi rem, pro dě lal ná sled ně 
zá sad ní vze stup a stal se jed ním z vý zna mných pro střed ků vyu ží va ných 
ko mu ni kač ních mixů. 

Celkověseočekávápoklesúčinnostitradičníchmédií.
Ná zo ry na bu douc nost tradičníchmé dií:

l te le vi ze;
l rozhlas;
l print;
l di rect mail,

se do urči té míry liší. Průměr ně je den ze čtyř do ta zo va ných mar ke té rů 
očekává v příš tích le tech po kles účin nos ti te le vi ze a tis ko vých mé dií. 
Více než tři ze čtyř do ta zo va ných mar ke té rů však věří, že web, e-mail 
a mo bil ní mar ke ting bu dou stá le účinněj ší. Te le vi ze je ovšem stá le ješ tě 
nej lep ší pro vy tvá ře ní povědomíoznačcea ima ge. 

Jak vy užít jed not li vých ka ná lů

Každý ka nál má své vý ho dy a ne vý ho dy. Velkou vý ho dou no vých mé dií 
je, že rych le ji než tra dič ní ka ná ly při ná še jídataspotřebitelů. 

Přes to se stá le udr žu je po pu la ri ta využívá ní di rect mai lin gu pro
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l	 bu do vá ní loa ja li ty ke znač ce;
l  ge ne ro vá ní no vých tzv. sa les leads, tj. kon tak tů na po ten ci ál ní zá kaz-

ní ky, kte ří se za jí ma jí o in for ma ce;
l ko mu ni ko vá ní se „sa les leads“;
l shro maž ďo vá ní dat o spo tře bi te lích.

Což jsou prá vě ty funk ce, kte ré nová mé dia

l in ter net,
l e-mail,
l mo bil ní mar ke ting,

za čí na jí pl nit efek tiv ně ji. 
Jak bylo ře če no úvo dem, ne využívá ní tě chto ka ná lů a če ká ní na je jich 

„sa mo vol ný“ vý voj je chy bou. Bez dal ších mar ke tin go vých in ves tic víc 
ne vy ros tou. Je tře ba si na je jich růst vsa dit. Exis tu je k tomu to tiž ně ko lik 
dob rých dů vo dů. 

Interne to vé a e-mai lo vé kam pa ně při ná še jí dob rou 
ná vrat nost in ves ti ce

Průz kum DMA (Di rect Marketing Associa ti on) ve Spo je ných stá tech 
uka zu je, že např. e-mail má nej lep ší ROI (Re turn on Investments), lep ší 
než di rect mail a te le mar ke ting. Velké znač ky jako Nike nebo L´Oréal 
byly mezi prv ní mi, kte ré za ča ly ko mu ni ko vat pro střed nic tvím webu 
a mo bi lní ho mar ke tin gu a zjis ti ly, jak efek tiv ní a přes né mo hou tyto ka-
ná ly být. 

Úspěš né ví ce ka ná lo vé kam pa ně in te gru jí mé dia

Vyu ži tí správ né ho mixu ko mu ni kač ních ka ná lů vy ža du je přes ný po stup. 
Marke té ři a plá no va či po sou dí všech na pro a pro ti u kaž dé ho mé dia, 
a ze jmé na správ nou kom bi na ci. To zna me ná, že chyt rý mar ke tér ne star-
tu je svůj mé dia mix na za čát ku roku, ale na zá kla dě pro myš le né ho roz-
hod nu tí pro kaž dou jed not li vou kam paň. Ta ko vé roz hod nu tí se musí opí-
rat o zna lost ne vhod něj ší ho mé dia mixu pro da nou cí lo vou sku pi nu, 
po sel ství a cíl kam pa ně. 
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Úspěch in te gro va ných kam pa ní ne při chá zí leh ce

Specialistou na využívá ní no vých mé diích v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci 
se ovšem ne lze stát přes noc. Zís ká ních le gál ních „opt-in“ se zna mů pro 
ro ze sí lá ní e-mai lů za be re čas a úsi lí. SMS kam pa ně zase vy ža du jí aty-
pic ký způ sob uvažová ní, kte rý spo čí vá v do čas nos ti, jed no du chos ti a lo-
ka li za ci tě chto kam pa ní. 

Například mi ne rál ní voda Vit tel vyu ži la tak ti ky the text-to-win. Umís-
ti la při Londýnském ma ra tó nu na eti ke ty ti sí ců lah ví krát ký kód pro za-
slá ní do SMS sou tě že. Cí lem bylo zís kat da ta bá zi sto vek spor tov ních 
nad šen ců pro ná sle du jí cí kam paň mo bi lní ho mar ke tin gu.

Pro efek tiv ní využívá ní no vých mé dií se spo lup rá ce s pro fe sio ná ly 
vy pla tí. Vyh ne te se tak řadě běž ných chyb, kte ré zne hod no cu jí tyto kam-
pa ně, na pří klad 

l  u e-mai lu pou ží vá ní slov (např. zdar ma), kte ré ne pro pus tí spa mo vé 
fil try;

l u SMS ro ze slá ní zpráv v noci a o ví ken du. 

Vi ro vý mar ke ting

„Advergames“

Product pla ce ment ve fil mu

Di gi tál ní in-sto re point-of-sale dis play
(jako TV)

Blog spo le čnos ti/znač ky

Street mar ke ting

On -li ne ku pó ny

In te raktivní výlohy

Reklama na blogu zákazníka

Podcasting

50 %

49 %

45 %

25 %

20 %

28 %

6 %

7 %

12 %

11 %

Malé a střední 
podniky

Velké podniky

10 %

11 %

4 %

15 %

8 %
16 %

1 %
4 %

44 %

32 %

Pramen: Forres ter Re search/FEDMA Di rect Marketing Survey 2005.

Obr.2Využívánínovýchmarketingovýchnástrojůuvelkých,středníchamalýchfiremvEU
(dotazováno176evropskýchdirectmarketérů)
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Pro kam pa ně za hr nu jí cí nová mé dia je nut no na jít agen tu ru, kte rá je 
sku teč ně schop na stra te gic ké ho myš le ní a rea li za ce. 

Mno ho agentur po cho pi tel ně na bí zí in te gro va ná mar ke tingová ře še ní, 
ale ne všech ny jsou schop ny úspěš né vy vi nout a ří dit ta ko vý pro jekt. Jak 
tedy na jít správ nou ko mu ni kač ní agen tu ru, kte rá nám po mů že in te gro vat 
nová mé dia a ka ná ly do na šich kam pa ní? Mož nos tí se na bí zí ně ko lik:

l po rov nej te účin nos ti je jich dří věj ších in te gro va ných kam pa ní;
l vy ža duj te prů kaz né ově ře ní vý znam né úspěš né kam pa ně;
l sle duj te po zor ně a po rov ná vej te na vr že né stra te gie;
l  pří liš ne věř te skvě lým pro gnó zám oka mži té ná vštěv nos ti we bo vých 

strá nek a množ ství pro kli ků.

Po kud ta ko vá spe cia li zo va ná agen tu ra má mezi svý mi re fe ren ce mi 
např. zná mou au to mo bil ku a může pro ká zat, že znač né množ ství kup ců 
urči té znač ky je jích au to mo bi lů za há ji lo svůj ná kup ní cy klus re gis tra cí 

Interaktivní marketingové taktiky
Vytváření sociálních médií

On-line video
Optimalizace vyhledávání (SEO)

Mobilní marketing
Placené umisťování v sociálních médiích

E-mailový marketing
Placené pozice ve výsledcích vyhledávání

On-line reklamy a uvedení v adresářích
Internetová reklama prostřednictvím reklamních sítí

Internetová reklama prostřednictvím vydavatelů
Tradiční marketingové taktiky

Direct mail
Televize

Časopisy
Venkovní reklama

Telemarketing
Rozhlas
Deníky

Telefonní seznamy

0 %                 20 %                 40 %                 60 %                 80 %                 100 %

Vzrostou             Nezmění se            Poklesnou            Nemám názor
Vzorek 204 marketérů

Pramen: March 2009 US Interactive Marketing Forecast Online Survey.

Obr.3Expertníodhadyvývojemarketingovéefektivnostimédií
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po pro kli ku z ban ne ru a účas tí na on-line tes to va cí jíz dě, pak jste bez po-
chy by na správ né adre se. 

Dal ší ak tua li za ce vý zku mu při nes la nový po hled na vy užití jed not li-
vých no vých mar ke tin go vých ná st ro jů. Ob rá zek 2 srov ná vá pre fe ren ce 
za da va te lů (velkých i ma lých a střed ních pod ni ků) při je jich využívá ní. 
Vel mi sil ně se již pro sa zu je vi ro vý mar ke ting, re klam ní hry a pro duct 
pla ce ment. Sil né za stou pe ní no vých mé dií v mís tě pro de je je do pro vá ze-
no využívá ním blo gů pro spo leč nos ti i znač ky a dal ší mi in te r ak tiv ní mi 
for ma mi. Cel ko vá ten den ce uka zu je na vě tší od va hu mar ke té rů zkou šet 
tyto ná st ro je – tato „od va ha“ je čas to vy vo lá na kon ku renč ní mi tla ky. 

A na co se tedy vynakládají peníze dnes a kam budou směřovat v bu-
doucnu? Ukazuje to obrázek 3 shrnující odpovědi na otázku: „Jaká mé-
dia budou mít větší vliv na efektivnost marketingu a u kterých se bude 
jejich vliv zmenšovat?“ Většina z dotazovaných marketérů jednoznačně 
věří rozvoji sociálních médií a on-line videa, SEO (search engine opti-
mization) a mobilního marketingu, a to na úkor klasického direct mailu 
a televize. 

Pramen: Forrester’s Interactive Advertising Models, 4/09 a 10/08.

Obr.4PrognózavývojevýdajůnainteraktivníreklamuveSpojenýchstátech(2009–2014)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Složený 
roční 

růst (%)

Mobilní marketing 391 561 748 950 1 131 1 274 27

Sociální média 716 935  1 217  1 649  2 254 3 113 34

E-mailový marketing 1 248 1 355 1 504 1 676 1 867 2 081 11

Internetová reklama 7 829 8 395 9 846 11 732 14 339 16 900 17

Reklama ve vyhledávačích  15 393 17 765 20 763 24 299  27 786  31 588 15

Celkové reklamní výdaje (USD) 25 577 29 012  34 077 40 306 47 378 54 956 17

Podíl na všech výdajích (%) 12 13 15 17 19 21
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Bez zajímavosti není ani obrázek 4, který přibližuje předpověď vývo-
je rozpočtů na interaktivní reklamu na trhu USA do roku 2014. Mobilní 
marketing a sociální média podle této předpovědi budou posilovat.

Jaké jsou nové ces ty

Z uve de né ho vy plývá, že pro za da va te le s ome ze ný mi mož nost mi fi nan-
co vá ní kam pa ní, kte ří po tře bu jí níz ko nák la do vé kom bi na ce, jsou vstu py 
do elek tro ni ckých mé dií stá le dra hé. Tam, kde exis tu je vě tší kon ku ren ce 
na te le viz ním trhu, se pro ně otevírá více mož nos tí, např. pou ži tí tzv. di-
rect re spon se TV (viz ka pi to lu 7). Pro sku teč ně účinnou kam paň je tře ba 
pou žít více kom bi na cí. Zna me ná to „na mí chat“ ten nej sil něj ší kok tejl 
z kla si ckých a no vých médií a do pl nit jej např. o prv ky gue ri llo vé ho mar-
ke tin gu (viz ka pi to lu 3), s dů ra zem na vzá jem nou syn er gii. To je od po ví-
da jí cí „through the line“ pří stup. Upou tat po zor nost dnes lze v pod sta tě 
jen no vým té ma tem hod ným po zor nos ti nebo in te rak tiv ní plat for mou, 
kte rá sdru ží pub li kum do určitého společenství. 

K pří kla du srov ná vá ní te le vi ze jako před sta vi te le kla si ckých mé dií 
a in ter ne tu je tře ba po zna me nat, že díky per ma ne nt ní mu vý vo ji už také 
pře stá vá být ak tu ál ní. Te le vi zní sta ni ce vy sí la jí svo je on-line ver ze, na 
kte rých, a to i u nás, za čí na jí na bí zet re klam ní spo ty a pla ce né pře hrá vá ní 
ob lí be ných po řa dů. Tuto na bíd ku již v ně ja ké po do bě mají vši chni dů le-
ži tí hrá či na me di ál ním trhu. Například ČT na bí zí mož nost vklá dá ní 
15vte ři no vých spo tů před streaming vy bra né ho po řa du. Vkládá ní re kla-
my za čí ná vyu ží vat i TV Nova.

Na čes ké in ter ne to vé „te le vi zní“ scé ně se za čí ná tla čit do po pře dí in-
ter ne to vá te le vi ze Stream.cz, kte rá sází na zá bav né ske če, je jichž kva li ta 
sice ne do sa hu je úrov ně te re stri ckých sta nic, ale má také jiné am bi ce. Blí-
ží se spí še po je tí zná mé ho se rve ru YouTube nebo MyS pa ce, kte ré umož-
ňu jí ná vštěv ní kům sdí le ní vlast ní ho ob sa hu. A kde se v tě chto ka ná lech 
ko mu ni ku je znač ka, mů že te se ptát? Jako pří klad by mohl po slou žit web 
Ko merč ní ban ky G2, kte rý je ur čen pro mla dé. Znač ka KB je v po za dí 
to ho to pro jek tu, hlav ní mi té ma ty jsou ex trém ní spor ty, no vin ky ze svě ta 
fil mu a hud by. Je to pří klad, jak si vy cho vá vat zá kaz ní ky ve věku, kdy 
jso te pr ve po ten ci ál ní zis ko vou sku pi nou. 
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Příklad

Nike

Nike pou ži la vel ký in te rak tiv ní bi llboard, kte rý byl vy sta ven na Ti mes Squa-
re. Prochá ze jí cí mo hli vy užít mo bi lního te le fo nu k na psá ni svých vlast ních 
před stav o de sig nu bot Nike a pár jich vy hrát. Nejlep ší ná vr hy byly v prů bě-
hu kam pa ně zo bra ze ny na velkém ju mbo tro nu. Nike v ob do bí ko ná ní této 
kam pa ně roz da la více než 3000 párů bot, zís ka la velkou po zor nost na fre-
kven to va ném mís tě a také mno ho ná zo rů spo tře bi te lů na de sign a funkč-
nost svých vý rob ků, včet ně dob rých ná pa dů k je jich dal ší ino va ci.

Kde hle dat na síti

www.warc.com
Strán ky World Advertising Re search Cen ter.

www.mam.cz
Oficiál ní strán ky ča so pi su Marketing & Me dia.

www.st ra te gie.cz
Strán ky ča so pi su St ra te gie.

www.g2.cz
Server pro mla dé pod po ro va ný KB.

www.stream.cz
Jed na z prv ních čes kých in ter ne to vých te le vi zí.
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Co se může stát...

Marke té ři jed né ban ky zou fa le hle da li nové mé di um, kte ré by oprav du vý ra z ně 
upo zor ni lo na je jich nový fi nanč ní pro dukt. Na ko nec se roz hod li roz mís tit ve všech 
po boč kách vý ře zy sym pa tic ké ho chla pí ka v ži vot ní ve li kos ti, kte rý díky in te gro va-
né mu čipu rea go val na po hyb a  oslo vo val ko lem jdou cí ná vštěv ní ky ban ky:  „Už 
jste vyu ži li naši půjč ku s nej lep ším úro kem?“ A zá ro veň bylo mož no si z něj vzít 
při pra ve né le tá ky.

Jednou v noci za zna me na la nic ne tu ší cí bez pe č nost ní agen tu ra zá had ný po-
plach uvnitř jed né z po bo ček. Mas ko va ní muži byli bě hem ně ko li ka mi nut na mís-
tě a ob klí či li ob jekt. Dva z nich opatrně po stu po va li s tlu kou cím srd cem a od jiš tě-
ný mi zbra ně mi ti chou chodbou ban ky. Po ně ko li ka kro cích k  nim z  boku 
z bez pro střed ní blíz kos ti pro mlu vil kul ti vo va ný hlas:  „Už jste vyu ži li naši půjč ku 
s nej lep ším úro kem?“ Je den z mužů klesl v náh lé sr deč ní sla bo sti na zem a dru hý 
sra zil sym pa tic ké ho chla pí ka při pra ve nou zbra ní.

Shr nu tí

Zástupci mar ke tin gu úspěš né ho se rve ru Yahoo tvr di li, že v roce 2004 de fi-
ni tiv ně zem řel še de sá tiv teři no vý  TV spot. Podle zá plav spo tů v te le viz ních 
vy sí lá ních to tak ješ tě ne vy pa dá. Po tře bu je me se po hnout do pře du. Dá vat 
pe ní ze jen tam, kde „pro mlu ví“. Pro to po tře bu je me nový typ mar ke tin go vé-
ho roz poč tu. Ta ko vý, kte rý bude po čí tat s net ra dič ní mi mé dii a bude za hr-
no vat i „tra dič ní“ v té nej účinnìj ší kom bi na ci.

A  na ko nec ješ tě něco. Problém účin né ko mu ni ka ce ne sto jí a  ne pa dá 
s bo jem tra dič ních a no vých mé dií, i ta tra diční se po stup ně mění a na pří-
klad s ná stu pem di gi ta li za ce te le viz ní ho vy sí lá ní nebo i di gi ta li za cí outdo-
oro vých mé dií se z nich stá va jí pro střed ky s no vý mi in te r aktiv něj ší mi for-
ma mi ko merč ní ko mu ni ka ce.
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Promotio nal mar ke ting2Ka
pi

to
la

Co se dozvím?

Jak vznikaly techniky  
podpory prodeje v USA a které z nich  

používáme dodnes. Co je to iBTL a TTL přístup  
a jak jsme na tom u nás. Kde hledat  

informace a co se může stát  
při promo akci.

Klíčová slo va:

sales promotion, promotional marketing,  
displeje, výřezy, masová média, promotion akce, 
bonus pack, kupóny, slevy, věrnostní  
programy, čárové kódy, iBTL, TTL
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Jak vy užít lek cí z pod po ry pro de je 

Poj mem pro mo tio nal mar ke ting (pro pa gač ní mar ke ting) ro zu mí me obor 
mar ke tin go vé ko mu ni ka ce, kte rý je ori en to ván na pod po ru pro de je 
a sklá dá se z více kom po nen tů (pod po ra pro de je, in cen tiv ní pro gra my, 
pro gra my ori en to va né na dea le rskou síť atd.). Propagač ní mar ke ting byl 
sám o sobě vždy po měr ně pes trým obo rem, kte rý v sobě nesl zá rod ky 
bu dou cích mož nos tí a kom bi na cí. To je také dů vo dem, proč prá vě to mu-
to té ma tu bu de me vě no vat více po zor nos ti.

Nové tren dy mar ke tin go vé ko mu ni ka ce, o nichž po jed ná vá tato kni ha, 
se to tiž za ča ly ob je vo vat nej dří ve jako nové ka ná ly a tech ni ky pro pa gač-
ní ho mar ke tin gu s cí lem pod po řit pro dej. Za řa zu je me pro to struč ný his to-
ric ký ex kurs po de ká dách pro pa gač ní ho mar ke tin gu. Klasic ké tech ni ky 
pod po ry pro de je (sle vy, pré mie...) bu dou asi v růz ných po do bách pře tr vá-
vat i na dá le. Co nám však obor pro pa gač ní ho mar ke tin gu při nesl a jak se 
vy ví jel? Co zů sta lo ze slav ných ob do bí a osvěd če ných tech nik? Je něco 
oprav du nad ča so vé ho, co fun gu je vždy? Všichni si vy ba vu je me na pří klad 
to kou zel né slův ko „sle va“. Ta umí v mar ke tin gu oprav du po řád ně za hý-
bat skla dy. Více tech nik a způ so bů ko mu ni ka ce však za ko ře ni lo v mar ke-
tin go vé ko mu ni ka ci tak, že je ob je vu je me i v kam pa ních s no vý mi tren dy. 

Udělej me si tedy krát ký vý let do mi nu los ti a po dí vej me se, jak v této 
bran ži šel čas. Jak se vy ví je la z ně ko li ka oje di ně lých akcí ve vel ký prů-
my sl. Přes to že se tyto změ ny ob je vi ly nej dří ve pře váž ně ve Spo je ných 
stá tech, po stup ně ovliv ni ly ce lou Ev ro pu a na ko nec i náš ži vot ní styl 
a mar ke tin go vou pra xi. Je pro to za jí ma vé sle do vat, jak byl ten to obor 
ovliv ňo ván so ci ál ní mi a kul tur ní mi fak to ry jed not li vých de kád. To vše je 
uži teč né také pro správ né po cho pe ní vý zna mu no vých tren dů v mar ke-
tin go vé ko mu ni ka ci, kte ré jsou v pod sta tě po kra čo vá ním tě chto mar ke-
tin go vých prak tik. 

50. léta: de ká da „dvou aut do kaž dé ga rá že“ 

V pa de sá tých le tech ve Spo je ných stá tech za zna me na lo od vět ví pro pa-
gač ní ho mar ke tin gu vel ký roz mach. Byla to de ká da plná no vých pří le ži-
tos tí. Přiš la vel ká změ na po le tech čty ři cá tých, kdy bylo vše pod ří ze no 
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vá le čné mu úsi lí. Za ča la de ká da pro spe ri ty, ve kte ré se mo hly na pl no pro-
je vit za dr žo va né tou hy po no vých au tech, te le vi zo rech a prá ci še tří cích 
do má cích spo tře bi čích. Ob je vil se vý zkum spo tře bi tel ské ho cho vá ní 
a bu do vá ní „brand ima ge“. „Co je dob ré pro Ge ne ral Mo tors, to je dob ré 
pro Ame ri ku,“ řekl v roce 1956 Charles E. Wilson, teh dej ší pre zi dent 
spo leč nos ti GM, a mar ke té ři ze všech dal ších seg men tů trhu rych le při-
chá ze li se slo ga ny, co všech no je ješ tě pro Ame ri ku dob ré. 

Bě hem dru hé svě to vé vál ky a vál ky v Ko re ji ne by lo mož no kou pit ve 
Spo je ných stá tech té měř žád né spo třeb ní zbo ží. Na jednou tu byl mír. Vo-
já ci se vrá ti li domů, za klá da li ro di ny, bu do va li nové do mo vy a za ča li 
na ku po vat růz né věci. 

Byli to hlav ně mar ke té ři v au to mo bi lo vém prů my slu, kte ří ved li spo-
tře bi te le k „psy cho lo gii za sta rá vá ní“ kaž do roč ním uvá dě ním no vých 
mo de lů na trh. Au to mo bi lo vý ná vr há ři byli vá že ni více než je jich ko le-
go vé z od vět ví módy. Po celé zemi se za ča ly rea li zo vat spe ci ál ní akce 
a dea ler ské dny. Rozběh ly se re klam ní kam pa ně na „dru hé auto do ro di-
ny“. Te le vi zní spo ty pře svěd čo va ly tvr ze ním, že ro di na se dvě ma auty 
za sta ne všech no rych le ji, a tak má víc vol né ho času. Kam pa ně na bí ze ly 
mož nost vy hrát dru hé auto, po kud se do kon ce roku zá kaz ník roz hod ne 
pro nový mo del. 

V této době při šel Dr. Earnest Dich ter se svým „ob je vem“ vý zku mu 
mo ti va ce. Ten při nesl do mar ke tin go vé ko mu ni ka ce fan ta zij ní vý ho dy 
vý rob ku, např. „že nám ne pro dá vá me boty, ale krás né nohy“. Slav ný ad-
man Da vid Ogil vy k tomu při šel s bu do vá ním „brand ima ge“. Znač ka 
Marl bo ro za há ji la svou velkou změ nu od dám ských ci ga ret k imageo vé-
mu kov bo jo vi a v roce 1956 spus ti la velkou pro mo ti on na bí ze jí cí zdar ma 
te to va cí ob ráz ky s re kla mou ve sna ze více pro nik nout do do mác nos tí. 

Dů le ži tým fak to rem této de ká dy je ovšem vstup ma so vých mé dií do 
ži vo ta oby va tel. Te le vi ze se po stup ně sta la hlav ním zd ro jem in for ma cí 
a či ni te lem utvá ře jí cím ži vot ní styl.

Fak ta o 50. le tech

l  HDP Spo je ných stá tů vz ro stl mezi lety 1950 a 1955 z 300 mi liard do-
la rů na 400 mi liard do la rů. 

l V roce 1951 vlast ni lo vůz 31 mi lió nů ame ri ckých ro din.
l  V roce 1956 bylo ve Spo je ných stá tech ote vře no 3000 no vých su per-

mar ke tů o prů měr né ve li kos ti 1500 m2.
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l  V tě chto su per mar ke tech bylo již zhru ba 5000 po tra vi no vých po lo-
žek.

l  V roce 1968 bylo ve Spo je ných stá tech sně de no 400 mi lió nů kusů 
zmra ze ných ovocných ko lá čů.

Jak se to vše pro je vo va lo v ro dí cím se pro pa ga čním mar ke tin gu? 
V této době ješ tě nee xis to va ly agen tu ry spe cia li zo va né na sa les pro mo ti-
on. Byly tu ale spo leč nos ti jako např. Ra pid Mounting vy rá bě jí cí a dis-
tri buu jí cí dis ple je. Byli to tedy tito do da va te lé, kdo za jiš ťo val kre ativ ní 
tvor bu i vý ro bu. Také exi sto va la řada umě lec kých stu dií, kte rá za jiš ťo-
va la fo top rá ce a spe ci fic ké po ža dav ky kli en tů, ale ne by ly to ješ tě žád né 
spe cia li zo va né agen tu ry. 

Klien ti si dě la li vět ši nu věcí sami, po čí na je plá no vá ním pro mo ti on 
akcí až po je jich rea li za ci. Tehdej ší re klam ní agen tu ry se také sna ži ly 
při spět k této ob las ti. Mno ho teh dej ších te le viz ních rek lam bylo vlast ně 
pod po rou pro de je. Pozděj ší mar ke tin go ví spe cia lis té mnoh dy za čí na li 
jako pro dej ci dis ple jů. Byla to éra kar tó no vých rek lam a dis ple jů, ve kte-
ré se jed not li vá stu dia po stup ně spe cia li zo va la na urči té vý rob ky. 

Lek ce z 50. let

Léta pa de sá tá měla pro mar ke tin go vou ko mu ni ka ci znač ný vý znam. Co 
jsme si tedy od nes li z to ho to zla té ho věku dis ple jů? Byly to

l	 	  svě tel né dis ple je;
l	 	 vý ře zy v ži vot ní ve li kos ti;
l	 	 pou če ní, že ani nej lep ší pro mo ti on ne spa sí špat ný vý ro bek;
l	 	 vý zkum cho vá ní spo tře bi te le;
l	 	 ma so vá mé dia.

60. léta: de ká da změn

O še de sá tých le tech se říká, že v nich Ame ri ka ztra ti la svou ne vin nost. 
Vliv te le vi ze na ame ri ckou ro di nu stá le sí lil. Po li ti ci i mar ke té ři mo hli 
pře svěd čo vat lidi rych le ji a efek tiv ně ji než kdy před tím. Na dru hé stra ně 
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se ra di kál ní yippies stře tá va li s po li cej ní mi jed not ka mi a star to va la éra 
hap pe nin gů, fes ti va lu Woodstock, Beatles do by li Ame ri ku a člo věk vy-
stou pil na Mě síc. Za čal se sí lit vliv ge ne ra ce „baby boo mu“ a žen ské ho 
hnu tí. 

Fak ta o 60. le tech

l	 	 Fir ma Xe rox před sta vi la v roce 1960 své ko pír ky.
l	 	 V roce 1965 do sáh ly trž by spo leč nos ti Ge ne ral Mo tors 20 mi liard do-

la rů.
l	 	 Uz ná va ná sa les pro mo ti on agen tu ra Glendenning Co. při pra vi la li mi-

to va nou sé rii pa mět ních me dai lí při po mí na jí cí Nei la Armstron ga 
a jeho pro cház ku po Mě sí ci v roce 1969.

l	 	 Do roku 1962 bylo ve Spo je ných stá tech ote vře no 2000 di skont ních 
ob cho dů.

Jed na z velkých pro mo ti on této doby byla od spo leč nos ti Volkswagen 
a na zý va la se – Bonds for Ba bies Born in Volkswagen. Šlo o účin ný pro-
mo ti on trik, kte rým Volkswagen před čil své kon ku ren ty na trhu – např. 
Por sche a dal ší znač ky za klá da ly pre stiž ní klu by ma ji te lů svých vozů. 
Klub Volkswagen po sky to val člen ství a vý ho dy, včet ně spo ři cích lis tů 
dě tem, kte ré se na ro di ly ve voze Volkswagen. Tehdej ší VW van se tě šil 
vel ké ob li bě „dětí kvě tin“. Prestiž ní klub po stup ně ro stl a měl mezi svý-
mi čle ny i řadu ce le brit, kte ré po má ha ly ima ge i pro de ji no vých vozů. 

Ji ným pří kla dem ve vý vo ji myš le ní v pro pa ga čním mar ke tin gu byla 
akce na pod po ru pro de je ne al ko ho lic ké ho ná po je Dr. Pepper – Pic nic at 
the World’s Fair Sweepstakes. Dr. Pepper zvo lil správ nou stra te gii 
a vzbu dil velkou po zor nost s no vou sou tě ží. V době ko ná ní svě to vé vý-
sta vy v New Yor ku v roce 1964 na bí dl jako jed nu z hlav ních cen sou tě že 
uspo řá dá ní pik ni ku pro 50 přá tel vý her ce, a to pří mo na ve le tr hu. St ru tu-
ra cen této sou tě že byla na vr že na také po měr ně kre ativ ně – šlo o dal ší 
před mě ty vhod né k po řá dá ní pik ni ku. 

No vou pro mo ti on tech ni kou to ho to ob do bí se sta ly hlav ně pré mie. 
Ob lí be ná tech ni ka byla pře de vším „in-pack pro mo ti on“. Znač ky se za ča-
ly před há nět v zís ká vá ní kon ku renč ní vý ho dy dis tri bu cí pré mií ve vý-
rob cích do dá va ných do su per mar ke tů. Uvnitř oba lů se ob je vo va ly skle-
nič ky, ruč ní ky a stří br né lžič ky, kte ré nu ti ly k opa ko va ným ná ku pům 
s cí lem kom ple to vat sady, čímž se udr žo va la loa ja li ta zá kaz ní ků. 
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Lek ce z 60. let

l	 	 Ob je vu je se „bo nus pack“, spe ci ál ní pré mie a vzor ky.
l	 	 Před sta vu jí se su per znač ky jako např. Proc ter & Gamb le, Col ga te- 

-Pal mo li ve a dal ší.
l	 	 Sílí ori en ta ce pro mo ti on akcí na re tai lo vé ře těz ce, např. – 

prostřednictvím spe ci ál ních vý her ních dis ple jů.
l	 	 Sd ru že ná re kla ma vý rob ců a ma loobchod ních ře těz ců na bí zí vý hod-

něj ší zís ká ní re klam ní ho pro sto ru pro obě stra ny.
l	 	 Ob je vu je se ter mín „gue ril la mar ke ting“, kte rý je v této době ori en-

to ván hlav ně na po ško ze ní kon ku ren ce.

70. léta: de ká da zís ká vá ní zku še nos tí z re ce se

Sedmdesátá léta při nes la dobu in fla ce, vy vo la nou ro pnou kri zí. Mezi 
roky 1973 a 1974 arab ské stá ty pro du ku jí cí ropu vy hlá si ly zá kaz je jí ho 
ex por tu do Spo je ných stá tů ve sna ze za jis tit sta že ní Ame ri ča ny pod po ro-
va ných jed no tek iz ra el ské ar má dy z ob sa ze ných arab ských úze mí. USA 
za ži ly od kon ce 2. svě to vé vál ky prv ní sku teč nou re ce si. Zá vislost na 
do vo zu ro pných pro du ktů způ so bi la zvý še ní cen po hon ných hmot, zdra-
ži la vy tá pě ní do mo vů, vý ro bu plas tických hmot a dal ší po lož ky. Pop rvé 
od 2. svě to vé vál ky byly opět tiš tě ny pří dě lo vé pou káz ky na ben zín. To 
vše po cho pi tel ně vy vo la lo růst ne za měst na nos ti a po kles pro de je. 

Fak ta o 70. le tech

l	 	 Rok 1970 při nesl ve Spo je ných stá tech zá kaz re kla my na ci ga re ty 
v te le viz ním vy sí lá ní.

l	 	 Za ča lo se dis ku to vat o využívá ní osob ních po čí ta čů a o mož né re vo-
lu ci ži vo tní ho sty lu, kte rou by to při ne slo.

l	 	 Afé ra Wa ter ga te v červ nu 1972 a re zig na ce pre zi den ta Ni xo na změ ni-
ly po hled Ame ri ča nů na wa shing ton skou ad mi ni stra ti vu.

l	 	 Ob je vi lo se ma gic ké slův ko „li ght“ v seg men tu piva a „diet“ u ne al-
ko ho li ckých ná po jů.

l	 	 V roce 1978 se na dis ko té kách tan či lo na hud bu z fil mu Ho reč ka so
bot ní noci.
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Tato doba při nes la vz hle dem k cel ko vé si tua ci hlav ně sle vo vé ku pó ny 
a sle vy. Za čal s nimi au to mo bi lo vý prů my sl ve sna ze vy prázd nit vozy 
na pl ně né skla dy prá vě v době ro pné kri ze. Ob je vi ly se růz né pro mo ti on 
akce více ori en to va né na ce no vou efek ti vi tu a dis tri bu ci sle vo vých ku pó-
nů. Vý rob ci mu se li za čít mno hem těs ně ji spo lup ra co vat s ma loobchod-
ní mi ře těz ci. Ke kon ci této de ká dy byl již obor „sa les pro mo ti on“ sa mo-
s tat ným prů my slem se vším všu dy. To ved lo k tomu, že ně kte ré agen tu  ry, 
např. Young & Ru bi cam, za ča ly to mu to tren du při způ so bo vat svůj pro-
voz. Toto při způ so bo vá ní pak lo gic ky ved lo ke vzni ku sa mos tat ných 
agentur po sky tu jí cích tzv. full se rvi ce v tom to obo ru. 

Za ča ly se stá le více pro sa zo vat kon cep ce ori en tu jí cí se na cí lo vý trh, 
za čal se více pro fi lo vat di rect mail a po stup ně také da ta bá zo vý mar ke-
ting, kte ré mu na po moh ly roz ví je jí cí se tech no lo gie. 

Jedním z pří kla dů to ho to ob do bí byl pro jekt Hunt-We son Menu Plan. 
Ná mět této pro mo ti on vy chá zel z teh dej ší eko no mic ké si tua ce. Ří kal: 
„Jes tli že ne mů že te vy jít ten to mě síc se svým roz poč tem na po tra vi ny, je 
tu náš plán.“ Za da va tel akce na bí zel po čí ta čo vé zpra co vá ní mě sí ční ho 
plá nu, včet ně nu trič ních hod not, za za slá ní ku pó nu s in for ma ce mi o ve li-
kos ti ro di ny a o je jím fi nan čním roz poč tu na ná kup po tra vin. 

Dobrým pří kla dem úspěš né pro mo ti on byla akce Count ry Yumkins. 
Šlo o kon zer vy ovo ce a ze le ni ny, je jichž vý rob ce při šel s na bíd kou zís kat 
zdar ma imageo vé ply šá ky vý mě nou za 50 eti ket z kon zerv. Ohlas byl 
neu vě ři tel ný, bylo dis tri buová no 1,5 mi lió nů tě chto pré mií více než jed-
no mu mi lió nu zá kaz ní ků. 

Pro mo ti on Pepsi Challen ge v této době při šla s úspěš ný mi „spe cial 
events“ a s ak ce mi na uli cích spo je ný mi s ochutnávkami a s roz dá vá ním 
vzor ků ná po jů v let ních dnech. 

Lek ce ze 70. let 

l	 	 Vkládá ní ku pó nů do pří loh ča so pi sů se sta lo hlav ní me to dou je jich 
dis tri bu ce.

l	 	 Ob je vi ly se te ma tic ké pro mo ti on spo je né např. se Dnem dí kův zdá ní, 
spo le čnou sní da ní apod. 

l	 	 Sle vy na auta.
l	 	 In pack sweepstakes – losy a pou káz ky v oba lech vý rob ků.
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80. léta: de ká da vá lek v době míru

Osmdesátá léta se sta la do bou ve de ní vá lek, ani ne tak těch sku teč ných 
jako mar ke tin go vých. Za čal ne lí tost ný boj o po díl na trhu. Po ob do bí re-
ce se spo lu za ča li sou tě žit hlav ní kon ku ren ti jako le tec ké spo leč nos ti, te-
le ko mu ni kač ní fir my, do prav ci. Kon či li malí a sla bí a rost li sil ní a vel cí. 
Tak vy ro stl např. te le ko mu ni kač ní gi gant AT&T. Le tec ká spo leč nost 
American Airli nes před sta vi la v této době svůj věrnostní pro gram 
AAdvan ta ge jako je den z prv ních tzv. fre qu ent flyer pro gra mů, je jichž 
cí lem bylo udr žet zá kaz ní ky. V ře těz cích su per mar ke tů za ča ly na zá kaz-
ní ky stá le více úto čit ochut náv ky. 

Re tai lo vé ře těz ce ob je vi ly, že umís tě ní vý rob ku v je jich ob cho dech 
má s ohle dem na po zor nost spo tře bi te le růz nou hod no tu, a tak za ča ly nu-
tit vý rob ce, aby jim pla ti li nebo po sky to va li vý ho dy za umís tě ní. Také 
umís tě ní tzv. point of sale ma te ri álů za ča lo pro bí hat pod tak to vkou 
velkých ře těz ců. Tato si tua ce ved la k po stup né mu vzni ku spe cia li zo va-
ných mer chan di sin go vých agentur, kte ré na bí ze ly služ by jako pro sa ze ní 
vý rob ku na lu kra tiv ní mís to a za jiš tě ní pro pa ga ce v ře těz cích. Osm desátá 
léta při nes la také po drob něj ší trž ní seg men ta ci, kte rou uží vá me v pod-
sta tě do dnes. Mé dia se za ča la pro fi lo vat a cí le ně ji se za mě řo vat na urči tý 
seg ment trhu. Ma ga zí ny a pro gra my ka be lo vé te le vi ze za ča ly být „šity 
na míru“ cí lo vým sku pi nám, a tak rost la je jich hod no ta na re klam ním 
trhu. 

Fak ta o 80. le tech

l	 	 Ve vol bách v roce 1980 bylo zpro voz ně no 900 te le fon ních čí sel, na 
kte ré mo hli vo lat te le vi zní di vá ci při de ba tě Reagan – Car ter.

l	 	 V roce 1981 se usku teč nil prv ní vý znam ný spon zo ring. Společ nost 
Jo van při nes la sku pi nu Rolling Sto nes dvě ma mi lió nům fa nouš ků ve 
45 měs tech. 

l	 	 Nové su per mar ke ty ote ví ra né v roce 1987 měly prů měr nou plo chu 
4356 m2, což je tři krát více než v roce 1956.

l	 	 Na trhu se ob je vu jí ne al ko ho lic ké pivo, mi xo va né ná po je a kok tej ly 
v ple chov kách.
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Ve spo ji tos ti se zos třu jí cí se kon ku ren cí se na trhu za ča ly ob je vo vat 
gue ri llo vé tak ti ky. Ten to trend za sáhl i do ob las ti ku pó nů. Jako pří klad 
mů že me uvést tzv. pit bull ta ctic, kte rá spo čí va la v roz ší ře ní ku pó nů 
s vy so kou hod no tou mezi zá kaz ní ky kon ku ren ce. Tyto tak ti ky zís ká va ly 
vě tší účin nost za ve de ním čá ro vých kódů a cel ko vou kom pu te ri za cí pro-
ce su zís ká vá ní dat od spo tře bi te lů. V této době byla např. již zpra co vá na 
data a ná kup ní zvyk los ti více než dva ce ti mi lió nů do mác nos tí. 

Osmdesátá léta byla do bou roz vo je spon zo rin gu a tzv. spe ci ál ních 
udá los tí, jed nou z nich bylo již zmí ně né ame ric ké tur né sku pi ny Rolling 
Sto nes, ale dal ší udá los ti na sebe ne ne cha ly dlo ho če kat. Film fir my Ko-
dak se stal ofi ci ál ním fil mem olym piá dy. Se spon zo rin gem velkých akcí, 
tur né a te le viz ních po řa dů při šli vý rob ci piva (např. Budwei ser v te le vi zi 
HBO). 

Také spo leč nost McDonald’s při šla v této době s vel mi úspěš nou pro-
mo ti on za lo že nou na kla sic ké hře Mo no po ly. Sou těž na prin ci pu „sbí rej 
a vy hraj“ ved la spo tře bi te le ke kom ple ta ci her ní sady a do čka la se sil né-
ho ohla su, kte rý vy ús til v ná růst pro de je. Akce sama pod po ro va la také 
cel ko vý ima ge McDonald’s jako spo leč nos ti po sky tu jí cí „dob ré jíd lo 
i dob rou zá ba vu“. 

S no vou akcí při šla spo leč nost Ap ple, vý rob ce zná mých po čí ta čů Ma-
cintosh. Její pro mo ti on „Test Dri ve a Ma cintosh“ uvá dě la na trh nový 
mo del po čí ta če, kte rý byl za mě řen na jed no du chost ovlá dá ní a uži va tel-
ský kom fort. Fir ma Ap ple na bí ze la zku šeb ní za půj če ní no vých po čí ta čů 
do do mác nos tí a kan ce lá ří, aby po ten ci ál ním kli en tům mo hla uká zat, jak 
po čí tač sku teč ně fun gu je. Tato tech ni ka je pou ží vá na do dnes – u nás ji 
pou žil např. Če ský Te le com v pří pa dě své služ by In ter net Expres. 

Lek ce z 80. let

l	 	 Věr nost ní pro gra my (např. „fre qu ent flyer“ pro gra my) se stá va jí dů-
le ži tou sou čás tí mar ke tin gu.

l	 	 Roz ši řu jí se čá ro vé kódy a tech no lo gie umož ňu jí cí sle do vat pro de je 
a ná kla do vost jed not li vých po lo žek, při čemž tyto in for ma ce se vyu ží-
va jí pro pod po ru pro de je.

l	 	 Ob je vu jí se ozvu če né dis ple je v mís tě pro de je, ho lo gra my v ča so pi-
sech a pro pa gač ní te le vi ze a rá dia v mís tech pro de je.
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90. léta a skok do bu douc nos ti

De va de sá tá léta jsou již plně ve zna me ní prv ních me di ál ních kon cer nů, 
jako jsou Time Warner, Walt Disney Co. nebo Viacom Inc. Tato doba ale 
také v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci při nes la od klon od ma so vých mé dií 
a hle dá ní al ter na tiv ních způ so bů ko mu ni ka ce s vě tším vyu ži tím di rect 
mar ke tin gu. 

Nej dů le ži těj ší je ovšem roz voj in ter ne tu a jeho vyu ži tí, i když vlast ní 
his to rie in ter ne tu sahá až do se dm de sá tých let. V srp nu 1969 byla to tiž 
v USA uve de na do pro vo zu prv ní síť ARPANET se čtyř mi uzly a po stup-
ně se k této síti za ča ly při po jo vat i dal ší in sti tu ce, pře de vším uni ver zi ty 
a od roku 1973 se tato síť za ča la po stup ně roz ví jet i na ev ro pském kon ti-
nen tu. V roce 1982 byl do kon čen vý voj ko mu ni kač ní ho pro to ko lu TCP/
IP a v roce 1989 byl na půdě ústa vu čás ti co vé fy zi ky CERN vy vi nut tzv. 
hy pe rtex to vý do ku ment, ve kte rém ozna če ná slo va mo hou od ka zo vat na 
dal ší do ku men ty na chá ze jí cí se na ji ném uzlu sítě, kte rý může fy zic ky 
le žet tře ba i na ji ném kon ti nen tu. Vyu ži tí in ter ne tu pro mar ke tin go vou 
ko mu ni ka ci na sebe pak již ne da lo dlou ho če kat. 

Rozvoj slu žeb in ter ne tu pro ši ro kou ve řej nost, kte rý je před po kla dem 
pro jeho vyu ži tí v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci, za čal v Čes ké re pub li ce po 
roce 1995. Po roce 1999 zaznamenal in ter net v Čes ké re pub li ce dal ší vel-
ký roz voj, ze jmé na díky do kon če ní di gi ta li za ce te le fon ní sítě, sta no ve ní 
niž ší ho ta ri fu pro vy tá če né při po jo vá ní k in ter ne tu, díky po kle su cen 
osob ních po čí ta čů a pře de vším ná sle dné mu ná stu pu po sky to va te lů bez-
plat ných při po je ní a roz vo ji vy so ko rych lost ní ho při po je ní, kte ré mar ke-
tin gu na in ter ne tu umož ňu je mno hem vyš ší in te rak ti vi tu. Této pro ble ma-
ti ce se bu de me vě no vat v ka pi to le 4. Sa mostatnou ka pi to lou je pak roz voj 
sítí mo bil ních ope rá to rů a vstup mo bil ní ko mu ni ka ce do mar ke tin gu. 

* * *

Co si tedy s se bou ne se me do 21. sto le tí a co kom bi nu je me s no vý mi 
tren dy? V jed not li vých de ká dách se po stup ně, ve spo le čen ských sou vis-
los tech, za ča ly v mar ke tin go vé pra xi ob je vo vat nové ter mí ny: event 
mar ke ting, di rect mar ke ting, gue ril la mar ke ting a dal ší. Jako nové tren dy 
se rych le pro po jo va ly se zdo ko na lu jí cí mi se tech no lo gie mi, mož nost mi 
in ter ne tu a mo bil ních ko mu ni ka cí. Je jich sou čas né po do bě jsou vě no vá-
ny ná sle du jí ka pi to ly.
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Promotio nal mar ke ting v ČR

V Čes ké re pub li ce se pro pa gač ní mar ke ting ne měl šan ci vy ví jet v to li ka 
de ká dách. Jeho vý voj i změ na smě rem k in te gro va né mu BTL a ná sled ně 
TTL pří stu pu měly z to ho to po hle du pří mo ra ke to vý prů běh.

S ná stu pem vol né ho trhu se ob je vil ter mín sa les pro mo ti on. Velké 
nad ná rod ní agen tu ry po stup ně za ved ly dě le ní na tzv. abo ve the line a be-
low the line ko mu ni ka ci (ATL a BTL) a za ča ly na bí zet BTL služ by a ko-
mu ni ka ci jako sou část kam pa ní uvá dě jí cích nové vý rob ky na trh nebo 
pod po ru jí cích je jich po sta ve ní. Díky ros tou cí po tře bě pod po ry pro de je 
a pro fe sio na li za ci této pod po ry se bě hem de ká dy vy pro fi lo va la řada kva-
lit ních, na BTL za mě ře ných agentur, buď jako sou část nad ná rod ních sítí, 
nebo jako lo kál ní hrá či. Klien ti po cho pi li, že má smy sl ob ra cet se se svý-
mi BTL za dá ní mi pří mo na ně, pro to že pro ble ma ti ce lépe ro zu mě jí a nej-
sou tak dra hé. Na víc se za ča ly roz ví jet nové tech no lo gie jako in ter net 
a SMS, a tu díž bylo tře ba za čít jed nat pří mo se spe cia lis ty na tuto ob last. 
Díky účinným ře še ním se stal z této ob las ti i u nás úspěš ný byz nys.

Velké ob li bě se tě ši ly hlav ně spo tře bi tel ské sou tě že, kte ré byly pro vo-
zo vá ny bez velkých ome ze ní, a to až do při je tí tzv. lo te rij ní ho zá ko na ke 
kon ci de va de sá tých let. Pro obor sám se to však sta lo vý zvou k tomu, jak 
být kre ativněj ší a sou tě žit v me zích da né ho zá ko na. Vyu ží va né le gál ní 
prin ci py spo tře bi tel ských sou tě ží na lez ne te také v ka pi to le o mo bi lním 
mar ke tin gu.

Rok 2005 při nesl pro za tím nej vět ší zlom ve vní má ní pod lin ko vé ho 
obo ru u nás. Při AKA vznik la sek ce iBTL agentur, do šlo k pod pi su etic-
ké ho ko de xu a za po je ní do ev ro pských ko mu ni kač ních struk tur. To malé 
ne ná pad né „i“ v ná zvu zna me ná „in te gro va ná“ (ko mu ni ka ce) a má hned 
od po čát ku ne ná pad ně dá vat na je vo, že pod lin ka už není to, co bý va la, 
a po ma lu, ale jis tě do chá zí ke stí rá ní roz dí lu mezi tzv. pod lin ko vou 
a nad lin ko vou re kla mou. 

Vz hle dem k tomu, že ter mi no lo gie dě lí cí ko mu ni ka ci na ATL a BTL 
již pří liš ne vy ho vu je a že se stá le více apli ku je TTL ne bo li Through the 
line pří stup, ob je vu je se i u nás v za hra ni čí za ve de ný ter mín pro mo tio nal 
mar ke ting. Tak se také na zý va jí ev rop ské agen tu ry sdru že né v Promotio-
nal Marketing Concil při Evrop ské aso cia ci re klam ních agentur (PMC). 
Dů le ži tým kro kem pro tuto ob last v ČR bylo při je tí etic ké ho ko de xu. 
Ten to ko dex vz ni kl s cí lem zvý šit kva li tu pod po ry pro de je jako sou čás ti 
ko merč ní ko mu ni ka ce. V ČR byla při ja ta apli ka ce ev ro ps ké ho ko de xu 
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vhod ná pro naše pro stře dí. Byl při jat vše mi agen tu ra mi sdru že ný mi 
v sek ci iBTL AKA. Je jen otázkou času, kdy ten to obor bude ná le ži tě do-
ce něn na pří klad vlast ní sou tě ží nej lep ších ře še ní, vol bou agen tu ry roku 
v tom to obo ru, tak jak je to běž né v Evropské unii a Spo je ných stá tech. 

Agen tu ry za bý va jí cí se pro mo tio nal mar ke tin gem v Čes ké re pub li ce 
od vá dě jí v po sled ních le tech dob rou prá ci, kte rá po má há pro de ji je jich 
kli en tů. (Za všech ny uvá dím v pří kla dech jed nu kam paň rea li zo va nou 
agen tu rou Ogil vy Ac ti on, kte rá se blí ží TTL pří stu pu.)

Kam krá čí pro mo tio nal mar ke ting

Promotio nal mar ke ting se po stup ně stá vá in te rak tivnějším a využívá no-
vých fo rem. Například No kia po kra ču je v hle dá ní no vých zá kaz ní ků 
mezi mlad ší ge ne ra cí. Její kam paň „Look at me“, kte rou uplat ni la na 
špa něl ském trhu, byla ži vou re klam ní kam pa ní, kte rá si klad la za cíl uká-
zat, že díky No kii 5300 zís ká te k hud bě oprav du osob ní vz tah. V ob las-
tech, kde se ze jmé na v noč ních ho di nách vy sky tu jí mla dí lidé, byly bě-
hem za ví ra cích ho din pro na ja ty růz né ob cho dy. Je jich vý lo hy se pak na 
noc pro mě ni ly v ta neč ní po dia, kde per for me ři se slu chát ky na uších tan-
co va li na hud bu z je jich mo bi lní ho te le fo nu. Reklam ní akce za zna me na-
la vel ký úspěch. Ko lemjdou cí se za sta vo va li, smá li a ba vi li se. Mno zí se 
k ta ne ční kům ve vý lo ze při da li a před ně kte rý mi vý lo ha mi vzni ka la 
spon tán ní par ty. S ná pa dem při šla agen tu ra Marke tin gvi vo a tato ori gi-
nál ní kam paň pro běh la v Ma dri du a Bar ce lo ně. Dů le ži té ovšem je také 
to, že agen tu ra umís ti la na se rver YouTu be vi deo na hráv ku ve čer ní akcí, 
kte rou si stá hla spous ta dal ších zá jem ců z cí lo vé sku pi ny, kte ří mož ná 
za tou ží změ nit svůj mo bil ní te le fon.

Dom ní vám se pro to, že pro pa gač ní mar ke ting se vše mi osvěd če ný mi 
a ča sem pro vě ře ný mi tech ni ka mi pod po ry pro de je tu bude stá le a kro mě 
no vých tech no lo gií bude po tře bo vat stá le nové ná pa dy. 
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Přík la dy

Kel log

Za dá ní
Společ nost Kel log uved la na trh Winders Keepers, ovoc né žvý kač ky pro 
děti. Děti jsou vr to ši vé, a  tak Kellogg žá dal agen tu ru Draft, aby ob klo pi la 
vý ro bek  „cool“ fak to ry s cí lem dát spo tře bi te lům více pod ně tů. 

Ře še ní
Agen tu ra Draft při pra vi la sou těž lá ka jí cí děti vy so kou prav dě po dob nos tí 
vý hry: „Mů že te vy hrát 1  mi li ón cen,“ zněl slo gan. Kampaň také vyu ží va la 
prak tických zna los tí dětí a je jich tech ni ckých do ved nos tí a uved la, jako jed-
na z prv ních, on-line we bo vou hru a chat pro děti. DRTV a POP dis ple je na 
mís tě pro de je za vr ši ly ko mu ni kač ní mix. 

Výs le dek
Po skon če ní kam pa ně se pro dej zve dl o neuvěřitelných 50 %. Díky velké mu 
pro de jní mu ús pě chu ná sle do va la dru há sou těž s ješ tě vě tším poč tem cen. 
(Viz obr. I ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 48.)

Coca-Cola 

Za dá ní
Společ nost Coca-Cola chtě la zvět šit svůj po díl mezi tee na ge ry na špa něl-
ském trhu tím, že roz dá 100 000 ka pes ních pagerů (ope rá to rů), tzv. beep-
ers. Ve Španěls ku byla tato za ří ze ní vyu ží va ná pře váž ně pod ni ky a in sti tu ce-
mi. Bylo na agen tu ře Draft, aby toto nud né ko mu ni kač ní za ří ze ní pou ží va né 
do spě lý mi za ča li mla dí po va žo vat za na to lik za jí ma vé, aby si kvů li němu 
kou pi li 20 ple cho vek koly. 

Ře še ní
Ti sko vi ny, POS ma te ri ály a pla ká ty se ob ra ce ly na cí lo vou sku pi nu se slo ga-
nem „Are you on?“ Kampaň sku teč ně za fun go va la. Ka pes ní ope rá to ry se 
pro mě ni ly v něco, co kaž dý  „musí mít“. 
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Výs le dek
Pů vod ní zá so ba ope rá to rů byla rych le vy čer pá na a  spo leč nost dala 
k  dis po zi ci dal ší 300 000, kte ré brzy zmi ze ly mezi tee na ge ry. Coca- 
-Cola sla vi la vel ký pro dej ní úspěch. (Viz obr. II ba rev né ob ra zo vé pří lo-
hy – za str. 48.)

TE LUS

Za dá ní
TE LUS, vý znam ná ka nad ská te le ko mu ni kač ní spo leč nost, chtě la upev nit 
své po sta ve ní v pro vin cii Que bec. Agen tu ra Draft se roz hod la na pl nit ten to 
cíl v ob do bí ná ku pů na do vo le né.

Ře še ní
Byla vy tvo ře na sou těž, kte rá od mě ní účast ní ky na více úrov ních. Kampaň 
byla za há je na di rect mai lem, kte rý měl vzbu dit po čá teč ní po zor nost. 
Kampaň vy vr cho li la ve čtyř ho di no vou bles ko vou vál ku ve vy bra ných ob-
chod ních do mech. V kaž dé lo ka li tě to tiž účast ní ci zís ka li šan ci ihned vy hrát 
ply šo vé ho mas ko ta kam pa ně. Na víc zá kaz ní ci mo hli vy hrát vý let do exo tic-
ké ho le to vis ka. Vypl ně né for mu lá ře sou tě že zá ro veň za va zo va ly ke zhléd-
nu tí pro du kto vé pre zen ta ce spo leč nos ti TE LUS. 

Výs le dek
Do akce se za po jil re kord ní po čet účast ní ků, té měř 50 % z nich sou tě ži lo 
a ti sí ce účast ní ků změ ni ly své ho ope rá to ra. 

Ni vea

Znač ka Ni vea užívá sou tě že s dis tri bu cí mi ló nů vzor ků jako sou část in te-
gro va né kam pa ně, pro pa gu jí cí její nej no věj ší vý rob ky z ka te go rie péče 
o pleť. 

Například v prů bě hu tříměsíč ní kam pa ně na pod po ru kré mu Ni vea Soft 
bylo roz dá no 3,1 mi lió nu vzor ků kré mu cí lo vé sku pi ně žen od 18 do 49 let. 
Vzor ky byly dis tri buová ny na ak cích, fes ti va lech a kar ne va lech ve stán cích, 
kte ré měly de sign vý rob ku. Vzor ky byly dis tri buová ny s  ku pó ny na sle vu 
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a nad stán ky byl umí stěn ješ tě po zor nost upou tá va jí cí ba lón. Stá nek měl 
také svou di gi tál ní část, bylo mož né se při hlá sit do on-line sou tě že a vy hrát 
vý let pro dvě oso by k  lé či vým hor kým pra me nům v  le to vis ku Ca lis to ga 
v Ka li for nii. Akce byla pod po ro vá na we bo vý mi strán ka mi a lo ká lní mi rá dii 
v  jed not li vých měs tech. Za po zor nost sto jí pro ve de ní stán ku od po ví da jí-
cí de sig nu vý rob ku. (Viz obr. III ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 48.) 

Nes ca fé pro mo ti on (ČR)

Za dá ní 
Instant ní ká vo vé ná po je (mixy) hra jí dů le ži tou roli tzv. en try pro du ktů.  
Jsou ur če ny pře de vším mla dým li dem, kte ří s pi tím kávy za čí na jí. Před sta-
vu jí prv ní kon takt s  ká vou, na je hož zá kla dě si pak vy tvá ře jí pre fe ren ce 
znač ky „pl no hod not né“ kávy v bu douc nu (in stant ní nebo zrn ko vé). Ká vo vé 
mixy zá kaz ní ci čas to na ku pu jí im pul sivním způ so bem. Díky malé zku še- 
nos ti s ká vou tu re no mé znač ky hra je méně vý zna mnou roli než u kávy kla-
sic ké. 

Ře še ní
Tým agen tu ry Ogil vy Ac ti on si zjis til, že cí lo vá sku pi na (mla dí lidé 18–25 let) 
dob ře re agu je na pod půr né ná kup ní po bíd ky, spo je né s uspo ko jo vá ním je-
jich po třeb. V Čes ké re pub li ce a na Slovens ku je u mla dých lidí stá le mě řít-
kem „spo le čen ské ho sta tu su“ mo bil ní te le fon vyš ší ce no vé ka te go rie. Vsa  - 
di li pro to na spo tře bi tel skou SMS sou těž, kde zá kaz ník mohl již na jed no  
ba le ní (10 ks) ká vo vé ho mixu Nes ca fé 3v1 vy hrát mo bil ní te le fon Mo to ro la 
SLVR L7. Každý den se hrá lo o 3 mo bil ní te le fo ny (for mou lo so vá ní). Sou těž ní 
kód zá kaz ník na lezl pří mo na vý rob ku nebo jej mohl bez plat ně zís kat na 
spe ci ál ních in ter ne to vých strán kách. 

Ko mu ni kač ní ka ná ly 
Jako ko mu ni kač ní ka ná ly vyu ži la agen tu ra ne jen kla sic ká mé dia (TV, tisk) 
a mís ta pro de je, ale vz hle dem k cí lo vé sku pi ně (mla dí lidé) vě no va li v ko-
mu ni ka čním mixu vel ký pro stor in ter ne tu. Na nej na vště vo va něj ší in ter ne-
to vé strán ky umís ti li ban ne ry a  při pra vi li spe ci ál ní we bo vou strán ku. Do 
sou tě že se za po ji lo té měř 100 ti síc zá kaz ní ků, kte ří cel kem uplat ni li asi  
10 % z celé emi se pro du kto vých kódů. Bez plat ných kódů z  in ter ne to vých 
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strá nek vyu ži lo 11 600 lidí – cel kem přes web za da li 145 792 kódů (prů měr 
12,5 na oso bu). 

Vy hod no ce ní
V  prů bě hu kam pa ně stoup la zna lost pro duk tu, jeho po díl na trhu v  seg-
men tu ká vo vých ná po jů i  pe net ra ce. Akce na pl ni la oče ká va né ob chod ní 
cíle. 

Kde hle dat na síti

http://www.eaca.be/pmc/
Strán ky Promotio nal Marketing Council při Evrop ské aso cia ci re klam ních agentur.

http://aka.cz/sa mo re gu la ce-ko dex_pod po ry_pro de je.php
Etic ký ko dex pro pod po ru pro de je. Ten to ko dex vz ni kl s cí lem zvý šit kva li tu pod-
po ry pro de je jako sou čás ti ko merč ní ko mu ni ka ce. Byl při jat vše mi ná rod ní mi or ga-
ni za ce mi, sdru že ný mi v Promotio nal Marketing Council, kte rý je sou čás tí Evrop ské 
aso cia ce ko mu ni kač ních agentur.

http://pro mo ma ga zi ne.com

http://theproawards.com

http://ada re na.blogspot.com
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Shr nu tí

V jed not li vých de ká dách vznik ly osvěd če né tech ni ky sa les pro mo ti on, kte-
ré pou ží vá me do dnes. Pod po ře né no vý mi tech no lo gie mi a kom bi na ce mi 
stá le fun gu jí.

Hod ně se mlu ví o  sma zá vá ní roz dí lů mezi ATL a  BTL ko mu ni ka cí. Je 
prav da, že tato dě li cí lin ka vznik la spí še z  účet ní ho než mar ke tin go vé ho 
hle dis ka a ko mu ni kač ní pro jek ty vět ši nou pří stu py in te gru jí. Prá vě to je tzv. 
through the line, tedy TTL pří stup.

Co se může stát...

Re no mo va ná fi nanč ní in sti tu ce se roz hod la pod po řit uží vá ní kre dit ních ka ret  
akcí v  ob chod ních cen trech. Slič né hos te sky za sta vo va ly ná vštěv ní ky vě tou: „Za 
ak ti va ci své kre dit ní kar ty zís ká te ode mě to ho to mas ko ta.“ Po té měř osmi ho di-
nách so bot ní akce sdě li la jed na una ve ná hosteska užas lé mu pá no vi: „Za svou  
kre dit ní kar tu zís ká te mě jako mas ko ta.“
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Gue ri llo vý mar ke ting3Ka
pi

to
la

Co se dozvím?

Jak dosáhnout maximálního  
efektu s minimem zdrojů, jak se  
vyvolává „buzz“ a že ani firmě  

Nike není guerilla úplně cizí.

Klíčová slo va:

ambientní média, ambush marketing, guerilla 
sponzoring, buzz, guerilla PR
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Underground v ko merč ních ko mu ni ka cích

Vy pa dá to jako od váž né tvr ze ní, ale gue ri llo vý mar ke ting je sku teč ným un-
der grou dem ko merč ních ko mu ni ka cí. Svěd čí o tom jeho vý voj a využívá ní. 
I když se s ter mí nem „gue ril la“ spojuje spíše re vo lu cio nář Che, nás bude 
za jí mat jako mar ke tingová tak ti ka. Tato taktika vznik la po stup ně jako dů-
sle dek tvr dé ho boje se sil něj ší kon ku ren cí. Jak uvá dí ka pi to la o promotio-
nal mar ke tin gu, gue ri llo vý mar ke ting se ob je vil již v še de sá tých le tech mi-
nu lé ho sto le tí. Op ro ti še de sá tým le tům se jeho vý znam ovšem vý ra zně 
po su nul. Není tedy spo jen pou ze s bo jem s kon ku ren ty, ma lých pro ti vel-
kým, ale mění se s vy ví je jí cí se tech no lo gií a s mož nost mi ko mu ni ka ce vů-
bec. Jeho pod stat ným prv kem, po dob ně jako u vi ro vé ho mar ke tin gu, je 
jeho níz ká ná kla do vost a ba lan co vá ní na hra ni ci le gál nos ti.

Za čát ky a de fi ni ce 

Be zes po ru prv ním, kdo při šel s teoretickou re fle xí to ho to po jmu a s řa-
dou užitečných pří kla dů, byl Jay Conrad Le vinson v osm de sá tých le-
tech. Jeho de fi ni ce zní: „Ne konvenč ní mar ke tingová kam paň, je jímž 
úče lem je do sa že ní ma xi mál ní ho efek tu s mi ni mem zd ro jů.“ 

Ná zo ry mar ke té rů na vyu ži tí gue ri llo vé ho mar ke tin gu v pra xi se 
ovšem pod stat ně liší. Zá le ží ne jen na vhod nos ti pro urči tý seg ment trhu, 
ale také na vzta hu mar ke té rů k al ter na tivním mé diím. V kon tex tu gue ril-
lového mar ke tin gu se obec ně ho vo ří o tzv. am bi ent ních mé diích. Je jich 
vyu ži tí je také je dnou z jeho sou čás tí a spo čí vá v umisťová ní net ra dič-
ních mé diích do lo ka lit, v nichž se sou stře ďu jí ty cí lo vé sku pi ny, kte ré 
jsou hůře za sa ži tel né tra di ční mi mé dii.

For my gue ri llo vé ho mar ke tin gu

Dal ší sou bor tech nik v rám ci gue ri llo vé ho mar ke tin gu před sta vu je tzv. 
am bush mar ke ting, jenž je v pod sta tě pa ra zi to vá ním na ak ti vi tách kon-
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ku ren ce, kte ré jsou vět ši nou spo je ny s ně ja kou vý zna mnou akcí při ta hu-
jí cí po zor nost ve řej nos ti a mé dií. V této sou vis los ti se ho vo ří také o „gue-
ri llo vém spon zo rin gu“. V mar ke tin go vé pra xi také po ma lu zdo mác ně lo 
slo vo „buzz“, což zna me ná vy vo lá ní „šep tan dy“ ko lem udá los ti, vý rob-
ku apod. Mno ho me tod má také po měr ně blíz ko k vi ro vé mu mar ke tin gu. 
Tyto tech ni ky cí le ně vy vo lá va jí po zor nost mé dií. Gue ri llo vý PR je me to-
da pou ží va jí cí fin go va né do pi sy čte ná řů k zís ká ní PR efek tu pro vlast ní 
cíle. Dal ší va ri an tu před sta vu jí vstu py do ži vé ho vy sí lá ní s lo gem, pou ta-
čem apod. Ji nou me to dou je agre siv ní ce no vá po li ti ka a její ko mu ni ka ce. 
Alan Wo lan, pre zi dent ne wyor ské agen tu ry Go Go ril la Me dia, kte rou ča-
so pis Brandweek ozna čil za prů kop ní ka gue ri llo vé ho mar ke tin gu, na bí zí 
svým kli en tům net ra dič ní re klam ní mé dia. Kra bi ce na roz náš ku piz zy, 
oba ly od kon do mů, nebo do kon ce toa let ní pa pír. „Po kud se bo jí te, že se 
vaše fir ma do sta ne kvů li re kla mě na oba lech od kon do mu do kříž ku 
s cír ke vní mi kru hy, pak si mu sí te uvě do mit, že při chá zí te o mož nost dát 
svým po ten ci ál ním kli en tům po cit, že prá vě díky vaší re kla mě se bu dou 
cí tit více sexy. To je asi nej těž ší ka li br gue ri llo vé ho mar ke tin gu,“ vy svět-
lu je své po je tí Wo lan. Pod le jeho ná zo ru jsou znač ky, kte ré se pus tí do 
ně ja ké for my re kla my po mo cí „par ty zán ské akce“, vní ma né zá kaz ní ky 
jako od váž né a ne vy hý ba jí cí se ri zi ku. Dru hou stra nou min ce této net ra-
dič ní for my pro pa ga ce je to tiž sa moz řej mě i ne ga tiv ní pub li ci ta. Ta je ale 
po dle Ala na Wo la na vy vá že na au rou „sym pa tie lidí a zá jmu mé dií,“ kte-
ré ga ran tu je prá vě nový a net ra dič ní mar ke tin go vý pří stup. 

Pod le stu die ame ric ké vý zkum né agen tu ry McKinsey z květ na roku 
2004 až 67 % zá kaz ní ků ve Spo je ných stá tech při zna lo, že o je jich ná-
kup ním roz hod nu tí roz ho dlo ně ja ké „úst ní sdě le ní“. Responden ti ob vyk-
le zdů ra zňo va li, že jsou re kla mou hod ně otu pě lí a chtě li by něco, co je 
vy tr hne ze ste reo ty pu. Obecným prv ním kro kem gue ri llo vé ho mar ke tin-
gu je „di vo ký slo gan“.

Dalším cha rak te ris tickým kro kem gue ri llo vé ho mar ke tin gu jsou ne-
tra dič ní no si če re klam ní ho sdě le ní. Sem se řadí i ná pad lo ndýn ské agen-
tu ry Fo re he ADS. Ta pla tí stu den tům, že si za 88 li ber ne cha jí na čelo 
na kres lit re klam ní logo kli en ta, a to pak po cti vě nosí mi ni mál ně je den 
tý den. Služ by už vyu ži li in ze ren ti ze jmé na z mé dií – The Mirror, Ra dio 
Five Live, BBC One nebo The Wall Street Journal.
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Jak fun gu je gue ri llo vý mar ke ting 

V zá sa dě lze říci, že ne jo svěd če něj ší tak ti kou je:

1.  Ude řit na ne če ka ném mís tě.
2.  Za mě řit se na přes ně vy ti po va né cíle.
3.  Ihned se stá hnout zpět.

Je také vhod né do pl nit gue ril la mar ke tin go vé street akce o vi ro vý mar-
ke ting. Například pře po sí lá ní sním ků z gue ri llo vé akce. Vi ro vý efekt ná-
so bí efek ti vi tu gue ri llo vé akce a také je mož no jej do pl nit o dal ší atrak tiv-
ní fik tiv ní mon tá že na téma akce, kte ré způ so bí ký že ný efekt sně ho vé 
kou le a mno ho ná sob ně zvět ší zá sah akce s mi ni mál ní mi ná kla dy.

Sk vě lý ná pad měli au to ři ne ob vyk lé gue ri llo vé kam pa ně k uve de ní 
no vé ho vozu Chevrolet Che vy Capti va ve Velké Britá nii. Jes tli to tiž Bri-
to vé mi lu jí něco stej ně jako čaj s mlé kem nebo fish & chips, pak jsou to 
stí ra cí losy v ja ké ko liv po do bě. 

Celá ka ro sé rie no vé ho SUV byla po ta že na stří br nou stí ra cí fó lií s ná-
pi sem „Se tři a vy hraj“, a lá ka la tak ko lem jdou cí, aby vyn da li drob né 
z pe ně žen ky a zku si li své štěs tí. Ten, komu se po da ři lo jako prv ní mu se-
třít fó lii v mís tě, kde skrý va la ná pis You Win!, auto vy hrál.

Vyu ži tel nost me tod gue ri llo vé ho mar ke tin gu

Vyu ži tel nost me tod gue ri llo vé ho mar ke tin gu je vel mi růz no ro dá. Je 
vhod né jich vy užít jako „ostře jší“ ver zi street pro mo ti on nebo v re ak ci 
na dra hou kam paň sil něj ší kon ku ren ce, s cí lem upo zor nit na svůj vý ro-
bek a vy vo lat zá jem mé dií nebo vi ro vý efekt sdě le ním nebo pře po sí lá-
ním. Je ovšem tře ba peč li vě ana ly zo vat si tua ci před je jich na sa ze ním. 
Marke tin go vý svět není bez ná strah, va ru je Le vinson. Tím nej hor ším, co 
může guerillas pot kat, je tou ha po ori gi na li tě, zá bav nos ti a oká za los ti 
mar ke tin gu a re kla my. 
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Přík la dy

Nike

Za dá ní
Agen tu ra DraftFCB New York má tým spe cia li zo va ný na tzv. vli vo vý mar ke-
ting. Ten to tým vy pra co val pro spo leč nost Nike kam paň, kte rá jí měla po-
mo ci vy ře šit mar ke tin go vý pro blém: jak za sáh nout po ten ci ál ní zá kaz ní ky 
v okra jo vých měst ských čás tech a pře svěd čit je o znač ce a vnést do je jich 
ži vo ta její ima ge. 

Cíle kam pa ně

l	 	 Zvýšit po vě do mí o znač ce.
l	 	 Oži vit kam paň — The Nike Fun Po li ce.
l	 	 Roz ší řit pro dej v měst ských čás tech, kte ré byly hůře za sa ži tel né běž ný-

mi for ma mi.
l	 	 Os lo vit zá kaz ní ky, když spor tu jí.
l	 	 Pře ko nat ne teč nost lidí, kte ří již nej sou tak okouz le ni spor tem.

Postup a ře še ní
Byl vy tvo řen pro gram s  prv ky gue ril lového mar ke tin gu. Ten byl uvá děn 
v  pří sluš ných měst ských čtvr tích pro střed nic tvím „am ba sa do rů“ znač ky, 
před vá dě jí cích v  měst ských par cích a  na spor to viš tích spor tov ní ak ti vi ty. 
Zá ro veň vy zý va li oby va te le k  účas ti a  vy svět lo va li, kde se hnat po sled ní 
spor tov ní módu. 

Výs le dek
Díky této kam pa ni vzrost la ná vštěv nost znač ko vých pro dej ve sle do va ných 
čtvr tích o 49 % a změ nil se take po stoj zá kaz ní ků, kte ří při ja li znač ku za svůj 
„cool brand“.

Dal ší pří kla dy 

Mezi ty pic ké gue ri llo vé tech ni ky pat ří vyu ži tí am bi ent ních mé dií. Na příklad 
in sta la ce vozu Mini Cooper v pro de jním cen tru evo ku jí cí kra bič ku „an gličá-
ku“ (viz ob rá zek IV ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 48). 
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Dalším pří kla dem je guerillová akce ko lem sta dió nu při mis trov ství Ev-
ro py v ko pa né, kte rá pro pa go va la znač ku Puma (viz ob rá zek V ba rev né 
ob ra zo vé pří lo hy –  za str. 48) ane bo akce ban ky HSBC v  New Yor ku. 
Guerillová kam paň HSBC na bíd la li dem do jí ždě jí cím do New Yor ku za pra-
cí zdar ma jíz du v růz ných do prav ních pro střed cích. Pou lič ní týmy kři žo va-
ly hlav ní do prav ní tep ny a  roz da ly cel kem 25 ti síc jíz de nek na met ro. 
Klien tům HSBC, kte ří se pro ká za li její ban kov ní kar tou, byl při vo lán spe ci-
ál ní ban kov ní ta xík. (Viz ob rá zek VI  ba rev né ob ra zo vé pří lo hy –   
za str. 48.) 

Přík la dy gue ri llo vých akcí v ČR

l	 	 Zá ka zní ci Čes ké spo ři tel ny na ra zi li ces tou na po boč ku na stojan kon  ku-
renč ní Poštov ní spo ři tel ny s  clai mem: „Tady už je za vře no. Ban ka na  
vaší poš tě má stá le ote vře no.“

l	 	 Na zr cát kách vozů VW Pas sat se ob je vil le ták pro pa gu jí cí sou pe ře to ho-
to vozu v dané tří dě – Toyo ta Avensis. 

l	 	 Na chod ní cích se ob je vi la na stří ka ná kam paň in ter ne to vé ho pro vi de ra 
Vol ný: „Rych lý in ter net zdar ma ví tě zí.“ 

Kde hle dat na síti

www.gmarketing.com
Na této strán ce se se tká te pří mo s  gue ri llo vým guru Jay Le vin so nem a  jeho tý-
mem, aso cia cí i uni ver zi tou gue ri llo vé ho mar ke tin gu. 

Co se může stát

Za hra nič ní spo leč nost chtě la pod po řit pro dej své ho piva u čes kých se ni orů. Jako 
jed nu z  me tod zvo li la gue ri llo vou akci a  ne da la na va ro vá ní agen tu ry, že se ke 
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zvyk los tem čes kých dů chod ců pří liš ne ho dí. Na fre kven to va ném mís tě bylo vy tvo-
ře no hřiš tě pro pe tan que, na kte rém na ja tí se nio ři před vá dě li spo ko je né stá ří se 
znač ko vým pi vem a  hrou. Ně ko lik je jich vrs tev ní ků je chví li užas le po zo ro va lo, 
a pak je den za vo lal:  „Klu ci ne blb ně te, za ho ďte ty kou le a po jďte rad ši na pivo!“

Shr nu tí

Odbor ní cí na gue ri llo vé tak ti ky dnes spo lup ra cu jí s  řa dou re no mo va ných 
zna ček a mo hou na bíd nout sku teč ně kva lit ní ře še ní, kte rá roz ší ří pro dej ní 
pří le ži tos ti. Dob rý mar ke tér při tom vždy musí dbát na le gál nost svých po-
stu pů , což ovšem ne zna me ná pře dem se pou ži tí tě chto tech nik vzdát. 
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Co všechno je součástí  
digitálního marketingu, jak se chovají 

spotřebitelé na internetu a co je potřeba 
k efektivní komunikaci s nimi. Co jsou  

sociální média a kdo jsou  
digitální extrémisté.

Klíčová slo va:

SEM (Search En gi ne Marketing), affilia te mar ke  ting, 
e-mai lo vé kam pa ně, ad ver ga mes, ban ne ro  vá  
re kla ma, mik rost rán ky, vi rové kam pa ně, on- li ne PR, 
pe net ra ce in ter ne tem, sociální média
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Co je di gi tál ní mar ke ting

Di gi tál ní mar ke ting je dnes ne díl nou sou čás tí mar ke tin go vé ko mu ni ka-
ce. Mož nos ti se roz ši řu jí o dal ší tech no lo gie a pro ně kte ré seg men ty trhu 
a cí lo vé sku pi ny je již ten to způ sob ko mu ni ka ce vhod něj ší než běž ná 
re kla ma. 

Di gi tál ní mar ke ting chá pu jako cel ko vě za stře šu jí cí po jem, ne za hr nu-
ji do něj jen on-line ko mu ni ka ci na in ter ne tu, ale veš ke rou mar ke tin go-
vou ko mu ni ka ci, kte rá využívá di gi tál ní tech no lo gie. Jeho sou část mi 
jsou tedy také on-line mar ke ting, mo bil ní mar ke ting a sociální média. 
Vý čet pou ží va ných tech no lo gií na lez ne te v této ka pi to le. Vs tu pu je me 
ovšem do ob las ti, kte rá se stá le dy na mic ky vy ví jí. Nejlep ší prá ce v tom-
to obo ru jsou již oceňová ny pre sti žní mi me zi ná rod ní mi ce na mi. Jak tedy 
v této ob las ti do sáh nout vě tší efek ti vi ty a ús pě chu?

Po dí vej me se nej dří ve na ko mu ni kač ní ka ná ly, kte ré má di gi tál ní 
mar ke ting v sou čas né době k dis po zi ci a kte ré zá sad ně změ ni ly náš způ-
sob, ja kým ko mu ni ku je me, ob cho du je me, pro pa gu je me a vlast ně i ži je-
me. Každý z ka ná lů je blíz ký urči té cí lo vé sku pi ně a má na ni pro to vý-
zna mněj ší vliv.

Tab.1Komunikačníkanályvdigitálnímmarketinguacílovéskupiny
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In ter net, jeho uži va te lé a vlast nos ti

Uži va te lé in ter ne tu

Na českém Internetu se pohybuje měsíčně kolem 6 milionů aktivních 
uživatelů z tuzemska. Dopomáhají k tomu i stále aktivnější sociální mé-
dia, která přinášejí významné změny. Jeho růst se sice zpomaluje, ale 
přesto se meziročně pohybuje mezi 5–10 %.

So cio de mo gra fie:

l	 	 muži – 52 %;
l	 	 ženy – 48 %.
 

Věk – in ter ne to vá po pu la ce je cel ko vě mlad ší než cel ko vá po pu la ce 
(85 % uži va te lů je mlad ší 50 let).

Tab.2InternetovápopulacevČR

Základní informace
Velikost internetové populace ČR 5 815 402
Reální uživatelé 5 681 647

Pramen: Net Mo ni tor – SPIR – Me diaresearch & Gemius. Červenec 2011.

Nej ví ce uži va te lů je v do má cnos tech, v nichž žijí 4 oso by, tj. ro di ny 
s dět mi. Nej ví ce on-line lidí žije v Pra ze, Mo ravskoslezském kra ji, 
Středočeském kra ji a Ji ho mo rav ském kra ji.

Pramen: Net Mo ni tor – SPIR – Me diaresearch & Gemius. Červenec 2011.

Obr.5UživateléinternetupodlevČRpodlevěku
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Vlastnosti internetu

Jaké jsou pod stat né vlast nos ti in ter ne tu? Je to cí le ní, in te rak ti vi ta a del ší 
pů so be ní. Mož nos ti cí le ní jsou po měr ně ši ro ké, do sa hu jí až na úro veň 
jed not li vé ho člo vě ka. Pods tat ná je také in te rak ti vi ta (zpět ná vaz ba) a všu-
dy pří tom nost in ter ne tu, je hož po čet uži va te lů vel mi rych le ros te. Od ha-
du je se, že in ter net bude mít vě tší mar ke tin go vé roz poč ty než ča so pi sy, 
a to již v roce 2007. Po kud jde o del ší pů so be ní, 42 % ev ro pských uži va-
te lů in ter ne tu je on-line 7 dní v tý dnu; 10 % z nich trá ví na in ter ne tu mi-
ni mál ně 25 ho din tý dně. Vytvá ří také po zi tiv ní ima ge, pro 61 % uži va te lů 
je in ter net mé diem, kte ré jim umož ňu je jít s do bou a být vždy o krok na-
před (po dle European In te rac ti ve Advertisers Associa ti on).

Jaká je dů vě ra v in ter net? Infor ma cím pre zen to va ným on-line dů vě-
řu jí více než tři pě ti ny in ter ne to vých uži va te lů, za tím co jim ne dů vě řu jí 
pou ze 3 % (podle GfK Pra ha).

Pramen: Net Mo ni tor – SPIR – Me diaresearch & Gemius. Červenec 2011.

Obr.6Uživateléinternetupodlekrajů(v%zcelkovéhopočtuobyvatelstva)
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Pod le stu die spo leč nos ti AdA ge je ná vrat nost in ves tic do re kla my 
u in ter ne tu dru há nej vyš ší. Naopak u te le vi ze nej niž ší. Static ké ma so-
vé mé di um se těž ko může vy rov nat in te rak tiv ní mu in di vi dua li zo va né-
mu pro stře dí. Nejvyš ší ná vrat nos ti po dle této stu die do sa hu je PR, 
avšak vz hle dem k tomu, že ke své mu pů so be ní využívá všech ostat-
ních mé dií, není srov ná ní s ostat ní mi for ma mi pří liš ko rekt ní (viz 
www.ada ge.com).

Co mů že me chtít od on-line mar ke tin gu

Mů že me od něj chtít na pl ně ní dvou pod stat ných mar ke tin go vých úko lů, 
a to pod po ru znač ky a cí le ní na vý kon naší ko mu ni ka ce. Pro úkol pod po-
řit znač ku je on-line mar ke ting vy ba ven tě mi to ná st ro ji: 

l	 	 ban ne ro vá re kla ma;
l	 	 mik rost rán ky;
l	 	 vi ro vé kam pa ně;
l	 	 on-line PR;
l	 	 tvor ba ko mu nit, věr nost ní pro gra my.

Banner

Leads  
a prodej Aktivní

PasivníBranding

M
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Advergaming

Virový marketing

On-line kooperace, networking

Tvorba komunit, věrnostní programy

E-mail marketing

Affiliate marketing

Search Engine Marketing

+ Mobilní marketing – hry, aplikace
+ Podpora v offline komunikaci – multimediální prezentace, tracking

Obr.7Nástrojeon-linemarketingu
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Pro dru hý mar ke tin go vý úkol – cí le ní na vý kon – pou ží vá ná sle du jí cí 
ná st ro je:

l	 	 SEM (Search En gi ne Marketing);
l	 	 affilia te mar ke ting;
l	 	 e-mai lo vé kam pa ně.

Mů že me říci, že po stu pu je me od ban ne rů po SEM. Ban ne ry jsou 
oprav du jen špič kou le dov ce – toho, co mů že me od on-line mar ke tin gu 
oče ká vat. Úspěšněj ší jsou méně agre siv ní for má ty – na štva ný uži va tel 
váš vý ro bek pro stě ne kou pí. Vět ší in te rak ti vi tu a přes něj ší za cí le ní umož-
 ňu jí ale dal ší for my:

l	 	 Přesněj ší cí le ní (zá jmy, pre fe ren ce, ge ografie, kon text – týká se ze-
jmé na tex to vé re kla my).

l	 	 Vět ší in te rak ce s uži va te lem (na po je ní na ex ter ní da ta bá ze, re ak ce na 
cho vá ní, sběr dat). 

l	 	 Pla tba za vý kon (plat ba za klik, plat ba za pro dej). 

Vel mi pod stat nou slož kou v in te rak tivním svě tě je de sign.
Zaujímá dů le ži těj ší a in te gro va něj ší roli než v tištěných médiích. In te r-

ak tiv ní de sign musí být to tiž ne jen es te tic ký, ale musí zá ro veň brát v po taz 
na vi ga ci a funk cio na li tu. Hez ký de sign nut ně ne při ná ší ký že ný efekt.

Obr.8Procestvorbywebu

IDENTIFIKACE CíLů, 
DEFINICE METRIK ANALýZA  

A SBěR  
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MONITORING

DESIGN

SPUŠTěNí

IMPLEMENTACE



46

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Také mik rost rán ky a hry umož ňu jí pří mou in te rak ci s uži va te lem po 
del ší dobu. Například TV spot trvá 30 se kund. In te rak ce s jed no du chou 
hrou trvá 7 mi nut a opa ku je se. In te rak ce s ro bus tní mi hra mi tr va jí ho di-
ny a opa ku jí se na den ně. Zá bav ný fak tor více váže uži va te le ke znač ce 
a je mož né do něj vlo žit re klam ní sdě le ní.

Tyto ak ti vi ty umož ňu jí zís ká vat data spo tře bi te lů, tedy pro vá dět tzv. 
data mi ning, a zís ká vat tak zpět nou vaz bu uži va te lů. 

Konstant ní in te rak ce uži va te le usnad ňu je oboustran ný dia log. Je zde 
také mož no na sa zo vat tech ni ky sa les pro mo ti on: Jes tli chceš hrát/vy hrát – 
kup si nej dří ve pro dukt.

Vi ro vý mar ke ting jako ná stroj on-line mar ke tin gu

Jde o ja kou ko liv stra te gii, kte rá po vzbu zu je jed not li vé on-line uži va te le, 
aby pře da li mar ke tin go vé sdě le ní dal ším (ex po nen ci ál ní ší ře ní). Úče lem 
je vy tvo řit for mát (na pří klad ob rá zek, ani ma ci, spot), kte rý by si uži va te-
lé ro ze sí la li sami pro jeho vtip, nad sáz ku apod. 

Podmínkou ús pě chu je:

l	 	 Jednoduchá pře no si tel nost na dal ší uži va te le.
l	 	 Koncept po sta ve ný na běž né mo ti va ci a cho vá ní (např.zá ba va).
l	 	 Na bíd ka pro duk tu či služ by zdar ma.
l	 	 Vyu ži tí exi stu jí cí ko mu ni kač ní sítě. 
l	 	 Vyu ži tí dal ších zd ro jů pro ší ře ní.

Dobrou zprá vou pro pří zniv ce vi ro vé ho mar ke tin gu je, že po dle vý zku-
mu mar ke tin go vé spo leč nos ti Sharpe Partners sdí lí 89 % všech uži va te lů 
in ter ne tu v USA ob sah do ru če ných e-mai lů s ostat ní mi lid mi. Z prů zku mu 
dále vy plývá, že 63 % re spon den tů pře po sí lá e-mai ly ale spoň jed nou tý dně 
a 25 % tak činí den ně. Více než tři čtvr ti ny uži va te lů je na víc po sí la jí ales-
poň šes ti dal ším li dem. Ro ze sí la né e-mai ly ob sa hu jí nej čas tě ji růz né hu-
mor né pří lo hy, dob ře se ale šíří i zprá vy, kte ré ne mu sí být vtip né vů bec.

Li dem ku po di vu pří liš ne va dí e-mai ly ob sa hu jí cí re klam ní sdě le ní. Cel-
kem 89 % re spon den tů vů bec ne po va žu je spon zo ro va né e-mai ly za re kla-
mu. Stu die do kon ce od ha li la po měr ně po čet nou sku pi nu fa nouš ků ta ko-
vých e-mai lů, kte ří je chtě jí do stá vat a dále ro ze sí lat ales poň jed nou tý dně.
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Za co pla tit na in ter ne tu

Na in ter ne tu bys te měli pla tit pře de vším za vý sled ky. Za jaké vý sled ky?

l	 	 Za klik (aneb za při ve de né ho uži va te le).
l	 	 Za data (na pří klad vy pl ně ný for mu lář, re gis tra ce do věr nos tní ho klu-

bu, k od bě ru ne wslette ru atd.).
l	 	 Za pro dej (pro vi ze z ná ku pu – vět ši nou v pro cen tech z pro de je).

Snažte se svou on-line ko mu ni ka ci cel ko vě op ti ma li zo vat. Chtěj te 
SEM (Search En gi ne Marketing) a affilia te marketing. Prv ní  umož ňu je 
op ti ma li za ci ve vy hle dá va čích, dru hý před sta vu je uce le ný sys tém. Jde 
o způ sob re kla my, kdy pla tí te až pří mo za zís ka né ho zá kaz ní ka. Je to 
tedy pro vi zní sys tém. Za zob ra zo vá ní ani pro kli ky se ne pla tí nic, pla tí se 
až ve chví li, kdy člo věk, kte rý klik l na od kaz, také na kou pil. Je to v pod-
sta tě nej mé ně ri zi ko vý způ sob re kla my, vždy si mů že te sami říct, ko lik 
jste za zís ká ní zá kaz ní ka ochotni za pla tit, a stej nou část ku na ko nec 
oprav du za pla tí te. Ta ko vé pro vi zní re klam ní tr žiš tě před sta vu je na čes-
kém in ter ne tu na pří klad Po ten za.

Sociální média

„Můžete si pozornost koupit, to je reklama. Můžete o pozornost prosit 
v médiích, to je PR. Anebo získáte pozornost tím, že vytvoříte zajímavý 
obsah a zdarma jej uveřejníte na webu.“

Takto stručně a jasně definoval vizionář David Scott ústřední téma 
marketingu v posledních letech: sociální média. Definice samozřejmě 
není přesná, spíše je trefná. Jde o souhrn technických nástrojů a plat-
forem, jako jsou sociální sítě, on-line komunity a sítě umožňující sdílení 
videa a obrázků bez nutnosti instalování dalšího softwaru.

Mnohdy se stává, že  uživatelé si představují pod pojmem sociální 
média nebo sociální sítě hlavně Facebook nebo YouTube. Jejich dělení 
funkce a počet je ale mnohem pestřejší. Jak ukazuje obrázek 9, již vlastní 
dělení má více odnoží. V zásadě se sociální média dělí na publikační, 
sdílená, diskusní, virtuální světy a společenské hry, ale také například na 
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livecasty, které provozují živé vysílání. No a pak tu samozřejmě jsou  
sociální sítě, k nimž patří Facebook nebo LinkedIn, a mikroblogy, jako 
je Twitter.

Podívejme se tedy na ty hlavní z nich, kterých můžeme využít v mar-
ketingové komunikaci.

LinkedIn

LinkedIn je sociální síť orientovaná na byznys. Byla spuštěna v květnu 
2003. Je využívána převážně pro profesní networking. V dubnu 2010 měl 
LinkedIn více než 65 miliónů registrovaných uživatelů z 200 zemí. Je k dis-
pozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině a špa-
nělštině, místní profesní komunity v ČR a SR většinou požívají svůj jazyk.

Registrované členství je zdarma. Umožňuje vystavit svůj profesní 
profil nebo profil firmy. Vyhledat obchodní partnery a přátele a sdílet 
s nimi jejich kontakty. Účastnit se profesních komunit na národní nebo 
celosvětové úrovni. Jde o účinný B2B nástroj, díky němuž se můžete 
sblížit s profesními partnery z celého světa. 

Sociální 
médiaVirtuální  

světy

Společenské 
hry

Videohry

Publikační 
servery

Sdílená  
média

Diskusní 
servery

Sociální  
sítě

Mikroblogy
Živá  

vysílání
Streamované 

servery

Obr.9Sociálnímédiaasítě
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LinkedIn v zásadě umožňuje:

l	 	  Navazování kontaktů.
l	 	 Nabídky práce.
l	 	 Odborné diskuse.
l	 	 Interní poštu.
l	 	  Aplikace, např. Slide Share, kde můžete nahrát svou firemní nebo osob-

ní prezentaci.

Twitter

Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům 
posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety 
jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na 
uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů (followers). Při-
spěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh svých přátel 
nebo povolit přístup k příspěvkům komukoliv, což je výchozí nastavení.

Od jeho založení v roce 2006 Jackem Dorseyem získal Twitter velký 
význam a popularitu na celém světě. Často se o něm mluví jako o „SMS 
internetu“ vzhledem k tomu, že stránky poskytují dobrou funkčnost, a díky 
svému rozhraní pro programování aplikací (API) pro další desktopové 
a webové aplikace, které mohou odesílat a přijímat krátké textové zprávy.

Jak využít Twitteru:

l	 	  Jde o komunikaci (sdílení, komentování, vytváření komunity) a spo-
lupráci, ne o technologie. 

l	 	  Jednorázové vytvoření profilu je k ničemu. Jedině permanentní komu-
nikace má cenu. 

l	 	  Twitter není reklamní nástěnka, komunikace musí být obousměrná.
l	 	  Poskytněte zákazníkům dobrý důvod, aby se také zapojili, např. slevu. 
l	 	  Stanovte si jasné a měřitelné cíle, pravidelně ověřujte, zda jste na 

správné cestě. Zpětná vazba je nutností. 
l	 	 Můžete komunikovat nejen se zákazníky, ale i s bloggery a novináři.
l	 	 Zajímavé zprávy se šíří rychlostí blesku.
l	 	 Vytipujte  okruh uživatelů, s nimiž chcete komunikovat, a ty se snažte 

oslovit.
l	 	  Výsledky mohou stát za to: PR, více návštěvníků webu, zpětná vazba 

od zákazníků a obchodních partnerů.
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YouTube

YouTube je největší internetový server pro sdílení videosouborů. Založili 
jej v únoru 2005 zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, Steve Chen a Jawed 
Karim a v listopadu 2006 byl zakoupen společností Google za 1,65 miliar-
dy dolarů. Každý se může zdarma zaregistrovat a sdílet svá videa s ostatní-
mi uživateli. YouTube stojí za zrodem mnoha internetových hvězd – uživa-
telů, jejichž filmy zhlédlo obrovské množství lidí (často více než 1 milión). 

Největším problémem je však pro server fakt, že mnozí nahrávají ob-
sah porušující autorská práva (hudební klipy, části filmů atd.). Od 9. října 
2008 má YouTube i české rozhraní.  Byla tak počeštěna 25. služba Google 
v pořadí. Google kromě české verze serveru přinesl také spolupráci s míst-
ními partnery. Česko se stalo 22. zemí světa a 10. v Evropě, v níž byl 
YouTube lokalizován.

Příkladem marketingového využití YouTube může být video DIRECT 
Pojišťovny.

Mladík se skrytou tváří drží v ruce dálkové ovládání na televizi a vy
světluje svému kumpánovi, jak s jeho pomocí odcizí automobil. Přiblíží 
se k zaparkovanému vozu, jedním zmáčknutím TV ovladače ho bez obtíží 
odemyká a usedá za volant. Celou akci natáčí jeho společník na kameru.

Tato scéna, stejně jako čtyři další, baví návštěvníky serveru YouTube 
po několik měsíců. V průběhu pouhých sedmi týdnů zde tato videa zhléd-
ly víc než 2 milióny návštěvníků. Nejoblíbenější video „Krádež auta 
elektrickým paralyzérem“ vidělo již více než půl miliónu návštěvníků. 
Videa jsou součástí informační kampaně DIRECT Pojišťovny s cílem 
upozornit motoristy na skutečnost, že i jejich auto může být snadným 
terčem pro zloděje.
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Facebook

Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě 
sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udr-
žování vztahů a zábavě. Jeho 574 125 820 uživatelů  (leden 2011) tvoří jednu 
z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do 65 jazyků.

Facebook byl založen Markem Zuckenbergem, bývalým studentem 
Harvardovy univerzity v roce 2004. Původně byl tento systém omezen 
jenom na studenty Harvardovy univerzity. Jméno serveru bylo odvozeno 
od papírových letáků zvaných „facebooks“, které se rozdávají na americ-
kých univerzitách studentům prvního ročníku a jež slouží k seznámení 
studentů. 

Průměr nových uživatelů za den: 250 000. 
Zhlédnuté stránky: Více než 65 miliard za měsíc. 
Vyhledávání: Více než 500 miliónů za měsíc.
Uživatelů z České republiky bylo k září 2011 cca 3 368 980, jak uka-

zují, včetně věkové struktury uživatelů, obrázky 10 a 11. 
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Pramen: Fejsbucek.cz
Obr.10PočetuživatelůFacebookuvČR(2011)
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Případová studie

Kanadská divize firmy 3M se rozhodla omladit slavnou značku Scotch 
Tape, a tak její pracovníci přišli s nápadem zaměřeným převážně na ženy. 
Produkt The Scotch Shoe: zásobník na lepicí pásku v podobě boty na 
vysokém podpatku. Stránka na Facebooku, vytvořená pro tuto kampaň 
pro „botoholičky“ (shoeaholics), získala během sledovaného období přes 
2000 fanoušků, kteří napsali téměř 200 příspěvků na „Zeď“. Dále akce 
generovala 1,5 miliónu impresí a 30 000 kliků – zobrazení přímo na pro-
filech uživatelů. A podavač pásky Scotch Shoe byl ve všech obchodech 
v Kanadě takřka okamžitě vyprodán.

Případová studie

Komunikace na sociálních sítích je možno využít i v oblasti B2B, jak to 
dokázala společnost Hewlett Packard, která vytvořila kreativní B2B strate-
gii pro sociální média, když uváděla na trh svou  pracovní stanici série Z. 

do 15 let: 12,21 %

16–19 let: 14,81 %

20–24 let: 14,17 %

25–29 let: 17,52 %

30–35 let: 15,58 %

36–39 let: 9,87 %

40–45 let: 7,42 %

46–49 let: 3,93 %

nad 50 let: 4,49 %

Pramen: Fejsbucek.cz

Obr.11VěkovástrukturauživatelůFacebookuvČR
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Strategie firmy spočívala v tom, že definovala největší „influencery“ 
(názorové vůdce)  z agentur, které tento typ počítačů využívají a jsou ak-
tivní v konverzacích ve skupinách zabývajících se hardwarem a on-line 
technologiemi. Vytvořila také postavičku superhrdiny Mr. Z pro násled-
nou kampaň. HP si hlavně vytipovala 12 největších názorových vůdců 
a těm novou stanici bezplatně zapůjčila a požádala je, aby ji vyzkoušeli 
a dělali na ní co možná nejkreativnější věci, například krátké animace 
postavičky Mr. Z, které umisťovali na YouTube. Bylo založeno také ně-
kolik blogů k tomuto tématu a HP pokračovala v konverzaci a propagaci 
nového výrobku také na Twitteru a Facebooku. 

Je to skvělý příklad, jak získat pozornost přesně definované cílové 
skupiny a ještě z jejích hlavní představitelů udělat dobrovolné „ambasa-
dory“ značky.

Přinášejí sociální média byznys?

Tak tuhle otázku slýchávám velmi často. Příkladem může být postup 
dnes již slavné kampaně Old Spice. Celá kampaň začala 24. února 2010, 
kdy značka Old Spice představila novou hlavní tvář Isaiaha Mustafu. 
Představení nové tváře proběhlo v rámci videoklipu s názvem „The Man 
Your Man Could Smell Like“. Video získalo velmi rychle širokou pozor-
nost a na YouTube začalo překonávat jeden milión zhlédnutí za druhým. 
(Důležitým faktorem úspěchu videa je samo nasazení v rámci jedné  
z největších události v USA – SuperBowl. SuperBowl je finálový zápas, 
kterým vrcholí play-off severoamerické National Football League.)

Dne 29. června bylo na YouTube zveřejněno druhé video pod názvem 
„Questions“, které rovněž vzbudilo značnou pozornost. Za pouhé dva týd-
ny zaznamenalo více než 6 miliónů zhlédnutí. Nyní se dostáváme k fázi, 
která odlišuje celou kampaň od úspěšné virové kampaně na YouTube a do-
stává ji na úroveň jedné z nejlepších kampaní v sociálních médiích. Jak to 
tak bývá, o úspěšných virových kampaní na YouTube se často píše v růz-
ných internetových médiích nebo na sociálních sítích. Klíčová fáze zde ale 
nastupuje  13. července, kdy  Old Spice Guy začíná reagovat prostřednic-
tvím cílených videoodpovědí na jednotlivé komentáře významných uživa-
telů Twitteru, jako jsou @Biz (zakladel Twitteru), @kevinrose (zakladatel 
Digg), @guykawasaki. Podobně se zapojují @CG, @Huffington post  
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a @Gizmodo.Tato počáteční videa jsou důležitá, protože přímo směřují 
k lidem, kteří jsou na internetu velmi populární. Sleduje je značné množ-
ství fanoušků, čtenářů a „followerů“. Prostřednic tvím těchto reakcí Old 
Spice vyvolává prvotní ruch okolo své druhé části kampaně a tento zájem 
dále rozšiřuje na normální internetové uživatele, a to převážně prostřednic-
tvím videoodpovědí na klasické komentáře na YouTube nebo Twitteru. 

Videoodpovědi Old Spice rozpoutávají třídenní bouři videí, kdy Old 
Spice Guy odpovídá na značné množství komentářů. A to velmi rychle! 
Old Spice Guy dokázal publikovat videoodpovědi již 2 hodiny po polo-
žení dotazu. Tento fakt je z pohledu pokračování kampaně  a jejího úspě-
chu klíčový. Proč? Protože Old Spice Guy v jednotlivých videích mluví 
o konkrétních lidech, odpovídá na jejich otázky a publikuje je na oficiál-
ním YouTube kanálu a Twitter profilu. Tím se videa stávají velice atrak-
tivní pro uživatele, kteří je začínají šířit a přeposílat svým přátelům. Old 
Spice v prvních 24 hodinách způsobil takový rozruch, že překonal i pro-
jev Baracka Obamy po jeho zvolení prezidentem USA. Proč byla kam-
paň Old Spice tak rychle úspěšná? Našel jsem jednu vynikající citaci, 
která to skvěle vystihuje: „Brands don’t make viral videos, users make 
videos viral. That’s exactly what Old Spice achieved, rather handily.“ 
Dan Greenberg.

A výsledky? Celkový počet zhlédnutí: 10 945 096. Průměrné zhlédnu-
tí 1 videa: 59 585.

Nejsledovanější video: 511 694. Od 13. července 2010 bylo na Twitteru 
publikováno více než 175 tisíc tweetů na podobná témata. Za celou kam-
paní stála agentura Wieden + Kennedy, které se podařilo vytvořit skuteč-
ný příběh, o němž se bude dlouho mluvit, a značka Old Spice ji díky na-
výšení prodejů používala i v následujícím roce.

Využití Facebooku k marketingovým účelům je dnes již celá řada 
a existuje i řada oceněných kampaní. Facebook na to reagoval vytvoře-
ním stránek http://www.facebook-studio.com/, které jsou určeny právě 
marketérům a kreativcům jako zdroj inspirace.



55

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Proč využívat sociální sítě a média  
k marketingovým účelům?

Image

Aktivní působení firmy v sociálních sítích je výborným prostředkem, jak 
se přiblížit zákazníkům a přímo s nimi komunikovat. Pozitivní vztahy 
s uživateli sociálních sítí zlepšují image firmy, neboť přímá komunikace 
vyvolá v uživateli pocit, že svou účastí ve skupině získává přidanou hod-
notu v podobě čerstvých informací a přístupu k novinkám.

Virový marketing

Sociální sítě jsou ideálním místem pro šíření reklamních sdělení formou 
virového marketingu. Virový marketing je jedním z nejlevnějších způso-
bů reklamy, a to nenásilnou formou, prostřednictvím vtipných obrázků 
nebo zábavných videí, které uživatelé sociálních sítí dobrovolně sdílejí 
a rozšiřují mezi sebou. Výborným příkladem virového marketingu na 
Facebooku je aplikace „pošli plzničku“, která je založena na tom, že si 
uživatelé posílají virtuální sklenici s pivem, kterou obdarovaný „vypije“, 
přičemž aplikace mu spočítá obsah alkoholu v krvi.

Public relations

Prostřednictvím sociálních sítí lze zveřejňovat také PR články; předpo-
kladem je, že již máte určitý okruh příznivců a čtenářů, kteří sledují váš 
profil. PR články by měly být především zajímavé a měly by se týkat 
nějaké aktuální události. Na sociálních sítích má firma možnost veřejně 
se ztotožnit a sympatizovat s různými prospěšnými neziskovými organi-
zacemi a projevovat jim podporu, vyjadřovat ekologické cítění, a apelo-
vat tak na city a hodnoty uživatelů.
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Budování značky

Řada uživatelů tráví na sociálních sítích mnoho volného času. Pokud bu-
dou po delší dobu vědomě i podvědomě vnímat existenci vaší firmy 
v podobě loga nebo sloganu, vzpomenou si na vás, kdykoliv se setkají 
s vašimi výrobky na pultech obchodů nebo budou míjet vaši prodejnu. 
Pokud bude reklamní sdělení dostatečně zajímavé a lákavé, zákazník si 
vás časem sám najde.

Loyality marketing

Loyality marketing aneb podpora věrnosti značce je běh na dlouhou trať. 
Není jednoduché a většinou ani levné vytvořit funkční a originální věr-
nostní program, který by přiměl zákazníky, aby se k vám často vraceli 
nebo ještě lépe – aby nakupovali daný sortiment jen u vás. Sociální sítě 
však mohou pomoci budovat i loajalitu zákazníků, aniž by museli coko-
liv dělat. Stačí jen ve správnou dobu a správným způsobem zveřejnit 
zprávu o novince nebo zajímavé akci. V případě, že již máte vytvořen 
okruh svých příznivců, vzbudíte u nich přinejmenším zájem a přimějete 
je, aby opakovaně navštívili vaše webové stánky. Dalším způsobem, jak 
podporovat věrnost značce, jsou diskuse a on-line řešení problémů se zá-
kazníky. To u zákazníků vyvolá pocit sounáležitosti a důležitosti. Své po-
city a dobré zkušenosti budou sdělovat i svým známým a přátelům 
a k vám se vždy rádi vrátí, protože si budou jisti, že jim v případě potřeby 
ochotně pomůžete a poradíte.

Social Data Mining

Pro úspěšné obchodníky jsou informace o zákaznících strategicky důle-
žité. Sociální sítě jsou ideálním zdrojem zásadních informací a názorů 
zákazníků, nejlépe prostřednictvím on-line diskusí. Pokud má firma vy-
tvořen určitý okruh příznivců, který má jistou vypovídací schopnost, 
může pomocí statistických metod získat cenná data o segmentu spotřebi-
telů daného produktu a na jejich základě přizpůsobit marketingovou 
kampaň. Zjištění potřeb a požadavků zákazníků může být také vhodnou 
inspirací při vývoji nových produktů nebo vylepšování produktů již exis-
tujících.
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V současné době se můžete také setkat s firmami, které nabízejí kursy 
zaměřené právě na sociální sítě a marketing. Pokud si tedy někdo není 
jist svými znalostmi či zkušenostmi, může využít i tuto možnost. Na ta-
kových školeních se většinou naučíte zvolit vhodnou sociální síť pro 
svůj produkt a založit si na ní účet, stránku, informovat efektivně jejím 
prostřednictvím o svých produktech, tvořit působivé materiály a texty 
pro sociální sítě, zvyšovat čtenářskou obec (zásah) v sociálních sítích, 
měřit a vyhodnocovat úspěšnost takových kampaní, realizovat PPC kam-
paně např. v prostředí Facebooku, křížovou propagaci v rámci jiných so-
ciálních sítí (LinkedIn, Flickr atd.), poznáte chyby a strategie při realiza-
ci kampaní na sociálních sítích.

Di gi tál ní ex tré mis té

Ve svě tě Webu 2.0 čelí mar ke té ři di gi tá lním ex tré mis tům, kte ří na kam-
pa ně od po ví da jí vlast ní mi pro jek ty např. vi ro vý mi vi dei. Například spo-
leč nost Kryp to mi te měla kam paň na své bez peč nost ní zám ky, kte rá pro-
kla mo va la je jich ab so lut ní spo leh li vost. Extrémis té ro ze sla li vi dea, jak 
je tyto zám ky mož no bě hem ně ko li ka vte řin ote vřít. O věci se zmí ni la 
i BBC a zám ky byly sta že ny z trhu. Marke té ři si musí uvě do mit, že tech-
nic ké mož nos ti umož ňu jí dnes uži va te lům in ter ne tu rea go vat ob ra tem na 
sdě le ní hromadného mar ke tin gu.

Ten to in te rak tiv ní trend, tzv. con su mer-ge ne ra ted mar ke ting, se mar-
ke té ři sna ží vy užít ve pro spěch zna ček. Například vi dea Diet Coke/
Mentos na YouTube. Nebo: „Kampaň za sku teč nou krá su“, v níž se spo-
leč nost Dove sna ží zís kat ko merč ní úspěch zpochybněním ste reo ty pů 
žen ské krá sy a za po je ní zá kaz nic do kam pa ně. 

Web 2.0

Tím to po jmem je obec ně ozna čo vá na dal ší ge ne ra ce we bo vých slu žeb. 
Jde také o stra te gic ký pří stup v ob las ti e-com mer ce pre fe ru jí cí per so na li-
zo va ný ob sah, přes né za cí le ní a za po je ní zá kaz ní ků do pro jek tu a tzv. re la-
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tionship mar ke ting. Pre fe ru je využívá ní di gi tál ních mé dií ze stra ny ve řej-
nos ti. Má mno ho váš ni vých za stán ců, ale také od pů rců. Web 2.0 je to tiž 
na zý ván také no vou fi lo so fií ovliv ňu jí cí ne jen in ter net, ale ce lou kul tu ru.

Web 2.0 je plat for mou pre fe ru jí cí ama té ra, kte rý díky di gi tá lním tech-
no lo gi ím vy tvá ří vlast ní ob sa hy. Stej ně tak, jako jsou tyto ak ti vi ty šan cí 
pro ze fek tiv ně ní ko merč ních ko mu ni ka cí, mo hou se stát i je jich de struk-
cí. Například Andrew Keen, ve te rán ze Si li con Valley, spat řu je v roz vo ji 
Webu 2.0 pří mé ohro že ní ce lé ho me di ál ní ho i zá ba vní ho prů my slu, kte rý 
kro mě vy dě lá vá ní pe něz a ba ve ní lidí také ob je vo val ty nej lep ší ta len ty 
a za jiš ťo val jim pa třič ný vě hlas. Tuto funk ci epo cha Webu 2.0 po dle 
Kee na pří mo ohro žu je. Pod le mého ná zo ru jde o to, že se in sti tu ce zá ba-
vní ho prů my slu tě mto tren dům musí při způ so bit (ně kte ré to již dě la jí), 
pak bude i vy hle dá vá ní ta len tů po kra čo vat na vyš ší úrov ni a ve vě tší šíři.

Z hle dis ka mar ke tin go vé ko mu ni ka ce jsou Web 2.0 i con su mer ge ne-
ra ted mar ke ting ví ta nou plat for mou pro zpět nou vaz bu a in te rak ci se 
spo tře bi te li. Marke tin go vé kam pa ně ovšem na hra dit ne mo hou. Teo rie 
o tom, že úlo hu ko mu ni ká to ra pře vez me v bu douc nu spo tře bi tel, je – po-
dle mého ná zo ru – sces tná a svěd čí i o urči té kri zi, kte rou mar ke ting 
v mě ní cích se pod mín kách pro chá zí. 

OBSAH

IN TE RAK CE

AKTUA LI ZA CE

KO MU NI TA

PER SO NA LI ZA CE

Web1.0

Obsah webu je vy tvá řen  
pře váž ně jeho vlast ní kem

In te rak ce vy tvá ří ná ro ky na 
vlast ní ka, pro to jen  
v ne zbyt né míře

Odpovídá mož nos tem  
vlast ní ka

Nee xis tu je, ná vštěv ník  
je pa siv ním pří jem cem  
in for ma cí bez in te rak cí

Weby neumož ňu jí im pli cit ní 
per so na li za ci

Web2.0

Návštěv ní ci se ak tiv ně  
po dí le jí na tvor bě ob sa hu – 
vlast ník je v roli mo de rá to ra

In te rak ce je ví tá na, má for mu 
dis ku sí, cha tu, pro po je ní s me-
sse nge ry, so ci ál ních pro fi lů

Web je živý or ga nis mus – 
tvůrců ob sa hu mo hou být  
mi lió ny

Návštěv ník je sou čas ně tím,  
„o kom web píše“, jed not li vec 
je sou čás tí roz sáh lé ko mu ni ty

Umož ňu jí vy tvá řet a vyu ží vat 
so ci ál ní pro fi ly čte ná řů

Pramen: Klu bo vý ve čer SPIR (24. dub na 2007).

Tab.3Web1.0versusWeb2.0
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Co lze udě lat pro zvý še ní ús pě chu  
on-line re kla my

Interne to vý mar ke ting se musí při způ so bit cho vá ní uži va te lů mé dia. 
V kaž dém mé diu se pří stup k re kla mě při způ so bil po sto ji pub li ka. Tisk 
chce me číst, roz hlas chce me po slou chat a te le vi zí se chce me ne chat ba-
vit. Co tedy chtě jí spo tře bi te lé při po je ní k in ter ne tu?

Ří ka li jsme, že spo tře bi te lé chtě jí mít kon tro lu nad tím, co po zná va jí. 
K in ter ne tu se při po ju jí za ně ja kým úče lem – nej běž něj ší mi uži va tel ský-
mi čin nost mi lidí při po je ných k in ter ne tu je vy ři zo vá ní elek tro nic ké poš-
ty a vy hle dá vá ní in for ma cí. Jednou z vý ji mečných vý hod in ter ne tu je, že 
po sky tu je jed not liv cům velkou míru ne zá vis los ti. To sa moz řej mě zpo-
chyb ňu je tra dič ní pří stu py k re kla mě. 

Rek la ma byla pře váž ně for mou hro mad né ko mu ni ka ce. Cí lo vé pub li-
kum je ob vyk le ši ro ké a ob tíž ně se de fi nu je. Ti, kdo na ku pu jí mé dia pro 
re kla mu, pou ží va jí de mo gra fii, cí lo vé sku pi ny, sle do va cí stu die apod., 
aby se po ku si li ka li bro vat pří jem ce, kte ré ho se sna ží oslo vit. Výsled kem 
toho je ale spí še jed nos tran né sdě le ní, kte ré ho vo ří ke spo tře bi te li, mís to 
toho aby spo tře bi te le vtáh lo do oboustran né in te rak tiv ní kon ver za ce. 

Na in ter ne tu však může být re kla ma účelněj ší a může vy tvá řet in te-
rak tiv ní dia log se spo tře bi te lem. Klí čem k tomu je být kre ativněj ší v tom, 
jak se on-line re kla ma pouš tí do ini cio vá ní to ho to vzta hu. 

Mů že me za čít za cí le ním zpráv na kon text ob sa hu, vy tvá ře ním re kla-
my, kte rá je v da ném oka mži ku pro spo tře bi te le uži teč ná a má pro něj 
vý znam. Toho lze do sáh nout kre ativním uzpů so be ním re kla my na míru 
ob sa hu we bo vé strán ky nebo ur če ním toho, co mo ti vu je cí lo vé ho uži va-
te le, a po skytová ním zpráv, kte ré je při lá ka jí. 

Exis tu je ně ko lik re klam ních sítí, kte ré pro dá va jí umís tě ní re kla my 
po dle spe ci fi ckých ver ti kál ních ka te go rií ob sa hu. Rek la mu s kon krét ním 
ob sa hem pro dá va jí uži va te li pou ze teh dy, když vědí, že spo tře bi te le za jí-
má. Se sou čas nou tech no lo gií in ze ren ti v zá sa dě vědí, co spo tře bi te lé 
hle da jí a na co se na in ter ne tu dí va jí, tak že na zá kla dě toho mo hou od po-
ví da jí cím způ so bem za mě řit on-line re kla mu. 

Kro mě sdě le ní elek tro ni ckou poš tou exis tu jí i dal ší mož nos ti, jak in-
ze ren ti mo hou ze fek tiv nit svou da ta bá zi. Po kud in ze ren ti do ká ží při mět 
spo tře bi te le, aby si vy bra li mož nost do stá vat in ter ne to vá sdě le ní („opt-in“ 
sys tém), a ne pou ze e-mai ly, otevírá to nové mož nos ti, jak se do stat ke 
spo tře bi te lům s cí le ný mi in di vi du ál ní mi vzka zy, když jsou na in ter ne tu. 
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Exis tu jí sítě, kte ré dnes in ze ren tům umož ňu jí „šít“ re kla mu na míru. Ta 
se do ru ču je spo tře bi te lům, kte ří si zvo lí při jí má ní zpráv od in ze ren ta. 
Takže na pří klad Bank of Ame ri ca se může do stat ke svým sou čas ným 
zá kaz ní kům na in ter ne tu a do ru čit jim dů le ži té in for ma ce o je jich účtu 
nebo jim kří žo vě pro dá vat dal ší služ by a sez na mo vat je s no vin ka mi. 

Přík la dy

José Cuer vo

Kam pa ně při pra vo va né agen tu rou Draft pro znač ku José Cuer vo měly za cíl 
ex pan zi znač ky v  on-line pro stře dí, a  také pod po ru je jí ho rebran din gu. 
Prémiová znač ka s  dvousetle tou tra di cí se po tře bo va la více při blí žit mla-
dým li dem. 

To bylo vý zvou pro spe cia li zo va ný tým Draft Di gi tal, kte rý hle dal ces ty, 
jak uvést tuto znač ku do on-line pro stře dí. Ře še ním byla nová iden ti ta znač-
ky díky vy tvo ře ní klu bu  „Ná rod Cuer vo“. Nová iden ti ta znač ky cí lo vou sku-
pi nu sdru ži la do no vé ho spo le čen ství a na bíd la mu zá žit ky spo je né se znač-
kou. (Viz ob ráz ky VII a VIII ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 48.)

Audi

Za dá ní bylo pro sté: Jak pro dat vůz za 70 000 do la rů ve vy so ce kon ku ren-
čním pro stře dí ma ji te lům aut, kte ří jsou ex trém ně loa jál ní vůči ji ným znač-
kám? Přes ně to žá da la spo leč nost Audi při uve de ní mo de lu A8 L v  roce 
2004. 

Agen tu ra Draft na tuto vý zvu od po vě dě la kam pa ní, kte rou fir ma Audi 
do sud ne mě la. Cí le ná mé dia měla přes ný zá sah, ale on-line re kla ma s di rect 
mai lem a s tis ko vou re kla mou byly ko or di no vá ny tak, aby ma xi ma li zo va ly 
efekt. Kampaň sez na mo va la s  vlast nost mi vozu, na bí ze la cí le né vý ho dy 
a oslo vo va la i dea le ry. Do ter mí nu uve de ní vozu vy ge ne ro va la 10 700 zá-
jem ců. (Viz ob ráz ky IX a X ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 48.)



61

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Kde hle dat na síti

www.po ten za.cz
Pro vi zní re klam ní tr žiš tě.

www.web2con.com
Strán ky kon fe ren ce vě no va né pro ble ma ti ce Web 2.0.

www.wi ki pe dia.org; http://cs.wi ki pe dia.org
En cy klo pe die, kte rou mů že te sami edi to vat.

www.spir.cz
Sd ru že ní pro in ter ne to vou re kla mu, ofi ci ál ní strán ky.

www.sha rpepartners.com
Po sky to va tel slu žeb v ob las ti di gi tál ních mé dií.

www.you tu be.com
In te rak tiv ní we bo vá plat for ma.

www.fg.cz
Po sky to va te lé slu žeb on-line mar ke tin gu.

www.mys pa ce.com
So ciál ní síť.

www.ebay.com
Co ko li chce te, mů že te kou pit nebo pro dat na slav né e-bay.

http://cam paignforrealbea uty.co.uk
Kampaň spo leč nos ti Dove.

www.se con dli fe.com
Po kud se chce te stát sou čás tí vir tu ál ní ho svě ta, ne vá hej te vstou pit.

www.facebook-studio.com
Marketingové inspirace z Facebooku.
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Shr nu tí

Aby mo hly být vy tvo ře ny úspěš né mar ke tin go vé pro gra my na in ter ne tu, 
musí in ze ren ti po cho pit cho vá ní svých cí lo vých spo tře bi te lů. Po tře bu je me 
stra te gi ckou in te gra ci do kon tex tu a prů zkum, jak efek tiv ně vy užít in te rak-
ti vi ty. On-line re kla ma by měla oslo vit správ né ho spo tře bi te le se správ nou 
na bíd kou ve správ ný čas. S roz vo jem di gi tál ní ho mar ke tin gu zdo mác ně la 
v  obo ru mar ke tin go vé ko mu ni ka ce také jeho ter mi no lo gie. Ve Slovníč ku 
základních po jmů na kon ci pub li ka ce pro to na jde te ně ko lik klí čo vých po-
jmů i z této ob las ti. 

Co se může stát

Je den ame ric ký ha cker do ce la dob ře po cho pil, co v mar ke tin gu fun gu je. Mís to slo-
ži té ho vy mý šle ní, jak obelstít fi re wa lly a an ti vi ro vé pro gra my, jed no du še zve řej nil 
in ze rát. V  něm pou žil kla sic ké zbra ně pod po ry pro de je. Na bí zel to tiž „ori gi nál ní  
po čí ta čo vý vi rus ke sta že ní zdar ma, mě síc zdar ma na vy zkou še ní a pak ješ tě řadu 
slev“. Zvědavost spo lu s  lá ka vý mi vý ho da mi oprav du při lá ka ly ně ko lik de sí tek  
ne šťast ní ků, kte ří pak zá pa si li s růz ný mi po ru cha mi soft wa ru a ztrá tou dat.
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Vi ro vý mar ke ting5Ka
pi

to
la

Co se dozvím?

Jak vznikl  
a co je virový marketing,  

jak funguje  
a jaké jsou jeho výhody  

a nevýhody.

Klíčová slo va:

freemailové služby, friend-tell-a-friend,  
pass-along, exponenciální růst, efekt  
sněhové koule, spam
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Jak vz ni kl vi ro vý mar ke ting

Vi ro vý mar ke ting se stal zná mým v roce 1998, kdy nová freemai lo vé 
služ ba Hotmail zís ka la více než 12 mi lió nů uži va te lů. Již pou hé vklá dá ní 
pro pa gač ních ak tiv ních od ka zů do zpráv ode sí la ných uži va te li služ by 
ved lo k mír né mu sní že ní roz poč tů na re kla mu. Vi ro vý mar ke ting se stal 
mezi mar ke té ry po pu lár ní. Byl snad ný a níz ko ná kla do vý. Mís to ná roč né 
pří pra vy mar ke tin go vé kam pa ně tu na jed nou byla mož nost po slat něco 
atrak tiv ní ho pro střed nic tvím in ter ne tu nebo ně ko li ka přá te lům e-mai lem 
a ne chat spo tře bi te le, ať pra cu jí za vás. 

Co je vi ro vý mar ke ting 

Vi ro vý mar ke ting je způsob, jak zís kat zá kaz ní ky, aby si mezi se bou ře-
kli o va šem vý rob ku, služ bě nebo we bo vé strán ce. V této sou vis los ti se 
také pou ží vá ter mí nů „pass-along“ (pře dá vá ní) nebo „friend-tell-a-friend“ 
mar ke ting. 

Ro zeznává me jeho pa siv ní a ak tiv ní for mu. Ta pa siv ní spo lé há pou ze 
na klad né slo vo z úst zá kaz ní ka a ne sna ží se ně ja kým způ so bem jeho 
cho vá ní ovliv ňo vat. To zna me ná, že se pou ze sna ží vy vo lat klad nou re-
ak ci na bíd kou kva lit ní ho vý rob ku nebo služ by. Ak tiv ní for ma vi ro vé ho 
mar ke tin gu spo čí vá v tom, že se sna ží po mo cí vi ro vé zprá vy ovliv nit 
cho vá ní zá kaz ní ka, a zvý šit tak pro dej vý rob ku či po vě do mí o znač ce. 
Za vi ro vou zprá vu lze po va žo vat sdě le ní s re klam ním ob sa hem, kte ré je 
pro oso by, jež s ním při jdou do kon tak tu, na to lik za jí ma vé, že je sa mo-
vol ně a vlast ní mi pro střed ky šíří dál. 

Je prav da, že ter mín „vi ral mar ke ting“ – vi ro vý mar ke ting (jeho zdo-
mác ně lý čes ký ekvi va lent – vi rál ní) se zdá být ob čas po hor šli vý. Ne-
setká te se to tiž s tím, že by se ně kdo ozna čo val za pod ni ka te le nebo mar-
ke té ra pou ží va jí cí ho vi ro vé me to dy. 

Ale vy mu sí te ten to vi rus ob di vo vat. Žije taj ně, do kud není tak po-
čet ný, aby zví tě zil pou hou vá hou své ho množ ství. Je ne sen ji ný mi 
hos ti te li a využívá je jich zd ro jů k roz ší ře ní své ro di ny. A ve správ ném 
pro stře dí ros te ex po nen ci ál ně. Vi rus se do kon ce ne smí ani sdru žo- 
 vat – je nom se ná so bí, zno vu a zno vu s ge ometrickým na růs tá ním síly, 
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zdvoj ná so bu je se s kaž dým dal ším opa ko vá ním. Schematic ky to vy pa-
dá při bliž ně tak to:

1
11

1111
11111111

1111111111111111
11111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Bě hem ně ko li ka krát kých ge ne ra cí může po pu la ce viru ex plo do vat. 
Co by měl vi rus s tr hem udě lat? Vi ro vý mar ke ting pod po ru je ja kou ko liv 
stra te gii, kte rá bude po vzbu zo vat jed not liv ce k tomu, aby pře dá va li ob-
chod ní sdě le ní dal ším oso bám, a tím vy tvá ře li ka pa ci tu pro ex po nen ci ál-
ní ší ře ní sdě le ní a jeho vli vu. Stej ně jako v pří pa dě virů zís ká va jí ta ko vé to 
stra te gie vý ho du rych lé ho ná so be ní a roz ši řo vá ní zpráv a oslo ve ní ti sí ců 
a mi lió nům účast ní ků. 

Mimo pro stře dí in ter ne tu byl vi ro vý mar ke ting uvá děn jako „slov ní 
pře   dá vá ní in for ma cí“, „šep tan da“, „pů so be ní mé dií“ a „sí ťo vý mar ke-
ting“. Ale na in ter ne tu, v dob rém i špat ném slo va smy slu, se mu říká „vi-
ro vý mar ke ting“. Termín „vi ro vý mar ke ting“ se uchy til. 

Po pu la ri ta vi ro vé ho mar ke tin gu, je hož jmé no bylo oprav du od vo ze no 
od po stra chu svě ta in for mač ních tech no lo gií, je zá le ži tos tí ně ko li ka po-
sled ních let. Marke té ři, po vzbu ze ni ús pě chem ně ko li ka akcí, za ča li „tla-
čit“ na své ko mu ni kač ní agen tu ry, aby je jich kam pa ně obo ha ti ly prá vě 
o prv ky ta ko vé „sa mo ši ři tel nos ti“. Vždyť co je lep ší než spon tán ně pře-
dá va né sdě le ní, za pla vu jí cí elek tro ni ckou poš tu rych los tí bles ku? A tak 
si lidé po in ter ne tu po sí la jí vtip né po pěv ky s re kla mou na po tra vi nář ský 
kon cern nebo po ve de né fo tog ra fie, pro pa gu jí cí pře de vším je jich au to ra. 
Otáz ka zní – byl to jen úlet nebo je vi ro vý mar ke ting stá le ak tu ál ní?

Aby mohl vi ro vý mar ke ting dob ře za pů so bit, je tře ba vy mys let za jí-
ma vé kre ativ ní ře še ní, kte ré pří jem ce ne jen os lo ví, ale bude mu při pa dat 
na to lik zá bav né a za jí ma vé, že je po šle svým zná mým. Tak to po ja tý kon-
cept má velkou vý ho du v rych los ti zá sa hu a elek tro nic ká poš ta je v tom-
to smy slu ideálním ná st ro jem. 
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Jak vi ro vý mar ke ting fun gu je  
a jaké jsou jeho slož ky

Z hle dis ka mar ke tin go vé ko mu ni ka ce jsou u tak to po ja tých kam pa ní dů-
le ži té tři slož ky:

a) Obsah: Kreativ ní ná pad a jeho zpra co vá ní ve zvo le ném for má tu. 
b)  Apli ka ce: Umí stě ní ob sa hu prostřednictvím např. vlast ních opt-in 

(viz ka pi to lu 4) da ta bá zí nebo we bo vé strán ky.
c)  Vy hod no ce ní: Cel ko vé po sou ze ní efek ti vi ty v po rov ná ní s ob sa hem, 

od had nu tou re spon zí a re ak cí po ptáv ky po vý rob ku nebo služ bě. 

U vi ro vé ho mar ke tin gu ro ze zná vá me ně ko lik mož ných fo rem. Hlav ní 
je for ma elek tro nic ké poš ty. Pro to že prv ní pří jem ci pat ří do opt-in da ta-
bá ze, je ten to pro ces le gál ní. Nej vět ší míry pe net ra ce do sa hu jí mul ti me-
diál ní sou bo ry. E-mai lo vé zprá vy mo hou ob sa ho vat pou ze od kaz na we-
bo vé strán ky, kde se na chá ze jí. Této for mě ří ká me e-mailová vý zva 
a stej ně tak fun gu je i vý zva na we bo vé strán ce. Ov šem vlast ní „vi ro vý 
web link“ může mar ke tér umís tit díky hy pe rtex tu chyt ře kam ko li, kde se 
mu to zdá vhod né. Je ovšem tře ba zvá žit hra ni ce le gál nos ti.

Dal ší mi ob last mi vyu ži tí vi ro vé ho mar ke tin gu, kte ré mů že me zmí nit, 
je zís ká vá ní ad res pro e-mai lo vý in for mač ní bul le tin nebo B2B (bu si ness 
to bu si ness) ko mu ni ka ce, kde je mož no tech ni ky vi ro vé ho mar ke tin gu 
pou ží vat v ko mu ni ka ci s ob chod ní mi part ne ry. 

Prostřed ky, kte ré při ta hu jí po zor nost jsou elek tro nic ké po hled ni ce, 
in for mač ní bul le ti ny, bez plat né e-mai lo vé schrán ky. 

Ne bez pe čí vi ro vé ho mar ke tin gu spo čí vá hlav ně v tom, že po od star-
to vá ní kam pa ně nemá již mar ke tér mož nost kon tro ly nad tím, jak se vi-
rus šíří. Není tedy vhod né sli bo vat bez ome ze ní dár ky, jako se s tím ně-
kdy se tká vá me např. u on-line prů zku mů. Je znám pří pad mar ke té ra, 
kte rý na 25 ve ře jných we bo vých strá nek umís til link na bí ze jí cí re spon-
den tům od mě nu za účast. Kampaň se rozběhla a vy mk la se kon tro le. Na-
jednou měl adre sy více než 15 ti síc osob, kte ré se účast ni ly prů zku mu 
a po ža do va ly trič ka zdar ma a pou káz ku na dá rek.

V této sou vis los ti je tře ba zmí nit, že nej vě tším ne pří te lem le gá lní ho 
vi ro vé ho mar ke tin gu je SPAMne bo li ne vy žá da ná elek tro nic ká poš ta – 
již pro to, že zde může do chá zet k zá mě ně. Největším pů vod cem spa mu 
jsou Spo je né stá ty – pl ných 42,1 % spa mu. Nás le du je Ji žní Ko rea  
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s 13,43 %, Čína (8,44 %), Ka na da (5, 71 %), Bra zí lie (3,34 %) a Ja pon-
sko (2,57 %). Evrop ské stá ty jako Velká Britá nie, Fran cie či Španěls ko 
při spí va jí zhru ba 1 %, stej ně tak jako Tchaj-wan či Me xi ko. Zprá va 
agen tu ry Sophos z roku 2005 uka zu je, že le gis la tiv ní po ku sy ne ma jí 
prak tic ký žád ný vliv. Plných 40 % svě to vé ho spa mu mají na víc na svě-
do mí po čí ta če kom pro mi to va né ha cke ry či viry. Pro to se mar ke té ři, kte ří 
po tře bu jí web jako le gál ní pro stor pro ko mu ni ka ci se svý mi spo tře bi te li 
a s po ten ci ál ní mi zá kaz ní ky, sna ží pod po řit ce lo svě to vý boj pro ti spa mu. 
Rek la mu u nás upra vu je no ve la zá ko na č. 40/1995 Sb., o re gu la ci re kla-
my, kte rá za ka zu je ší ře ní ne vy žá da né re kla my, po kud vede k vý da jům 
adre sá ta nebo jej ob tě žu je. Konkrét ně na mar ke ting usku teč ňo va ný pro-
střed nic tvím elek tro nic ké poš ty se vzta hu je zá kon č. 480/2004 Sb., o služ-
bách in for mač ní spo leč nos ti. Ten ur ču je zá sa dy pro uží vá ní e-mai lů, 
SMS, MMS zpráv a dal ší elek tro nic ké poš ty v mar ke tin go vé pra xi.

Jaké jsou vý ho dy a ne vý ho dy 
vi ro vé ho mar ke tin gu 

Z toho, co bylo ře če no, je evi dent ní, že hlav ní vý ho dou vi ro vé ho mar ke-
tin gu pro ti kla si ckým kam pa ním vy ža du jí cím kla sic ké vý rob ní tech no lo-
gie je níz ká ná kla do vo vost kam pa ní a je jich rych lá rea li za ce. To s se bou 
nese vy so kou ak ce schop nost, kte rá může mít mnoh dy klí čo vý vý znam. 

Ne vý ho dou vi ro vé ho mar ke tin gu je malá kon tro la nad prů bě hem 
kam pa ně. Po star tu vi ro vé kam pa ně již vi rus žije vlast ním ži vo tem a šíří 
se již po dle vůle pří jem ců. 

Přík la dy

Hon da Eu ro pe

Společ nost Hon da Eu ro pe uvá dě la na trh nový typ pě tidvé řo vé ho vozu 
HRV. V rám ci kam pa ně pou ži la vel mi chyt ře vi ro vý mar ke ting s cí lem se zná-
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mit s vo zem ši ro kou ve řej nost a zvý šit ná vštěv nost svých we bo vých strá-
nek. Byly při pra ve ny zá bav né kom pri mo va né fil my před sta vu jí cí nový vůz. 
Přes to že byly ozvu če ny, ne ztrá ce ly na atrak ti vi tě ani bez zvu ku. Je jich dal ší 
ver ze bylo mož no stá hnout z  we bo vé strán ky, kde byly dal ší in for ma ce 
o no vém mo de lu. Zá sad ní byla ovšem vlast ní apli ka ce, tedy umís tě ní zpráv. 
Společ nost ro ze sla la pou ze 500 e-mai lů, a to jen svým za měst nan cům! Ten-
to e-mail ne po sla la ani po ten ci ál ním zá kaz ní kům a  již vů bec ne for mou 
spa mu. 

Vi rus ovšem za fun go val bez chyb ně. Po ro ze slá ní e-mai lů na vští vi lo 
strán ky 2779 zá jem ců. Po třech tý dnech toto čís lo stoup lo na 35 tisíc. Po 
cel ko vém vy hod no ce ní kam pa ně se od ha do va lo, že fil my vi dě lo cel kem 4,5 
mi lió nu lidí.

Sin ga pu re Airli nes

Le tec ká spo leč nost Sin ga pu re Airli nes za ha jo va la pro voz na nové lin ce 
Singapur – Chi ca go a sna ži la se pro ni zís kat nové zá kaz ní ky. Svou mar ke-
tin go vou ko mu ni ka ci za há ji la za kou pe ním me di ál ní kam pa ně na sta ni-
cích AOL/Time Warner, včet ně spo tů na CNN, tis ko vých in ze rá tů v ma ga-
zí nu For tu ne a v dal ších běž ných mé diích, avšak tato kam paň ne při nes la 
oče ká va ný efekt. Společ nost se pro to roz hod la pro rych lé zís ká ní velké-
ho poč tu opt-in ad res po ten ci ál ních zá kaz ní ků. Byla vy tvo ře na on-line 
kam paň za lo že ná na sou tě ži s vi ro vý mi kom po nen ty, kte rá byla pod po-
ře na ban ne ro vou kam pa ní. Hlav ní ce nou byly le ten ky v  bu si ness tří dě. 
Princip spo čí va l v  tom, že za re gis tra ci byl zá jem ce od mě něn na bíd kou 
elek tro ni ckých po hled nic pro ro ze slá ní přá te lům s  atrak tiv ní mi mo ti vy. 
Pohle dy na Chi ca go v  noci a  ve dne, sin ga pur ská dív ka v  Chi ca gu, chi-
cag ské di va dlo. 

Mís to oče ká va ných 50 ti síc „opt-in“ kam paň vy ge ne ro va la 360 ti síc re-
gis tra cí. Cel ko vě byly z  we bo vé strán ky spo leč nos ti ro ze slá ny 3  mi lió ny 
elek tro ni ckých po hled nic s lo gem spo leč nos ti. 

Süddeut sche Zeitung 

Dobrou ukáz kou apli ka ce vi ro vé ho mar ke tin gu je kre ativ ní vi zuál „Po li-
tic ký ba let“. List Süddeut sche Zeitung jej roz ší řil s  cí lem zvý šit zná most 
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znač ky a do sáh nout ná růs tu poč tu čte ná řů své on-line ver ze. Ro ze sí lá ní 
e-mai lem bylo na pros to cí le ně smě ro vá no tam, kde se daly oče ká vat 
po li tic ké zá jmy (stra ny, spol ky, po sla nec ké kan ce lá ře). To díky vy so ké 
ko mu ni kač ní při pra ve nos ti tě chto cí lo vých sku pin způ so bi lo „efekt sně-
ho vé kou le“. 

V prů bě hu ně ko li ka málo dnů za zna me na ly strán ky sueddeut sche.de té-
měř tři mi lió ny dal ších ve ře jných ohla sů a vě no va la se jim celá řada ko men-
tá řů v tis ku, roz hla se a te le vi zi. (Viz ob rá zek XI ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – 
za str. 128.)

Kde hle dat na síti

www.vi ral bank.com

www.you tu be.com

Co se může stát

Když při šlo na trh 1. vy dá ní této kníž ky, roz hod li jsme se s ko le gou web designe rem 
podpořit ji vi rovým lin kem. Ten na vá děl na mi cro si te s otázkou: „Co všech no musí 
mar ke tér udě lat pro úspěš nost kam pa ně?“ Ko le ga vy tvo řil ja kou si mou ka ri ka tu ru, 
kte rá rea go va la na klik nu tí myší a vy ko ná va la řadu růz ných pro stoc vi ků podle in-
ten zi ty kli ká ní. Nej vět ší úspěch tato kam paň měla ovšem u mé ženy, kte rá ji ko-
men to va la slo vy: „Je to skvě lé, ko neč ně jed nou dě láš to, co chci já...“

Shr nu tí

Vi ro vý mar ke ting je zbraň, kte rá pří mo vy zý vá k pro myš le né mu pou ži tí, ne-
boť  prá vě ona do ká že vy vo lat obrov skou odez vu spo tře bi te lů, kte ří jsou stá-
le imunněj ší vůči kla si ckým for mám mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. 
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Co se dozvím?

Kdy je event marketing tou  
nejlepší  taktikou a jak vlastně  

vnímáme značku na akci. Co je to  
zástupný zájem a jak se bude  

vyvíjet tato oblast.

Klíčová slo va:

event marketing, special events, zástupný zájem, 
typy akcí, cíle akcí, rekvizity
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Kdy jsou akce tou správ nou tak ti kou

Event mar ke ting není sa moz řej mě no vým po jmem. V ně kte rých stá tech 
má tento obor i své pro fes ní aso cia ce. Jde ale o ob last, kte rá stá le pro chá-
zí dy na mi ckým vý vo jem. Nové tren dy mar ke tin go vé ko mu ni ka ce a nové 
tech no lo gie vyvolávají změny i v této ob las ti. 

Je cel kem dob ře zná mo, jak vy užít „spe cial events“ v rám ci mar ke tin-
go vé ho ko mu ni kač ní ho mixu, pro bu do vá ní lo ja li ty za měst nan ců, dea le-
rů a zá kaz ní ků nebo pro vy vo lá ní PR efek tu pro znač ku. Event mar ke-
ting nám může po mo ci pře nést sym bo li ku nad lin ko vých kam pa ní do 
re ál né ho ži vo ta a dát od po ví da jí sti mul cí lo vým sku pi nám spo tře bi te lů. 
V kon tex tu této kni hy se ale chce me za mys let nad no vý mi tren dy, kte ré 
mají vliv na efek ti vi tu jed not li vých „even tů“ a na vý voj této ob las ti. 

Jak vnímáme propagaci  značky na akcích

Každá akce, kte rá je po sta ve na na urči tých re kvi zi tách a na urči tém kon-
tex tu, spo lé há vlast ně na zá stup ný zá jem. To sice není špat né, ale mar ke-
tér si musí uvě do mit, že pub li kum se při šlo po dí vat na akci prá vě kvů li 
tě mto zá stup ným lá kad lům, a ni ko li pro to, aby se něco do zvě dě lo o znač-
ce, nebo do kon ce o ka te go rii vý rob ků, kte ré mar ke tin go vý pra cov ník 
pro pa gu je. Pub li kum při šlo, pro to že je za jí má daná ob last nebo akce 
sama nebo lidé, kte ří jsou s ní spo jo vá ni, ať jde o fot ba lo vou ligu, olym-
pij ské hry nebo umě lec ký zá ži tek. Vý ro bek nebo služ ba, kte ré pro pa gu je 
mar ke tin go vý pra cov ník pro střed nic tvím urči té čás ti a re kvi zi ty akce, 
jsou ob vyk le ved lej ším pro duk tem akce, ni ko li hlav ní ak ti vi tou. To však 
ne zna me ná, že zá stup ný zá jem je něco špat né ho, na opak může po mo ci 
pro dat více zbo ží. 

Klí čo vým stra te gi ckým a roz ho du jí cím či ni te lem při ja kém ko li pou-
ži tí lá ka del a re kvi zit je čin nost, kte rá pub li kum přitahuje, a to, co je 
láká. Poprav dě ře če no, vol ba re kvi zit akce není ne po dob ná vol bě tra di-
ční ho re klam ní ho mé dia. Po kud si pub li kum ne spo jí urči té za trak tiv ňu jí-
cí re kvi zi ty se  znač kou nebo or ga ni za cí, nemá pou há šíře zís ka né ho 
pub li ka vý znam. V ne dáv ných ana lý zách se ob je vi lo, že aso cia ce s re-
kvi zi ta mi ve sku teč nos ti pro de ji ško dí, mís to aby po má ha la bu do vat 
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znač ku. Cí lo vé pub li kum znač ky, se kte rou pra co val mar ke tin go vý pra-
cov ník, pro pa go va nou znač ku jed no du še ne bra lo na vě do mí. V ně kte-
rých pří pa dech bylo zjiš tě no, že spo je ní znač ky s re kvi zi tou je prv kem 
od ra zu jí cím od dal ší ho pou ží vá ní dané znač ky. Takže klí čo vé je do sta-
teč ně znát cí lo vý trh, pub li kum a re no mé re kvi zi ty, aby bylo za jiš tě no, že 
se tyto prv ky bu dou na vzá jem pod po ro vat. 

Typy akcí po dle sta no ve ných cílů

Když jsou dob ře pro pra co vá ny akce event mar ke tin gu, mo hou efek tiv ně 
za sáh nout cí lo vou sku pi nu, ať jde o pro fe sio nál ní spor ty nebo fes ti va ly. 
Klí čo vým úko lem je na jít mezi mno ha mož nost mi tu správ nou akci, 
popř. se roz hod nout pro rea li za ci vlast ní akce. Zač ně te jako vždy sta no-
ve ním svých cílů a poté pro zkou má ním mož nos tí, jak jich dosáhnout. 

Zde jsou ně kte ré cíle k úva ze:

l	 	 Vyt vo ře ní atrak tivněj ších aso cia cí se znač kou.
l	 	 Změ na nebo umoc ně ní va še ho ima ge.
l	 	 Roz ší ře ní zá bě ru na trhu (např. děti a tee na ge ři).
l	 	 Pod po ra pro de je.
l	 	 Propůj če ní dů vě ry hod nos ti vý rob ku („Musí to být dob rý deodorant, 

když jej pou ží vá zá pas ník!“).
l	 	 Fle xi bil ní zá klad umož ňu jí cí od star to vat růz né pro mo ti on kam pa ně 

pod jed nou stře chou.
l	 	 Pů so be ní po pu la ri ty ce le brit na pro dej. 
l	 	 Mo ti vo vá ní ob cho du, dis tri bu ce, sa les for ce atd. (in cen tiv ní akce, ná-

vště vy vý zna mných osob nos tí, zbo ží ne sou cí znač ku akce atd.).
l	 	 Pře ne se ní ima ge spo leč nos ti na úro veň ko mu ni ty.
l	 	 Zís ká ní pro sto ru pro pro pa ga ci, např. trans pa ren ty na sta di onu ob je-

vu jí cí se v ce lo stát ní te le vi zi.
l	 	 Zís ká ní pro sto ru pro sam pling vý rob ku nebo jeho před vá dě ní.
l	 	 Nové re gio nál ní po vě do mí o uve de ní vý rob ku na trh, ob cho do vá ní 

s vý rob kem, dis tri bu ce.
l	 	 Roz ší ře ní po vě do mí o za ve de ní no vé ho vý rob ku (jak ob chod, tak zá-

kaz ník).
l	 	 Prodej vý rob ku/pro dej ní smlou vy.
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l	 	 Prostor pro dis tri bu ci le tá ků.
l	 	 Sez ná me ní s no vým vý rob kem.
l	 	 Dis tri bu ce li te ra tu ry.
l	 	 Zač le ně ní pro de je do akce.
l	 	 Bu do vá ní vzta hů se zá kaz níky.
l	 	 Zís ká ní kon tak tů.
l	 	 Bu do vá ní dob rých vzta hů v místní ko mu ni tě. 
l	 	 Protikonkurenč ní ak ti vi ty.
l	 	 Průz kum.
l	 	 Ná bor.
l	 	 Do da teč né pří jmy z ob čer stve ní, pro náj mu pro stor, pro pa ga ce pro gra-

mu atd. 

Něk te ré znač ky pro spe ru jí díky své vlast ní je di neč né, a ně kdy do kon-
ce svéráz né iden ti tě. Po kud má vaše znač ka úcty hod ný ima ge a ome ze ný 
roz po čet, bu de te se mož ná chtít za mě řit na dlou ho do bý cíl, kte rým je 
pře mě na znač ky na idol, spí še než na krát ko do bý, ná klad ný pří stup za lo-
že ný na „zá stup ném zá jmu“. Pak mo hou akce event mar ke tin gu slou žit 
jako do pl ňu jí cí pro střed ky pod po ry to ho to dlou ho do bé ho cíle. 

Z tak tic ké ho hle dis ka bude tře ba hle dat jiné tren dy:

l	 	 Marketing typu B2B na ak cích je stá le mo bi lněj ší: ně kte ří pra cov ní ci 
v mar ke tin gu typu B2B roz ši řu jí pro stře dí, ve kte rém pů so bí a vy sí la-
jí mo bil ní týmy do kan ce lá řských bu dov a hal, aby tam pře nes li své 
in for ma ce o vý rob ku nebo o služ bě. 

l	 	 Stá le více bude ce ně na tvo ři vost, ne boť spo tře bi te lé si na růz né akce 
stá le více zvy ka jí. Po kud chce te spo tře bi te le zau jmout a změ nit jeho 
cho vá ní, měli bys te si uvě do mit, že stan dard ní me to dy po ma lu vy chá-
ze jí z módy. Nové prv ky jsou ty, kte ré roz bí je jí sta ré for my a způ so-
bu jí ne klid všu de tam, kde se ob je ví a kdy ko li se ob je ví. 

l	 	 Nové tech no lo gie vne sou do akcí dy na mi čtěj ší pro stře dí. Di gi tál ní 
a „bez drá to vé“ tech no lo gie umož ní spo tře bi te lům „za žít“ akci ješ tě před 
tím, než ji vů bec na vští ví. Je di neč né ho osob ní ho při způ so be ní akcí se 
do sáh ne po mo cí di gi tál ní ko mu ni ka ce, kte rá umož ní spo tře bi te lům na-
plá no vat si své zá žit ky ješ tě dří ve, než při jdou, i poté, co odejdou. 

l	 	 Vzros te vý znam akcí jako pr vo řa dých pří le ži tos tí, jak zlep šit zna lost 
po ža dav ků zá kaz ní ků, je jich pre fe ren cí a po třeb. Získává ním zpět né 
vaz by a přes něj ších zna los tí způ so bů, jak ma xi ma li zo vat ná vrat nost 
in ves tic, si znač ky za jis tí kon ku renč ní vý ho du. Je to dů klad ná a ren-
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ta bil ní me to da výzkumu přání a potřeb zákazníků, díky níž se sta ne 
event mar ke ting ješ tě po pu lá rněj ší. 

Tren dy v event mar ke tin gu

V dal ších le tech bu dou mar ke tin go ví pra cov ní ci po řá da jí cí akce na dá le 
za řa zo vat do svých pro gra mů nej no věj ší mo bil ní ko mu ni kač ní tech no lo-
gie, kte ré jim po mo hou vy bu do vat vzta hy se spo tře bi te li na ak cích a po 
nich. „Bezdrátová“ tech no lo gie do vo lí mar ke tin go vým pra cov ní kům dě-
lat akce in te rak tivněj ší tím, že dají pří jem cům mož nost vo lit, účast nit se 
lo te rií, od po ví dat na otáz ky prů zku mů atd. 

V tom to obo ru bude stá le tře ba hle dat nové ces ty, jak za po jit do akcí 
a re klam ních kam pa ní tech no lo gie, jako jsou mo bil ní te le fo ny vy ba ve né 
fo to apará ty, pře hrá va če MP3, in ter ne to vé a tex to vé zprá vy. Byly již 
např. uskutečněny pro pa gač ní even ty, kdy týmy v uli cích shro maž ďo va-
ly od spo tře bi te lů úda je a po ři zo va ly fo tog ra fie z even tu, kte ré se pak 
po sí la ly účast ní kům pro střed nic tvím elek tro nic ké poš ty. To umožni lo 
do ru čit re klam ní sdě le ní pří mo spo tře bi te lům. 

Více zna ček také pou ži lo even to vou for mu pro za trak tiv ně ní lo ka lit 
ve spo je ní se znač kou, např. pro střed nic tvím bu do vá ní plá ží v měst ských 
cen trech. Cí lem tě chto akcí je hlav ně roz ví jet vzta hy s míst ní ko mu ni tou. 
Zná mou for mou event mar ke tin gu jsou také pro dej ní kon fe ren ce s in-
cen tiv ní mi prv ky, kte ré pod po ru jí loa ja li tu za měst nan ců. Akce event 
mar ke tin gu jsou vhod né i k uvá dě ní no vých vý rob ků na trh for mou ori-
gi nál ních před sta ve ní, např. spo leč nost Pepsi tra dič ně využívá even to-
vou for mu k oslo ve ní před sta vi te lů ma loobchod ních ře těz ců. Prin ci pem 
je se zvá ní klí čo vých ma loobchod ní ků na atrak tiv ní akci s před ve de ním 
no vých rek lam a ak ti vit na pod po ru pro de je. V pro gra mu bý va jí za kom-
po no vá ny in cen tiv ní prv ky s mož nos tí oka mži té ho uzavírá ní ob jed ná-
vek. Také u nás po stup ně zdo mác ně la for ma tzv. road show, kte rá pro pa-
gu je znač ky např. na par ko viš tích su per mar ke tů. Eventová for ma se 
pou ží vá také při pří le ži tos ti ote vře ní no vých pro de jen a su per mar ke tů. 

Pro to že event mar ke ting se neu stá le roz ví jí a je stá le čas tě ji za pra co-
vá ván do mar ke tin go vých plá nů, stá le ak tu ál něj ší je také po ža da vek na 
ná vrat nost in ves tic. S no vý mi tech no lo gie mi sbě ru dat je mož no za jis tit 
lep ší zpět nou vaz bu a vy hod no ce ní pro gra mů. 
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Přík la dy

Če ský Mo bil

Cíl:
Uve de ní spo leč nos ti na čes ký trh.

Cí lo vá sku pi na:
VIP, ak cio ná ři, vlád ní před sta vi te lé, ban kov ní sek tor, ob chod ní part ne ři.

Ře še ní: 
Vě dec ká la bo ra toř 3. ti sí ci le tí, kte rá spus tí no vou mo bil ní síť. Tuto za jí ma-
vou akci rea li zo va la agen tu ra Pub li cis ve spo lup rá ci s P2000/Draft ve dvo ra-
ně Ve letrž ní ho pa lá ce v Pra ze. (Viz ob rá zek XII ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – 
za str. 128.) 

Mer ce des Benz

Vůz Mer ce des Class A byl dlou ho ob lí ben mezi že na mi, ale ná hle mu sel če lit 
agre siv ní kon ku ren ci. Agen tu ra Draft pro to zor ga ni zo va la akci v rám ci Me-
zi ná rod ní ho dne žen. Znač ka Mer ce des na vá za la part ner ství s nej po pu lá r-
nějším žen ským ča so pi sem. Sou čás tí akce byla také pre zen ta ce kos me-
tických fi rem a sa moz řej mě vozů Mer ce des. 

Akce byla nej lep ší ces tou k no vé mu ús pě chu. Zú čast ni lo se jí více než 30 
ti síc ná vštěv ní ků, z nichž té měř 4 ti sí ce vyu ži ly tes to va cí jíz dy. Me diál ní po-
kry tí při spě lo k  da le ko vě tší mu pro de ji a  upev ně ní po věs ti vozu v  cí lo vé 
sku pi ně ři di ček. (Viz ob ráz ky XIII a  XIV ba rev né ob ra zo vé pří lo hy –   
za str. 128.) 
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Kde hle dat na síti

www.even tma rke ter.com

www.event-pro mo ti on.cz

www.wor ldofevents.de

Co se může stát

Na jed nom z velkých even tů, kte rý ne cha la při pra vit nad ná rod ní spo leč nost pro 
za měst nan ce a part ne ry, pa no va la hod ně ner vóz ní at mo sfé ra. Mno ho věcí se dě la-
lo na po sled ní chví li a zřej mě se ne stí ha la je jich kon tro la. Jen tak si vy svět lu ji si tua-
ci, kte rá je dnes k smí chu, ale teh dy se při ní všem za ta jil dech. Ge ne rál ní ře di tel 
vstou pil na pó di um a za čal ob vyk lý uví ta cí pro jev. Pak se ovšem sta lo něco straš-
né ho. Při slo vech „a tak s při či ně ním nás všech bude naše znač ka tr va le na vr cho lu“ 
se uvolni lo uchy ce ní vý zdo by a  za pře kva pe ným ře di te lem spad lo ne jen logo 
před sta vu jí cí znač ku fir my, ale i trans pa rent s je jím po slá ním. 

Shr nu tí

Předpoklá dám, že mar ke tin go ví pra cov ní ci po řá da jí cí akce bu dou vy ža do-
vat stá le vě tší ori gi na li tu, kte rá se vy my ká tra di čním re klam ním ak cím 
a kam pa ním. Bude pro to tře ba na dá le při chá zet s no vý mi tvůr čí mi ces ta mi, 
net ra di čním vyu ži tím růz ných míst a  s  ob je vným za čle ňo vá ním no vých 
tech no lo gií a mé dií. 
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Co se dozvím?

Co všechno dnes může  
být direct marketing, kdo to  
byl John Caples a to nejlepší  
z mezinárodní soutěže, která  

nese jeho jméno. 

Klíčová slo va:

John Caples Awards, Best in show,  
odvážný klient, DRTV, call to action.
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Di rect mar ke ting dří ve a nyní

Di rect mar ke ting spo čí vá v pří mé ko mu ni ka ci s vy bra ný mi zá kaz ní ky, 
s ni miž se sna ží na vá zat in di vi du ál ní kon takt, s cí lem zís kat oka mži tou 
odez vu. Jeho tra di ční mi ko mu ni kač ní mi ka ná ly byly např. ka ta lo gy, zá sil-
ko vý pro dej a te le mar ke ting, s roz vo jem no vých mé dií jsou stále význam-
nější elek tro nic ký ob chod a ko mu ni ka ce pro střed nic tvím in ter ne tu, e-mai-
lu a SMS. To vše za ča lo di rect mar ke tin go vý prů my sl pod stat ně mě nit.

Co vše dnes do di rect mar ke tin gu pat ří, uka zu jí nej lé pe po stup ně 
upra vo va né a roz ši řo va né ka te go rie sou tě že Caples Awards, o níž bu de-
me dále mlu vit.

Hlav ní ka te go rie:

l	 	 DRTV-TV spot s pří mou re spon zí.
l	 	 TV infomercial.
l	 	 E-mail.
l	 	 Rozhlasový spot vy ža du jí cí pří mou reakci.
l	 	 Ti sko vý in ze rát za hr nu jí cí URL, free nu mber a od po věd ní me cha nis-

mus.
l	 	 Di rect mail.
l	 	 Ka ta log.
l	 	 Alternativ ní mé dia.
l	 	 Out of home.
l	 	 On-line in ze rát.
l	 	 Ne zis ko vé kam pa ně.
l	 	 We bo vé strán ky.
l	 	 Celé kam pa ně v jed nom médiu nebo ve více mé diích.

V zá sa dě tedy jde o ce lou šká lu pro střed ků s pod mí nkou, že ob sa hu jí 
vý zvu k pří mé re spon zi adre sá ta.

O sou tě ži John Caples Internatio nal Awards

Platformou nej lep ších inovativ ních mar ke tin go vých ře še ní je sou těž 
John Caples Internatio nal Awards (JCIA). Autor této kni hy měl tu čest 
po ně ko lik let pů so bit v je jím týmu. JCIA je vel mi pre stiž ní sou těž pro 
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celé od vět ví di rect mar ke tin gu. Byla za lo že na v USA na pa mát ku vý zna-
mné ho co py wri te ra Joh na Caple se, kte rý zem řel v roce 1990. Sou tě že se 
účast ní tvůr čí týmy z ce lé ho svě ta. Každoroč ně jsou čle nům ví tě zných 
týmů udělová ny ceny Joh na Caple se za bri lant ní ře še ní sku teč ných mar-
ke tin go vých pro blé mů.

Kdo byl John Caples

Při zmín ce o sou tě ži JCIA je vhod né uvést o Joh no vi Caple so vi, velkém 
od bor ní ko vi v ob las ti re kla my, ně ko lik slov, už pro to, že ceny ne sou jeho 
jmé no. Snad nej ví ce ho pro sla vi ly in ze rá ty pří mo os lo vu jí cí zá kaz ní ka, 
kte ré dnes po va žu je me za kla sic ké. For mu lo val také mno ho pra vi del 
a tech nik, kte ré do dnes pou ží vá me. Za vše mi těmi kni ha mi a vý sled ky 
však byla klid ná vůd čí osob nost, kte rá pod po ro va la tvo ři vost. Pro to se 
ceny ne sou cí jeho jmé no udě lu jí jed not li vým tex ta řům, gra fi kům a ve-
dou cím tvůr čích od dě le ní, kte ří do sáh nou vy ni ka jí cích vý sle dků při hle-
dá ní tvůr čích ře še ní úko lů v ob las ti pří mé ho mar ke tin gu.

John Caples byl za mě ře ný na svou prá ci, cí le vě do mý, věr ný své mu 
pod ni ku a in spi ro val ostat ní. Vždyc ky se sna žil dru hé pře svěd čit, aby 
mys le li ne všed ním způ so bem. Jeho slo va nám stá le při po mí na jí, že „di-
vo kou myš len ku je mož né zkro tit, ale krot ká myš len ka bude vždy jen 
krot kou myš len kou“. John Caples by byl jako člo věk hrdý na jed not liv ce, 
kte ří byli tou to ce nou po ctě ni prá vě pro to, že měli „di vo ké“ ná pa dy. John 
Caples jako le gen da by vě douc ně po ky vo val, kdy by vi děl, do ja kých roz-
mě rů se obor di rect mar ke tin gu roz ro stl, jak z hle dis ka poč tu lidí, kte ří 
v něm pra cu jí, tak po kud jde o jeho vý znam. A po ro ta této sou tě že jen 
s po vdě kem říká: „Dě ku je me Joh no vi za to, že nám dal mě řít ka.“

John Caples (1900–1990)

Padesát šest let z šes ta pa de sá ti le té pro fes ní ka rié ry strá vil u BBDO.
V roce 1993 za psán v Síni slá vy tex ta řů (Co py wri ter’s Hall of Fame).
V roce 1997 za psán v Síni slá vy pra cov ní ků v re kla mě (Advertising  
Hall of Fame).
Byl po ctěn mno ha ce na mi, kte ré zde ani ne lze vy jme no vat.
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To nej lep ší z John Caples Internatio nal Awards

Po dí vej me se tedy na ten to in spi ra tiv ní vý běr nej lep ších ná pa dů, ře še ní 
mar ke tin go vých pro blé mů a apli ka cí no vých tren dů z ce lé ho svě ta z let 
2001–2006. Jsou zde zmí ně ny hlav ně ty prá ce, kte ré byly oce ně ny nej-
vyš ší ce nou „Best in show“, tzn. jako nej lep ší prá ce pří mé ho mar ke tin gu 
v da ném roce, bez ohle du na to, v jaké ka te go rii byla při hlá še na. Význam-
né oce ně ní je také „Odváž ný kli ent“, kte ré se udě lu je za da va te lům, kte ří 
pře kro či li rá mec za bě hnu tých kli šé a po mo hli tak po su nout obor o něco 
dál. 

Osm kampaní, které získaly nejvyšší ocenění a zároveň nejlépe ilust-
rují nové trendy, uvádíme i s barevnými vizuály (viz str. 97–104). 
U ostat  ních kampaní  je po psán mar ke tin go vý pro blém a klí čo vá myš-
len ka, kte rá při nes la jeho ře še ní. 
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Ná zev za káz ky: Přispěj te dár kem
Oce ně ní: 1. mís to v ka te go rii a cena Best in show 1
Oblast:  Ne zis ko vé kam pa ně
Po pis:  Kampaň ve více mé diích 
Agen tu ra:  Pro xi mi ty London
Kli ent:  Fond Save the Chil dren
Produkt: Tý den „Zachraňte děti“
Rea li za ce: 2004–2005 

Tý den „Zachraňte děti“ je cha ri ta tiv ní akce, je jímž smys lem je do sáh nout 
zvý še ní obec né ho po vě do mí o dě tech, kte ré po tře bu jí po moc..., a zís kat od 
dár ců pří spěv ky, kte ré se bu dou moci pou žít na po moc pro ně. Ušlechti lý 
cíl..., jenž ovšem s se bou při ná ší vel ký pro blém, kte rý se po da ři lo vy ře šit na 
zá kla dě myš len ky – vel mi jed no du ché a při tom ge ni ál ní. Tato kam paň se 
na zý vá „Přispěj te dár kem“ a po žá da la lidi, aby přinesli drob né obě ti, díky 
nimž bude mož no po mo ci po tře bným dě tem. Na ploš né in ze rci, kte rá se 
za mě řu je na re klam ní ko mu ni tu, sto jí ná pis „Vy nechme je den oběd“. Je to 
vel mi jed no du ché, a při tom vel mi účin né téma, kte ré se opa ku je ve velkém 
množ ství mé dií, včet ně pla ká tů, tis ku, vlo že ných ma te ri álů, di rect mai lu, tri-
ček, sa mo le pek, zvlášt ních akcí, ban ne rů a  do kon ce i  e-mai lů s  pří lo hou. 
Výsled kem bylo vý raz né zvý še ní pří spěv ků, při čemž kli ent se roz ho dl tuto 
kam paň pro vést i v ná sle du jí cím roce.
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Ná zev za káz ky:  We missyou.com 
Oce ně ní:   Best in show 2 (po ro ta roz hod la o vý ji mečném  

oce ně ní dvou kam pa ní) 
Oblast:  B2B
Po pis:  Self pro mo ti on kam paň 
Agen tu ra:  Pro xi mi ty BBDO, Fran cie
Kli ent:  La Pos te
Produkt:  Agen tu ra sama
Rea li za ce:  2004–2005

Jak pře svěd čí te své ho kli en ta, aby zvý šil po čet pro jek tů, kte ré vám za dá vá? 
Po kud jde o La Pos te, což je fran couz ská ob do ba Čes ké poš ty, pak je ře še ní 
snad né, ze jmé na pro ta len to va né pro fe sio ná ly z Pro xi mi ty BBDO. Vyt vo ři li 
a pra cov ní kům s roz ho do va cí pra vo mo cí v La Pos te ode sla li řadu e-mai lů. 
Tyto e-mai ly, kte ré ob sa ho va ly opa ko va ně pře hrá va né vi deo zá bě ry, ob sa-
ho va ly pří stup k we bo vé strán ce, na níž jsou uve de ny pří pa do vé stu die nej-
lep ších pra cí agen tu ry. Ješ tě dů le ži těj ší je snad to, že na vi deo zá zna mech, 
kte ré byly zho to ve ny s níz ký mi ná kla dy, vy stu pu jí pra cov ní ci agen tu ry, kte ří 
zde po pi su jí svůj ve li ce po zi tiv ní vz tah k La Pos te. Zá bě ry jsou na to če ny ve 
sty lu se tká ní klu bu Ano nym ních al ko ho li ků a pra cov ní ci se zpo ví da jí ze své 
„zá vis los ti“ na La Pos te. Čty ři vi deo zá zna my, kte ré pro Pro xi mi ty BBDO na-
to či li vý hrad ně fran couz ští stu den ti ki ne ma to gra fie, po moh ly agen tu ře 
zvý šit její po díl na re kla mě u to ho to kli en ta.
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Ná zev za káz ky:  Jiná rea li ta 
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii a cena Odváž ný kli ent
Oblast:  Bu si ness
Po pis:  Kampaň ve více mé diích
Agen tu ra:  Shac kle ton Di rect
Kli ent:  NBC Universal
Produkt:  Ka be lo vá te le vi ze
Rea li za ce:  2004–2005

Chys tá te se prá vě vstou pit do nové vzru šu jí cí di men ze di rect mar ke tin go vé 
tech no lo gie, kde čas to ne všech no bývá ta ko vé, jak se zdá. Je to svět, kde 
mají být špa něl ští pro vo zo va te lé ka be lo vých te le vi zí pře svěd če ni, aby za ča-
li pro vo zo vat sci-fi ka nál spo leč nos ti NBC. Pro za čá tek jste jed ním ze 7 ve-
doucích pra cov ní ků špa něl ských ka be lo vých te le vi zí, kte ří do sta nou 
v e-mai lu de kó do va cí čá ro vý kód – ten je ur čen k de kó do vá ní za šif ro va né 
zprá vy ve špa něl ských no vi nách, kte ré vy jdou příš tí den. V  de ši fro va né 
zprá vě sto jí: „Čeká na vás kon takt s ji nou rea li tou.“ A že k to mu to kon tak tu 
doj de o den poz dě ji při zvlášt ní pre zen ta ci, kte ré se zú čast ní te vy, vedoucí 
pra cov ní ci dal ších ka be lo vých te le vi zí a „klo ny“ – iden tic ká dvoj ča ta. Když 
míst nost za pl ní zvlášt ní efek ty, „klo ny“ dají kaž dé mu z  vás ma lou kra bi ci 
ob sa hu jí cí mini flash dri ve USB a zprá vu, kte rá sli bu je dru hý kon takt s ji nou 
rea li tou. A k po sled ní mu kon tak tu doj de, když spus tí te USB a uvi dí te mo del 
vás sa mých ge ne ro va ný po čí ta čem, včet ně umě lé řeči a po hy bu, kte rý vás 
vy zve, abys te se o sci-fi ka nál po dě li li se svými zá kaz ní ky. Sám sobě si pak 
mů že te do kon ce říci, jak za tí mto úče lem kon tak to vat sci-fi pro dej ce! Není 
to fan tas tic ké?
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Ná zev za káz ky:  Pou ta vý ro mán pro ná moř nic tvo
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii a cena Best in show
Oblast:  3D di rect mail
Po pis:  Ná bo ro vý mailing
Agen tu ra:  Saatchi & Saatchi
Kli ent:  Ná moř nic tvo Singapur ské re pub li ky
Produkt:  Ná bor do ná moř nic tva
Rea li za ce:  2005–2006

Ná moř ní síly Singapur ské re pub li ky za mě řu jí ná bo ro vou čin nost na sku pi-
nu „ná cti le tých“. Pra cu jí s  ome ze ným roz poč tem a  kon ku ru jí v  této čás ti 
trhu pri vá tní mu sek to ru a bo ju jí s ma lou po zor nos tí, kte rou jim tato vě ko vá 
sku pi na vě nu je. Jak tedy mo hou ná moř ní síly za sáh nout „ná cti le té“ a co jim 
mo hou na bíd nout mís to pod ni ko vé sfé ry v  Sin ga pu ru? Mož nost žít ži vot 
plný dob rod ruž ství a  vzru še ní jako pou ta vý ro mán od Toma Clan cy ho. 
Agen tu ra Saatchi & Saatchi si vy bra la dra ma tic ký po stup, při němž ro ze sla la 
vá za né kni hy ne sou cí mo ti vu jí cí ná pis: „Kdy by tvůj ži vot byl kni ha, pře četl 
by si jej ně kdo?“ Díky mo der ní tech ni ce byl pří jem ce au to rem kni hy a jeho 
jmé no bylo uve de no na pře ba lu, hřbe tu, zad ní stra ně obál ky, uvnitř v osob-
ním do pi se a  na při lo že ném do pi se ve for mě zá lož ky. Zby tek kni hy byl 
prázd ný –  slou žil jako pod nět k „vstu pu do ná moř nic tva a  ve de ní ži vo ta, 
kte rý má zá plet ku jako vel ký pří běh“. Výsled ky byly o 71 % lep ší než u před-
cho zích kam pa ní a zís ka ly pro agen tu ru Saatchi & Saatchi a ná moř nic tvo 
Sin gapur ské re pub li ky cenu Best in show.
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Ná zev za káz ky:  Zt ra ce né duše
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii a cena Odváž ný kli ent 
Oblast:  B2C
Po pis:  Kampaň ve více mé diích
Agen tu ra:  DraftFCB London
Kli ent:  InBev UK
Produkt:  Stel la Artois
Rea li za ce:  2005–2006

Vý rob ci piva Stel la Artois vě dě li, že se bu dou mu set po čer tech sna žit, aby 
zvý ši li po vě do mí u kon zu men tů ve věku 18–24 let, kte ří se sta ví od mí ta vě 
ke kla si cké mu mar ke tin gu, ale pů so bí jako vel cí tech no fi lo vé. K  oslo ve ní 
této sku pi ny vy tvo ři la agen tu ra Draft London pro jekt „ztra ce ných duší“, což 
byla in te gro va ná kam paň s ploš nou in ze rcí, in ze rcí for mou „am bi ent mé-
dia“, mo bil ních te le fo nů a ze jmé na pro střed nic tvím ok ru hu 10 pro po je ných 
we bo vých strá nek, kte ré ne nes ly žád nou znač ku. Ty spo jo va la jed na spo-
leč ná idea: Stel la Artois je tak „ne bes ky dra hé pivo“, že by za ně člo věk upsal 
svou duši. Účast ní ci byli zvá ni do svě ta pro de je duší, ale nej pr ve se mu se li 
za re gis tro vat. Poté mo hli po mo ci na jít ztra ce nou duši „Jona“ a  roz lousk-
nout mno ho tech nic ky za lo že ných zá had, z nichž všech ny byly na ne znač-
ko vých strán kách, kde se o Stel la Artois té měř ne ho vo ři lo. Tato mír ná re kla-
ma opře de ná ta jem stvím zís ka la vel ký ohlas… a  také prv ní mís to pro 
agen tu ru Draft London a  oce ně ní Odváž ný kli ent pro Stel la Artois (InBev 
UK).



109

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Ná zev za káz ky:  Cy riel (84) po tře bu je prá ci 
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii a cena Best in show
Oblast:  B2B
Po pis:  Stan dard ní di rect mail
Agen tu ra:  I DO Brusel, Bel gie
Kli ent:  De TIJD
Produkt:  Pen zij ní při po jiš tě ní
Rea li za ce:  2006–2007 

Obchod ní no vi ny De TIJD vy da ly bro žu ru o dů cho dech, ve kte ré vy svět lu jí, 
jak si vy tvo řit do sta teč nou pen zi na dů chod. Úko lem bylo při mět HR ma-
na že ry (ma na že ry lid ských zd ro jů), aby tuto bro žu ru ku po va li a na bí ze li ji 
svým za měst nan cům. Je jich agen tu ra I DO na šla ori gi nál ní a ši kov nou ces-
tu do srd cí a duší je jich cí lo vé ho trhu, HR ma na že rů, kte ří in ze ru jí své na-
bíd ky prá ce v tě chto no vi nách. Každý HR ma na žer, kte rý pub li ko val ta ko-
vou na bíd ku, ob dr žel mezi stov ka mi do pi sů od oprav do vých kan di dá tů i 
do pis od čty řiaos mde sá ti le té ho Cy rie la van Steenberge na. V tom to do pi se 
psa ném ru kou a sta ro mód ním ja zy kem ob chod ní ko re spon den ce žádá Cy-
riel o prá ci. Jako by to samo ne by lo pro HR ma na že ry do sta teč ně alar mu jí-
cí, na po sled ní stra ně při šla po in ta, vzkaz, kte rý ří kal:  „Ušet ře te své za měst-
nan ce to ho, co mu sel dě lat Cy riel. A  ne mu sí hle dat prá ci, když odejdou do 
dů cho du. Na bíd ně te teď svým za měst nan cům naši bro žu ru.“ Výsled ky to-
ho to mai lin gu byly vel mi dob ré. Pro da lo se 2800 bro žur, což je o 24 % více 
než běž ně. A díky bri lant nos ti a vy na lé za vé mu způ so bu oslo ve ní HR ma na-
že rů ten to mailing ne jen vy hrál prv ní mís to Caples Award, ale zís kal také 
oce ně ní Best in show. Gra tu lu je me kreativcům z I DO k dob ře od ve de né 
prá ci.
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Ná zev za káz ky:  Kni ha spros tých vti pů
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii 
Oblast:  B2B
Po pis:  Stan dard ní di rect mail
Agen tu ra:  pro xi mi ty#ttp, Jo han nesburg, Ji žní Afri ka
Kli ent:  Va Va Broom Cleaning Servi ces
Produkt:  Úklidová služ ba
Rea li za ce:  2006–2007

Jak při mě je te spo leč nos ti v urči té ob las ti k tomu, aby na ja ly Va Va Broom 
Cleaning Servi ce na úklid svých kan ce lá ří? Vez mě te něco vel mi špi na vé ho 
a vy čis tě te to! Společ nost Va Va Broom měla ně ko lik kli en tů v  jed né čás ti 
roz leh lé ho Jo ha nnesbur gu a dou fa la, že se po čet je jich kli en tů v oko lí roz ší-
ří, a tím se zvý ší je jich efek ti vi ta. Je jí agen tu ra pro xi mi ty#ttp po moh la nád-
her ným, pou ta vým mai lin gem do fi rem v  dané ob las ti. Se sta vi la kníž ku 
spros tých vti pů, „špi na vých top 10“ pro stopášných co mic sů a pro vo ka tiv-
ních ob ráz ků a kaž dý z nich očis ti la, při čemž pre zen to va la kaž dou změ nu. 
Pak kníž ky ro ze sla la s pra chov ka mi se slo ga nem Va Va Broom: „Jes tli je to 
špi na vé, my to vy čis tí me.“ To před ve dlo Va Va Broom Cleaning Servi ce jako 
fa na tic ké uklí ze če –  když pře ce vy čis ti li špi na vé vtí pky, urči tě by do ká za li 
ukli dit něčí kan ce lář. Za tím co kam paň stá le pro bí ha la, měla už vý bor né 
ohla sy a společnost Va Va Broom zís ka la v ob las ti dva nové kli en ty a dal ší 
dva chtě jí po kra čo vat v jed ná ní. No a taky vy bí li la Caples!
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Ná zev za káz ky:  Vy gu muj te ten to do pis
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2B
Po pis:  Standard ní di rect mail
Agen tu ra:  I DO Brusel, Bel gie
Kli ent:  Staedtler
Produkt:  Pry že
Rea li za ce:  2006–2007 

Firma Staedtler, vý rob ce pr vo tříd ních gu mo va cích pry ží, chtěla po sí lit svůj 
brand ima ge a zvý šit pro de je svých pry ží Mars Plastic díky umě lec kým ško-
lám. Její agen tu ra I DO připravila vy so ce per so na li zo va né ob chod ní do pi sy, 
kte ré na psal vlast ní ru kou mar ke tin go vý ma na žer firmy. Do do pi sů byl při-
lo žen vzo rek gumy Mars Plastic. Pak byly do pi sy ro ze slá ny ře di te lům a ma-
na že rům zásobování umě lec kých škol. Po pře čte ní byli adre sá ti vy zvá ni, 
aby do pis vy gu mo va li pry ží Mars Plastic, pro to že to byl nej lep ší způ sob, jak 
před vést kva li tu a funkčnost pry že. Výsled ky byly tak ast ro no mic ké, jak na-
zna ču je jmé no pry že: 45 % obe sla ných na na bíd ku za rea go va lo, což ved lo 
k  vyš ší mu pro de ji a  prv ní mu mís tu, kte ré se nedá vy ma zat ani tak vý ji-
mečnou gu mou, jako je Staedtler Mars Plastic.



112

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Ná zev za káz ky:  O ne dě lích je tu pěk ně prázd no!
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2B – ne zis ko vý sek tor
Po pis:  Standard ní di rect mail: do 500 USD za ti síc ks
Agen tu ra:   OgilvyO ne Wor ldwi de GmbH & Co.KG, Frankfurt nad 

Mo ha nem. Ně mec ko
Kli ent:   Evan ge lis che öffentlichkeitsarbeit  

(Evan ge lic ká cír kev)
Produkt:  Bo hos luž by
Rea li za ce:  2006–2007

Aby po vzbu di la bý va lé čle ny k  ná vra tu, Evan ge lic ká cír kev ve Frankfur tu 
nad Mo ha nem po vě ři la OgilvyO ne Worl dwi de GmbH &  Co. KG re klam ní 
kam pa ní. V prv ní fázi byli vši chni du chov ní ve Frankfur tu po zvá ni na in for-
mač ní schůz ku, kde byla před sta ve na kam paň. Pozván ka měla for mu oby-
čej né ho do pi su na jed nu strán ku, je hož ob sah se sklá dal z ně ko li ka říd ce 
roz trou še ných slov, ob klo pe ných spous tou mís ta: 

„Vá že ný pas to re XY, při po mí ná vám to hle vaši po- 
sled ní      bo hos luž bu?“ (Poznám ka: mezi slo vy bylo mno hem více prázd-
ného mís ta.) Když si dra ma tic ký do pis zís kal pas to ro vu po zor nost, v P. S. se 
do četl vlastní text po zván ky spo lu s  vy svět le ním kam pa ně a  je jích cílů. 
Výsled ky? Na jed nu stra nu měl do pis po la ri zač ní efekt: mno ho du chov ních 
ne po tě ši lo, že se tak hle do zví da jí prav du. Ale na ko nec na něj 90 % du chov-
ních rea go va lo a  při šlo na in for mač ní schůz ku. Jes tli že úro veň kre ati vi ty 
a re spon ze to ho to prv ní ho mai lin gu pro vá ze ly i zby tek kam pa ně, což se ne-
po chyb ně sta lo, v řa dách frank fur tských evan ge li ckých kos te lů mu se lo být 
ná sled ně méně prázd ných míst! 
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Ná zev za káz ky:  Ma lo vá ní
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2C, ne zis ko vý sek tor
Po pis:  3D di rect mail
Agen tu ra:  M&C Saatchi Sydney, Sydney, Aus trá lie
Kli ent:  British Council of Australia
Produkt:  Po by to vá sti pen dia
Rea li za ce:  2006–2007

Program The British Council of Australia (Brit ské rady v Aus trá lii) „Uskuteč ni 
svůj sen“ kaž do roč ně na bí zí šes ti mla dým kre ativním Aus tra la nům tříměsíč-
ní sti pen dia ve Velké Británii u učitele, kte ré ho si ve svém obo ru sami vy be-
rou. Prob lé mem je to, že za šest let exi sten ce pro gra mu se o něm mimo uni-
ver zit ní kam pus ví málo. V M&C Saatchi Sydney do sta li za úkol se s tím vším 
po prat a mu se li být ob zvláš tě kre ativ ní, pro to že mu se li ne jen zís kat při nej-
men ším dvoj ná so bek účas ti před cho zí ho roku, ale mu se li to dokázat s po-
lo vi nou ob vyk lé ho roz poč tu. Sou čás tí je jich kam pa ně „An glá ni bu dou fňu-
kat“, kte rá zís ka la dal ší ví těz ství, byl spe ci ál ní mailing pro fe so rům kaž dé 
vý znam né aus tral ské vyš ší od bor né umě lec ké ško ly. S cí lem po vzbu dit pro-
fe so ry, aby stu den tům do po ru či li vstup do sou tě že „Uskuteč ni svůj sen“, ro-
ze sla la agen tu ra ba líč ky, kte ré zkrát ka mu se li ote vřít – za ba le né v hně dém 
pa pí ře, ová za né pro váz kem, s  ruč ně psa nou adre sou –  uvnitř bylo  ruč ně 
ma lo va né plát no. Na jeho zad ní stra ně byl na psán do pis, kte rý vy svět lo val 
pro gram a od ka zo val uměl ce, kte ří mají zá jem, na we bo vé strán ky. Mi mo-
cho dem, za ba le ná plát na byla do pra ve na do Velké Británie, aby byla odes-
lána odtud, což pod po ři lo je jich au ten ti ci tu. 
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Ná zev za káz ky:  S.P.E.M 
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2B
Po pis:  3D di rect mail 
Agen tu ra:  AIM Pro xi mi ty, Nový Zé land
Kli ent:  Haunui a Farm
Produkt:  Chov ná zví řa ta
Rea li za ce:  2006–2007

Stáj Haunui a Farm měla dva šam pi óny, Dona Eduar da a Elu si ve City, kte ří 
byli vy řa ze ni na chov. Po tře bo va li se před sta vit ma ji te lům kli sen, pro to že 
kon ku ren ce byla ve li ká. Ale jak mají dva hřeb ci vy pa dat – no – muž ně ji než 
vši chni ostat ní na No vém Zé lan du? V  AIM Pro xi mi ty na od po věď při šli: 
udělej te hřeb cům „špat nou po věst“. Vyt vo ři li dvoj díl nou kam paň. Prv ní při-
šel ob jem ný mailing, kte rý se mu sel ote vřít, od fik tiv ní Společ nos ti pro 
ochra nu koň ské mo rál ky. Na oba lu byl ná pis: PO ZOR NA DVA HORKOKREVNÉ 
MLADÉ SAMCE. Uvnitř do pis na bí zel va ro vá ní pro ne vin né mla dé klis ny ma-
ji te lů koní, jakož i bro žu ru s po pi sem vlast nos tí a ro do kme nu obou hřeb ců 
a – jako zla tý hřeb – dva zá ři vé, lesk lé, sáč ky ob sa hu jí cí la te xo vé kon do my 
koň ské ve li kos ti. Každá klis na, kte rá by se při blí ži la k Donu Eduar do vi nebo 
Elu si ve City, by jis tě pod le hla. A i kdy by se ne po da ři lo za brá nit aktu, klis ny 
by ales poň byly chrá ně ny. Nás le du jí cí mailing při šel z far my a od ka zo val na 
trap ný, ale prav di vý prv ní mailing a ob sa ho val ob jed ná va cí for mu lář. Není 
tře ba do dá vat, že prá vě o tom hle se mlu vi lo na blo go vých strán kách o ko-
ních a jezdectví. Z 200 ro ze sla ných ba líč ků bylo 112 ob jed ná vek a vý dě lek 
422 550 USD, s ná vrat nos tí in ves ti ce 1056 %!
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Ná zev za káz ky:  Osa mě lý prst
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii A, 2. mís to v ka te go rii B
Oblast:   A – Kampaň ve více mé diích B2C,  

B – In te rac ti ve B2C
Po pis:  Kam paň ve více mé diích
Agen tu ra:  pro xi mi ty#ttp & Net#work BBDO, Jo ha nnesburg 
Kli ent:  5FM, Ji žní Afri ka
Produkt:  Roz hla so vá sta ni ce
Rea li za ce:  2006–2007

5FM, ve dou cí ji hoafric ká rozhlasová sta ni ce, kte ré se říká „5“, chtě la za-
ujmout více po slu cha čů. Je jím cílem bylo oslovit mla dé po ten ci ál ní po slu-
cha če, kte ří byli skep tič tí k  mé diím, a  zís kat je pro in te rak ci se znač kou. 
Agen tu ra pro xi mi ty#ttp od star to va la mno hos tran nou „un der groun do vou“ 
kam paň sou stře dě nou ko lem smut né ho, osa mě lé ho prs tu, kte rý se tou lal 
svě tem a hle dal čty ři ka ma rá dy. Agen tu ra úmy sl ně udr žo va la kam paň ano-
nym ní bě hem tříměsíč ní fáze vtip ko vá ní, kte rá dala cí lo vé sku pi ně dost 
času na to, aby se s ní sži la. Vy bu do va la neu mě lou we bo vou strán ku, kte rá 
uka zo va la ži vot jed no ho Osa mě lé ho prs tu a jeho pát rá ní. Na víc se kam paň 
opře la o e-mail, viry, te le vi zi a řadu am bi ent ních tak tik, včet ně gra ffi ti. Po 
třech mě sí cích kam pa ně bylo spo je ní s 5FM od ha le no a uká za lo se, že prst 
ko neč ně na šel štěs tí se čtyř mi prs to vý mi ka ma rá dy, z če hož vy plývá, že  „ži-
vot je lep ší s 5“. Tato chyt rá in te rak tiv ní kam paň vy vo la la té měř 2,5 mi lió nu 
ná vštěv strán ky v prv ních třech mě sí cích a 100 000 jed not li vých ná vštěv ní-
ků. Osa mě lý prst také ob dr žel přes 9000 e-mai lů, včet ně fo tek prs tů ode si la-
te lů, a byl zmí něn v nej mé ně 14 ce lo svě to vých blo zích. A co je nej dů le ži těj-
ší – sle do va nost stanice v cí lo vé sku pi ně vý ra zně stoup la.
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Ná zev za káz ky:  Vyhle dá vač byd le ní
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2C
Po pis:  Kampaň ve více mé diích
Agen tu ra:  Shac kle ton, Madrid, Španěls ko
Kli ent:  Youth Council (Rada pro mladé) špa něl ské vlá dy 
Produkt:  In for mač ní we bo vé srá nky
Rea li za ce:  2006–2007

Rada pro mladé špa něl ské vlá dy na bí dla mla dým do spě lým, kte ří pře mý šle-
jí o kou pi vlast ní ho byd le ní, velkou po moc – od rad, kde na jít byd le ní, po 
ve řej né pří spěv ky a  gran ty. Všech ny tyto in for ma ce bylo mož né na jít on-
line na adre se Ke li Finder.com (keli = slan go vý vý raz pro do mov), kte rá ale 
ne by la moc zná má. Agen tu ra Shac kle ton připravila níz ko ná kla do vou kam-
paň s velkým účin kem, kte rá měla sdělení rozšířit. Sous tře di la se ko lem te-
ni sek ská ka jí cích po chod ní ku a  za ru čo va la, že ne zů sta ne ne po všim nu ta 
a vy ge ne ru je spous tu re kla my za dar mo a zá ro veň při ve de cí lo vou sku pi nu 
na we bo vé strán ky. Jme no va la se „Ke li Finder/Pro ve de tě“ a při šla s 10 000 
páry te ni sek Ke li Finder.com s  vi sa čkou nebo bro žu rou pro pa gu jí cí we bo-
vou strán ku. Tyto te ni sky se roz da ly mla dým li dem (bě hem 6 ho din!) a těm, 
kte ří udá va jí krok (v je jich správ né ve li kos ti). Mé dia za hr no va la di rect mail, 
on- li ne/we bo vé akce, te le vi zi, kino, tis ko vi ny, rá dio a street mar ke ting, roz-
dá vá ní tka ni ček vy zdo be ných adresou we bo vé strán ky a slo ga nem a le tá ky 
ve tva ru te ni sek. Návštěv nost we bo vé strán ky pře kro či la cíl o 1200 %.



117

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Ná zev za káz ky:  Uk ra de né skle ni ce 
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2C 
Po pis:  Kampaň ve více mé diích
Agen tu ra:  BMF, Pyr mont, Aus trá lie
Kli ent:  Lion Nathan
Produkt:  Pivo Tooheys Ext ra Dry 
Rea li za ce:  2006–2007

V Lion Nathan chtě li vy bu do vat po vě do mí o své nové znač ce piva Tooheys 
Ext ra Dry (TED) kte rá se nově na bí ze la i to če ná. Také chtě li zvý šit ná vštěv-
nost svých we bo vých strá nek s in te rak cí se znač kou a zvý šit pro dej to če né-
ho TED. Agen tu ra BMF se roz hod la, že kam paň po sta ví na ima ge znač ky: 
TED´s  „cool“ (TED je skvě lej) a zá ro veň bude roz ví jet její atrak ti vi tu pro dis-
tri buč ní ka ná ly. Pro to bylo to če né TED uve de no se spe ci ál ně na vr že ný mi, 
vy so ce při taž li vý mi TED skle ni ce mi, kte ré roz dě li ly kon zu men ty TED a také 
slou ži ly jako cen trál ní mo tiv, ko lem kte ré ho bylo se sta ve no re klam ní sdě le-
ní. Každý ví, že pi va ři rádi „sbí ra jí“ piv ní skle ni ce z hos pod a klu bů. Kampaň, 
kte rá uho di la hře bí ček na hla vič ku, se to či la ko lem fik tiv ní Zá sa ho vé jed not-
ky pro vra ce ní ukra de ných skle nic. Díky am bie ntním hra ným kous kům, tis-
ko vi nám, we bo vým strán kám a po smě vač ně zpi tvo ře ným pla ká tům, kte ré 
va ro va ly před krá de ží skle nic TED (kte ré byly stra te gic ky umís tě ny v hos po-
dách), za zna me na la tato kam paň vý bor né vý sled ky: 64% po vě do mí o to če-
ném TED v cílové skupině osm tý dnů po za ve de ní na trh, přes 34  000 
unikátních ná vštěv ní ků we bo vých strá nek bě hem nej lep ší ho dne, 24,3% 
míra pro kli ká ní se k e-mai lu – a co je nej lep ší, cí lo vý pro dej stoupl o 40 %.  
A také vy hrá li prv ní mís to Caples – na zdra ví!
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Ná zev za káz ky:  Podvod ní tex to vá kam paň
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2C, ne zis ko vá 
Po pis:  Kam paň ve více mé diích
Agen tu ra:  Clemenger BBDO Di rect, Wel ling ton, Nový Zé land
Kli ent:   Grea ter Wel ling ton Re gio nal Council  

(Re gio nál ní rada Wel ling to nu) 
Produkt:  Ná bor no vých čle nů
Rea li za ce:  2006–2007

Grea ter Wel ling ton Re gio nal Council (GWRC), vlá dou zří ze ná en vi ron men-
tál ní sku pi na na No vém Zé lan du, má ti sí ce čle nů, kte ří se za re gis tro va li 
a  pra vi del ně do stá va jí úřed ní sdě le ní o  re cyk lo vá ní a  kva li tě vzdu chu 
a  vody. Ale když doj de na ná bor no vých čle nů a  po vě do mí, GWRC a  je jí 
agen tu ra Clemenger BBDO Di rect čelí vý zvám, mezi něž pat ří úna va, re zi-
sten ce, níz ký roz po čet a ne dů vě ra: Jak může mít tak hle krás né mís to en vi-
ron men tál ní pro blé my? Agen tu ra šla na ne ob vyk lá mís ta – dno ba zé nu, ná-
dr že ve ře jné ho akvá ria – aby do sáh la své ho cíle. Obrov ský před mět, kte rý 
se po do bal láh vi od čis ti cí ho pro střed ku se vzná šel na dně ba zé nu s ná pi-
sem: „Je libo dou šek čis tí cí ho pro střed ku? Dají si ho ryby ve va šem re gi onu, 
když umy je te auto na sil ni ci.“ Totéž její pracovníci udě la li s ple chov ka mi sta-
rých ba rev a s psí mi ho vín ky. Ne to xic ké mo de ly tě chto ne řá dů umís ti li do 
ná dr ží ve ve ře jných akvá riích, tak že se lidé mo hli s hrů zou dí vat na cho bot-
ni ci, kte rá si hra je s láh ví čis ti cí ho pro střed ku, nebo na zvě da vé moř ské ko-
ní ky sto če né ko lem psích vý ka lů. Všech ny pod vod ní ná pi sy na bá da ly re-
spon den ty, aby byli jiní – když po šlou svou e-mai lo vou adre su GWRC a více 
se zapojí. Zabralo to: GWRC v mě sí ci, kdy kam paň pro bí ha la, za zna me na la 
nárůst dotazů na podmínky člen ství o 142 %.
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Ná zev za káz ky:  Ko pí rák 
Oce ně ní:  1. mís to v ka te go rii
Oblast:  B2C – ne zis ko vý sek tor 
Po pis:  Standard ní di rect mail do 500 USD za ti síc ks
Agen tu ra:   Arc Worl dwi de/Leo Burnett Advertising Sdn. Bhd., 

Kua la Lumpur, Ma laj sie 
Kli ent:   Wo men´s Aid Or ga ni sa ti on, WAO  

(Or ga ni za ce pro po moc že nám)
Produkt:  Edu ka ce oby va tel
Rea li za ce:  2006–2007

Bylo na lé ha vě po tře ba, aby Ma laj ci po cho pi li (a pod po ři li) myš len ku, že 
hrů za zneužívá ní není ome ze na jen na fy zic ké ná si lí, ale za hr nu je také 
zneužívá ní psy chic ké a ci to vé. Výhrůž ky, na pa de ní a uráž ky mo hou mít stej-
ně ni či vé ná sled ky jako fy zic ké zneu ži tí, pro to že po zna me na jí  na celý ži vot. 
Arc Worl dwi de/Leo Burnett Advertising Sdn. Bhd. na vrh la pro or ga ni za ci 
WAO níz ko roz poč to vou di rect mai lo vou kam paň. Ta inovativ ně kom bi no-
va la dva běž né před mě ty – ko pí ro va cí pa pír a obál ku – na pros to neo če ká-
va ným způ so bem, kte rý oprav du udělal jas no. Obál ka vy zý va la pří jem ce, 
aby dřív, než ji otevřou, na psa li na ur če né mís to tu nej hor ší věc, kte rou kdy 
ně ko mu ře kli. Když ote vře li obál ku, ob je vi li fot ku ženy, na je jíž ob li čej se 
pro psa la tatáž zra ňu jí cí slo va. Nás le do val vzru še ný vzkaz od WAO, v němž 
žá da la re spon den ty, aby po de psa li pe ti ci pro ti ná si lí mezi po hla ví mi. Ten to 
kou sek ne jen vy ge ne ro val 23 % re spon zí, ale při spěl také k úsi lí WAO zvý šit 
po vě do mí a zís kat to lik po tře bnou pod po ru vlá dy. 



120

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Co je DRTV a jak fun gu je

Re vo luč ní změ na na sta la pro di rect mar ke ting ve chví li, kdy na bíd ka 
elek tro ni ckých mé dií na trhu za ča la tla čit cenu dolů a te le viz ním sta ni-
cím se pře sta lo da řit vy pro dá vat re klam ní blo ky. To umožni lo spo le čnos-
tem pou ží va jí cím ve své mar ke tin go vé ko mu ni ka ci do té doby hlav ně 
di rect mar ke ting vstou pit do elek tro ni ckých mé dií pro střed nic tvím te le-
viz ních a roz hla so vých spo tů s pří mou re spon zí. Tím se ob je vil v ko mu-
ni kač ní pra xi trend, kte rý je na zý ván „DirectResposeTV“(DRTV).

Na čes kém trhu do sud DRTV plně ne fun gu je. Proč tomu tak je? 
K od po vě di na tuto otáz ku je po tře ba po rov ná ní ně ko li ka fak tů. V zá-

sa dě jde o to, že DRTV není pou ze ji ným dru hem te le viz ní ho spo tu vřa-
ze ným do běž né ho vy sí lá ní. Jde o sa mos tat né od vět ví, kte ré za čí ná fun-
go vat za urči tých pod mí nek. 

Je po cho pi tel né, že mé dia pra cu jí v růz ných ze mích roz díl ně, ale po-
dí vej me se na to, jak DRTV fun gu je na ame ri ckém trhu, a zjis tí me, že 
mno hé bude do bu douc na vyu ži tel né i u nás. 

Klí čo vé jsou hlav ně ná kla dy. Ve Spo je ných stá tech jsou všech ny 
ceny televizní re kla my díky vy so ce kon ku renč ní mu me di ál ní mu trhu 
před mě tem jed ná ní. Jsou zá le ži tos tí na bíd ky a po ptáv ky. To je sa moz řej-
mě mož né jen na trhu, kde je ši ro ká na bíd ka ka be lo vých sítí a ne zá vis-
lých ka ná lů. Je jich na bíd ka re klam ní ho času je pak po cho pi tel ně obrov-
ská, tak že při je jím pro de ji vzni ká ka te go rie na zý va ná „un sold in ven to ry“, 
tedy čas, kte rý se ne po da ři lo pro dat. 

Prá vě ten to ne pro da ný čas na ku pu jí spo leč nos ti pů so bí cí v ob las ti 
DRTV. Za tím co plá no va či se při ná ku pu TV času pro ATL re kla mu sna ží 
do sáh nout nej lep ší ho zá sa hu a fre kven ce, li dem z DRTV prů my slu jde 
o nej niž ší ná kla dy na spot a jsou v tom úspěš ní. V prů mě ru zís ká va jí 
dvoj ná sob ný čas za po lo vič ní cenu. 

Mož ná si ře kne te, že na ku pu jí vše chen čas, co ni kdo ne chce, a pak 
vy sí la jí spo ty svých kli en tů ně kdy upro střed noci a nad rá nem. Ku po di-
vu to není prav da. Ač ko li ne na ku pu jí čas v urči tých pro gra mo vých blo-
cích, mají kon tro lu nad poč tem spo tů v da ném ča so vém úse ku dne. Tak 
fun gu je ro ta ce tě chto spo tů, kte rá je zá vis lá na sle do vá ní je jich účin nos-
ti, a může být do da teč ně mě ně na. Tracking je klí čo vým ná st ro jem 
DRTV, jeho vý sled ky zpět ně ovliv ňu jí ná kup v prů bě hu dané kam pa ně. 
Fun gu je to tak, že veš ke rá ohla sy na spot při chá ze jí na bezplatné tele-
fonní čís lo, přičemž in for ma ce o úspěš nos ti spo tu jsou k dis po zi ci té měř 
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oka mži tě. Na víc exis tu jí do ho dy s TV sta ni ce mi na 72ho di no vé stor no 
na zá kla dě ak tu ál ních vý sle dků tra ckin gu. Takže exis tu je rych lá mož-
nost, jak do stat spot „on air“ i „off air“ v urči tém čase. 

Tracking fun gu je vlast ně tak, že te le mar ke tér re por tu je vý sled ky z kaž-
dé ho te le fon ní ho čís la. Růz né TV sta ni ce mají při dě le na růz ná te le fon ní 
čís la (jako kódy na di rect mai lu), tak že je znám vý sle dek po ho di nách 
z kaž dé sta ni ce. Pak se po rov ná vá po čet vo lá ní s vy sí la cím ča sem, tak že je 
mož no sta no vit úči nek kaž dé ho spo tu. Vz hle dem k tomu, že je zná ma 
cena, kte rá byla za pla ce na za je den spot, je mož né kal ku lo vat ná kla dy 
najednuresponzi. Jde tedy o vel mi pro pra co va nou me to du, zá vis lou na 
do ho dách mé dia a spo leč nos tí fun gu jí cích v ob las ti DRTV, kte rá po sky-
tu je pod kla dy k tvr dé mu ob chod ní mu jed ná ní v prů bě hu celé kam pa ně 
a umož ňuje mě nit na sa ze ní spo tů, a do sa ho vat tak lep ších vý sle dků. 

To byla tedy malá ukáz ka toho, jak DRTV a mé dia fun gu jí. U nás tato 
pra xe sa moz řej mě není, a jest li jed nou bude, je otázkou vý vo je na še ho 
me di ál ní ho trhu, jeho di gi ta li za ce a změn v le gis la ti vě, kte rá za tím zná 
pou ze po jem te le sho pping. Nic mé ně spo ty, kte ré urči tě do DRTV pat ří, 
se po stup ně v re klam ních blo cích ob je vu jí, i když za tím na prin ci pech 
kla si cké ho „ná ku pu médií“.

Je tře ba říci, že samo za ve de ní této pra xe, zhru ba v po lo vi ně de va de-
sá tých let, za pů so bi lo na jed not li vých tr zích po měr ně re vo luč ně. 
Především pro to, že umožni lo spo le čnos tem pou ží va jí cím ve své mar ke-
tin go vé ko mu ni ka ci hlav ně di rect mar ke ting vstou pit do elek tro ni ckých 
mé dií. Byly také pro ve de ny tes ty, kte ré měly za cíl zjis tit roz díl nost této 
pra xe v po rov ná ní s využívá ním kla si ckých „pri me timů“ u jed not li vých 
sta nic. Výsled ky uká za ly, že „pri me time“ není pro di rect mar ke té ry žád-
nou spá sou. Respon ze na sa ze ných spo tů byla sice dvoj ná sob ná, ale stá la 
14krát více. 

To se tě mto in ze ren tům zkrát ka ne vy pla tí. Stej ný pří stup je také k dél-
ce spo tu. Še de sá tiv te ři no vé spo ty měly o po lo vi nu více re spon zí než tři-
ce tiv te ři no vé, ale byly více než o po lo vi nu draž ší. Dalším dů le ži tým prv-
kem DRTV je to, že umož ňu je tvor bu spo tře bi tel ských da ta bá zí, kte ré 
mo hou být dále využívá ny např. v di rect mai lu a te le mar ke tin gu. 

Sou vi se jí cí otázkou je sama tvor ba DRTV spo tů a také ná kla dy na je-
jich vý ro bu. Jde tu také o ná pad, a to rea li zo va tel ný za níz ký pro dukč ní 
roz po čet. DRTV spo ty na bí ze jí vý ro bek nebo služ bu k oka mži té kou pi. 
Pro to mají také svou spe ci fi ckou struk tu ru a dy na mi ku. Musí na bíd nout 
vý ro bek či služ bu a vy zvat k akci. 

Jaké jsou hlav ní roz dí ly mezi DRTV spo ty a spo ty běž né re kla my?
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l	 	 DRTV spo ty vy zý va jí k akci a k ná ku pu, nej sou ur če ny k bu do vá ní 
ima ge. 

l	 	 Běž né spo ty sice také vy zý va jí ke kou pi a spo tře bě, ale pře de vším 
pro střed nic tvím bu do vá ní po sto je ke znač ce.

l	 	 Cílem DRTV je vy vo lat mě ři tel nou re ak ci.
l	 	 Spo ty běž né re kla my mají zpra vi dla vyš ší kva li tu pro duk ce.

DRTV spo ty jsou také ide ál ní pro krát ké de mon stra ce vý rob ků a slu-
žeb. Hodí se pro zbo ží a služ by, jako jsou na bíd ky:

l	 	 po jiš tě ní a fi nanč ních slu žeb;
l	 	 hu deb ních na hrá vek;
l	 	 vzdě lá va cích kur sů;
l	 	 před plat né ho ča so pi sů;
l	 	 te le viz ních pro gra mů;
l	 	 in ter ne to vých slu žeb;
l	 	 ku chy ňs ké ho ná či ní;
l	 	 zbo ží a slu žeb ve sle vě;
l	 	 bez peč nost ních slu žeb.

Ne ho dí se pro zbo ží rych lé spo tře by a pro zbo ží dlou ho do bé spo tře by 
bu du jí cí oso bi tý ima ge. 

Souhr ně mů že me říci, že pro DRTV jsou nej dů le ži těj ší za prvé ná kla
dy; za dru hé jasně definovaná nabídka, kte rá je schop na do sáh nout 
žá da ných vý sle dků; za tře tí cel ko vé kre ativ ní pro ve de ní, kte ré je pod-
stat né pro cel ko vý úči nek. Ko neč ně pla tí, že je mož né po ru šit uve de né 
tře tí pra vi dlo, ale ni kdy prv ní dvě! DRTV spo ty mají svou sa mos tat nou 
ka te go rii, např. v sou tě ži John Caples Internatio nal Awards ve Spo je-
ných stá tech. 

Od vět ví DRTV také v po sled ních de se ti le tech vý ra zně ovliv ňu je růst 
mar ke tin go vých roz poč tů in ve sto va ných do di rect mar ke tin gu v po rov-
ná ní s in ves ti ce mi na ATL re klam ní ko mu ni ka ci. Hlav ní mi hrá či na trhu 
ovliv ňu jí cí mi celé od vět ví direct marketingu jsou nyní agen tu ry Di gi tas, 
Rapp Collins, Draft a Wunderman. Je jich sou čas né vý no sy úspěš ně ros-
tou hlav ně díky pří mým ka ná lům, jako je DRTV, di rect mail, e-mail a te-
le mar ke ting. Vý no sy v roce 2003 do sáh ly do sa vad ní ho vr cho lu 2,87 mi-
liar dy do la rů a pro ti roku 2000 za zna me na ly 15% ná růst. Nap ro ti tomu 
vý no sy z re kla my a mé dií za zna me na ly pro ti stej né mu roku po kles  
o 2,7 %. Cel ko vě se tady zdá, že kli en ti ve Spo je ných stá tech a na dal ších 
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tr zích nej ra dě ji smě řu jí své roz poč ty do mar ke tin go vých ak ti vit s mě ři-
tel nou odezvou, k nimž DRTV be ze spo ru pat ří. 

Jak vy užít DRTV na čes kém trhu

Co si roz my slet

1.  Po kud váš pro dukt nebo služ ba spa da jí mezi ka te go rie, kte ré jsou 
vhod né pro ten to typ ko mu ni ka ce, je to prv ní dů vod, proč za čít o vyu-
ži tí DRTV uva žo vat. 

2.  Víte, že me di ál ní pro stře dí za tím ne při ná ší pří zni vou cenu pro ná kup 
času DRTV. To zna me ná, že vám nyní sice při ne se efekt, ale za tím za 
ce ní ko vé ceny. Změ nu je mož no oče ká vat po ná stu pu di gi tál ní ho vy-
sí lá ní. 

3.  Jsou-li vaše spo ty spí še in for ma tiv ní a málo zdůrazňují vý ho du 
produktu. Ne nu tí k pří mé akci. Kontakt ní lin ky jsou u nich pou ze do-
plň kem. Zkus te DRTV. 

4.  Po tře bu je te zís kat nové zá kaz ní ky pro dlou ho do běj ší ko mu ni ka ci? 
DRTV je vhod ným pro střed kem pro da ta mi ning. 

Jak na to

1. Po suňte se od ima ge k pro de ji a zís ká vá ní dat.
2. Získej te kva lit ní ho te le mar ke té ra a kva lit ní tvůr ce spo tu.
3.  Vytvořte kva lit ní níz ko ná kla do vý spot. Sdě le ní pod ři ďte po tře bě pro-

dá vat. Vyz vě te k oka mži té re ak ci a tu od mě ňuj te vý ho da mi – call to 
ac ti on. 

4. Zís ká vej te data vo la jí cích.
5.  Opti ma li zuj te spo lu s me di ál ní agen tu rou ná kup mé dií z hle dis ka 

účin nos ti re spon ze.
6.  Uprav te kam paň z hle dis ka syn er gie s ostat ní mi pod lin ko vý mi ka-

ná ly.
7.  Vo lá ní na in fo lin ku ber te jako pri már ní uka za tel pro hod no ce ní kam-

pa ně.
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Co mů že te zís kat

Ma xi ma li za ci oka mži té ho efek tu v po do bě no vých zá kaz ní ků vo la jí cích 
ihned na in fo lin ku. Okamži té na vá zá ní in di vi du ál ní ko mu ni ka ce ná sle-
du jí cí po mo ti vačním ma so vém zá sa hu. Ten to pří stup ne bu de v roz po ru 
s kla si ckým me di ál ním plá no vá ním. Vyu ži tím vý zvy k re spo zi „call to 
ac ti on“ vy tvo ří te spot ape lu jí cí na cí lo vou sku pi nu sil nou vý zvou k oka-
mži té re ak ci, zvláš tě po kud je za vo lá ní na in fo lin ku pod po ře no mo ti vač-
ní po bíd kou. 

V dané si tua ci tedy vy tvo ří te spe ci ál ní TV spot, umís tě ný do stan dar d-
ní ho re klam ní ho blo ku, ale ni ko li do te le sho ppin gu, přes to že uži je te po-
bíd ky po dob né te le sho ppin go vé mo ti va ci („za vo lej te ihned a zís ká te …“).

Jak je mož né již nyní ten to pro ces ří dit

Již v sou čas né době je mož né vy užít pro tak to po ja tou kam paň ná st ro jů 
pro me di ál ní plá no vá ní, a tak mě nit na zá kla dě ana lý zy re spon ze na sa ze ní 
spo tů v rám ci pro bí ha jí cí kam pa ně. Mů že me pou žít ná sle du jí cí po stup:

Ana lý za – Vy hod no ce ní – Prognó za

De tail ní ana lý za kaž dé ho spo tu – čas, den v tý dnu, den v mě sí ci, 
struk tu ra di vá ků, po řa dí spo tu v blo ku, typ blo ku, po čet GRP (TRP) spo-
tu, po čet GRP (TRP) od za čát ku kam pa ně, hle dá ní ma te ma tic ké zá vis-
los ti re spon ze na jed not li vých pa ra met rech – „scoring“ jed not li vých 
spo tů.

Na zá kla dě ana lý zy pro bě hlých spo tů (je jich pa ra me trů) je pro ve den 
vý běr spo tů sta tis tickým pro gra mem po dle všech pa ra me trů da né ho spo-
tu. Nad stan dar dním me di ál ním plá no va cím pro gra mem je pou žit sta tis-
tic ký pro gram, kte rý pro gnó zu je re spon ze na kaž dý spot. 

Ten to po stup vám umož ní i v sou čas ných pod mín kách ve spo lup rá ci 
s me di ál ní mi od bor ní ky sku teč ně dob ře na plá no vat a ří dit DRTV kam-
paň. Plánová ní DRTV ma xi ma li zu je oka mži tou re spon zi díky vý bě ru 
nej vhod něj ších blo ků, kte rý je pod po řen sta tis tickou ana lý zou. Ne brá ní 
kla si cké mu „post buy“ vy hod no ce ní a ne zne hod no cu je nut ně kla sic ké 
me di ál ní pa ra me try. Vy ža du je však pl nou kon tro lu nad kam pa ní, bez zá-
sa hů TV sta ni ce nebo pou ži tí te le sho ppin gu, kde kli ent či agen tu ra ne-
ma jí pl nou kon tro lu nad na sa ze ním spo tů. 
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Nechci tím ovšem tvr dit, že v kla si ckém di rect mar ke tin gu se již ne-
ob je vu jí nové tren dy a in spi ra tiv ní ná pa dy. Zde jsou pří kla dy.

Přík la dy

Microsoft

Pro zvý še ní poč tu účast ní ků na kon fe ren ci v In dii dala spo leč nost Microsoft 
pří le ži tost agen tu ře Draft, aby vy tvo ři la ta ko vou po zván ku, kte rá by vy nik la 
ve změ ti po zvá nek na kon fe ren ce a za pů so bi la na cí lo vou sku pi nu, jíž byli 
šé fo vé v obo ru in for mač ních tech no lo gií. Jaká byla od po věď? Vyt vo ře ní na-
po do be nin pasů, kte ré byly tak věr né, že té měř ni kdo neodolal je jich ote-
vře ní, ale hlav ně se ne chal pře svěd čit k účas ti. 

Mo bistar – 3D di rect mail

Mo bistar je spo leč nost poskytující mobilní telekomunikační a da to vé služ-
by. Je vlast ně na z 51 % spo leč nos tí Oran ge a  je čís lem dvě na bel gi ckém 
trhu mo bil ních ope rá to rů a  bez drá to vých sítí. Pro udr že ní po dí lu na trhu 
byla vy pra co vá na dlou ho do bá stra te gie za hr nu jí cí kam pa ně na pod po ru 
pro de je, di rect mar ke ting a  field mar ke ting. Společ nost Mo bistar se však 
chtě la stát te le ko mu ni kač ní spo leč nos tí pro malé pod ni ky. Agen tu ra Draft 
pro to vy tvo ři la troj roz měr ný di rect mail, kte rý měl upou tat po zor nost cí lo-
vé sku pi ny pod ni ka te lů. Šlo o  3D ba lí ček ve for mě rus ké pa nen ky – 
matrjošky. Byl to chyt rý ná pad, jak rych le a pře hled ně pre zen to vat, že jed na 
spo leč nost může na bíd nout všech ny po třeb né služ by. Odez va byla ohrom-
ná a  malé pod ni ky se sta ly nejvýznamnější skupinou klientů Mo bis ta ru.  
(Viz ob rá zek XV ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 128.)
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Virgin Cre dit Card

DRTV spot agen tu ry iLeo Australia s  ná zvem Virgin Plastic Surge ry zís kal  
1. mís to na XXVI. roč ní ku pre stiž ní di rect mar ke tin go vé sou tě že John Caples 
Internatio nal Awards v New Yor ku. 

Jeho děj se ode hrá vá na ope rač ním sále, kde hlav ní chi rurg v na pja té 
at mo sfé ře po pi su je krok za kro kem prů běh ope ra ce:  „Odst ra ňu je me vy so-
ký úrok.“ „Odst ra ní me i  roč ní po pla tek.“ Ale když na vr hne: „Odst ra ní me 
i pro gram od měn,“ ko le ga jej váž ně pře ru ší: „Tím by chom ho ztra ti li...“ Spot 
na bá dá k  oka mži té re ak ci na na bíd ku zvý hod ně ných ban kov ních slu žeb. 
(Viz ob rá zek XVI ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 128.)

Kde hle dat na síti 

www.cap les.org
Oficiál ní strán ky pre stiž ní me zi ná rod ní direct marketingové sou tě že. 

www.fe dma.org
Oficiál ní strán ky The Fe de ra ti on of European Di rect and In te rac ti ve Marketing 
(FEDMA).

www.ad maz.cz
Oficiál ní strán ky čes ké Aso cia ce direct marketingu a  zá sil ko vé ho ob cho du. Na 
strán kách na lez ne te etic ký ko dex DM agentur a pra vid la sou tě že Če ský di rekt.

Co se může stát

Je den za da va tel si ob jed nal „úžasnou a inovativ ní di rect mar ke tin go vou kam paň“ 
a trá pil agen tu ru bě hem ně ko li ka dlou hých pre zen ta cí, při kte rých také mě nil za-
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dá ní i stu peň své od va hy k pou ži tí inovativ ních prv ků. Na ko nec se po da ři lo vy tvo-
řit kam paň, o  kte ré byli vši chni pře svěd če ni, že je tím pra vým, co by mo hlo 
zapůsobit a spl nit všech na oče ká vá ní. Pre zen ta ce pro bí ha la v an glič ti ně. Account 
di re ctor, kte rý ji vedl, osvět lil její prin ci py a předpokládaný účinek, kre ativ ní ře di-
tel, zná mý jako dost im pul siv ní chla pík, pre zen to val již po šes té do pun tí ku do ta že-
ný kre ativ ní kon cept s pří mou re spon zí. Když skon čil, po hlé dl tá za vě na kli en ta. 
„Well,“ řekl kli ent, „pěk né, ale my po tře bu je me ten pro dukt do slo va na cpat na ten 
za pla ve ný trh a tí mhle si ješ tě nej sem jist...“

Kreativ ní ře di tel ne zv lá dl si tua ci, zru dl a čes ky vy kři kl: „Já vám po vím, kam si 
mů že te ten váš vý ro bek na cpat...“ a spěš ně opustil za se dač ku. „What’s he said?“ 
ptal se udi ve ný kli ent. Account di re ctor ne hnul ani br vou a od po vě děl: „Ří kal, že 
vaše při po mín ky ho in spi ro va ly ke skvě lé mu ná pa du, a tak ho bě žel hned zpra-
co vat...“

Shr nu tí

Di rect mar ke ting je ob las tí, kte rá se stá le dy na mic ky vy ví jí. Vz hle dem 
k  tomu, že ten to obor mu sel vždy dbát na vy vo lá ní mě ři tel né re spon ze, 
rych le za své při jal in te rak tiv ní tech no lo gie a při způ so bil se jim. Nic mé ně 
umě ní na psat účin ný di rectmai lin go vý text ane bo schop nost při jít na je di-
neč né ře še ní mar ke tin go vé ho pro blé mu jsou in spi ra tiv ní i v naší di gi tá lní 
době.
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Jak vy užít filmu a po čí ta čo vých her

Sna hu za kom po no vat vý rob ky do fil mo vé ho děje mů že me po zo ro vat již 
ně ko lik de se ti le tí. Jde o net ra dič ní re klam ní for mu pů so be ní na di vá ka. 
Využívá jí více zna ček a osvěd či la se ve více seg men tech. Této for my 
re kla my vyu ží va jí jak vý rob ci au to mo bi lů, ne al ko ho li ckých a al ko ho li c-
kých ná po jů, tak mo bil ních te le fo nů, po čí ta čů a elek tro ni ky stej ně jako 
vý rob ci rych loobrát ko vé ho zbo ží. 

Product pla ce ment mů že me de fi no vat jako zá měr né a pla ce né umís tě-
ní znač ko vé ho vý rob ku do au dio vi zu ál ní ho díla s cílem jeho pro pa ga ce. 
Jeho atri bu tem je re klam ní efekt v dané cí lo vé sku pi ně při vyu ži tí kon-
tex tu nebo zná mých osob nos tí. Kvalit ní pro duct pla ce ment za sa zu je vý-
ro bek prá vě do po zi tiv ní ho kon tex tu a např. uka zu je, že jeho uží vá ní je 
běž nou sou čás tí ži vo ta hr di ny fil mu. 

Po ně ko li ka po ku sech, kte ré ne mě ly vě tší mar ke tin go vý efekt, byl 
ten to způ sob pro pa ga ce pou žit v roce 1982 ve fil mu E. T. Mi mo zemšťan, 
kde byly re klam ním vý rob kem slad kos ti z pro duk ce fir my Ree se’s, kte ré 
měl Ame ri ča ny mi lo va ný E. T. v ob li bě. Po uve de ní fil mu se zvý šil je-
jich pro dej o 65 %. Od té doby pro šel pro duct pla ce ment dal ším vý vo-
jem. 

Product pla ce ment spo čí vá v zá sa dě v tom, že vý rob ky nebo služ by 
part ne ra jsou za kom po no vá ny do fil mo vé ho děje. Product pla ce ment je 
tedy od bor né ozna če ní re klam ní ak ti vi ty, kdy se urči tý vý ro bek nebo 
znač ka vi di tel ně umí stí do děje, a to buď ješ tě před jeho na to če ním (do 
scé ná ře), nebo v po stprodukci tak, aby bylo na prv ní po hled jas né, o kte-
rý kon krét ní pro dukt či znač ku jde. Di vák je po tom tou to re kla mou za sa-
žen pří mo a v pod sta tě ji ne mů že ne vní mat.

Ten to druh re kla my při ná ší mož nost oslo vit spe ci fic ké cí lo vé sku pi-
ny. Zá ro veň s uve de ním fil mu se za kom po no va ným vý rob kem je mož no 
ten to vý ro bek ješ tě více zvi di tel nit pa ra lel ní re klam ní kam pa ní po mo cí 
běž ných re klam ních mé dií a pub lic re la tions. Kampaň však může být 
ješ tě účinněj ší a roz sáh lej ší, po kud si za da va tel za kou pí spe ci ál ní li cen ci. 
Za kou pe ní li cen ce umož ňu je vyu ži tí po stav, pro stře dí a slo ga nů z fil mu 
ve vlast ní re klam ní kam pa ni. Systém tě chto li cen cí je znám na pří klad 
z ani mo va ných fil mů Wal ta Disneye. Tyto li cen ce jsou fi nanč ně ná klad-
né. Na trhu však exis tu jí spo leč nos ti, kte ré za urči tých pod mí nek na bí ze-
jí li cen ce za niž ší cenu, což kli en to vi umož ní pře su nout vě tší část fi nanč-
ních pro střed ků na rea li za ci vlast ní re klam ní kam pa ně, a tak oslo vit svou 
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cí lo vou sku pi nu op ti málním mar ke tin go vým mi xem. Ve chví li, kdy kli-
ent spo jí svůj pro dukt s fil mem, kte rý je již tou do bou uvá děn v ki nech 
a je tedy znám díky vlast ní re klam ní kam pa ni fil mu, sle do va nost této 
re kla my stou pá pří mo úměr ně s ob lí be nos tí fil mu u dané cí lo vé sku pi ny. 

Product pla ce ment se ale ne ob je vu je jen ve fil mech. Je uplat ňo ván 
také v po čí ta čo vých hrách. Společ nost Sony již ně ko lik let na bí zí umís-
tě ní loga do svých her. Umisťová ní rek lam do po čí ta čo vých her vý rob ci 
ví ta jí. Ne boť pa ra dox ně po má há na vo dit ilu zi re ál né ho svě ta. 

Product pla ce ment v po čí ta čo vých hrách má pro mar ke té ry i dal ší vý-
ho dy – není to tiž ná klad ný a re kla ma se ve hře zo bra zu je opa ko va ně při 
kaž dé dal ší hře. To zna me ná, že u oprav du po pu lár ních her má znač ka 
velkou šan ci pro nik nout do pod vě do mí hrá čů. 

Co je tře ba zvá žit v sou vis los ti s pro duct pla ce men tem:

l	 	 Vhod nost za kom po no vá ní vý rob ku nebo služ by do urči té ho děje, tzn. 
po sou ze ní dané pa sá že scé ná ře, kte rý by tvůr ce měl mar ke té ro vi 
před sta vit.

l	 	 Po sou dit, zda zá bě ry ales poň mi ni mál ně uka zu jí funkč nost nebo kva-
li tu pro duk tu.

l	 	 Za pa ma to va tel nost si tua ce v aso cia ci s vý rob kem.
l	 	 Mož nost vyu ži tí zá bě rů v pro pa ga čním „fil mu o fil mu“, kte rý bývá 

uvá děn v TV.
l	 	 Odhad poč tu di vá ků, kte ří film per spek tiv ně uvi dí.
l	 	 Mož nost za kom po no vá ní pro duk tu do fo tog ra fií z na tá če ní, kte ré bu-

dou k dis po zi ci no vi ná řům.
l	 	 Mož nost umís tě ní fo tog ra fie v ča so pi sech, na we bo vých strán kách 

fil mu nebo na oba lu vi deo ka ze ty a DVD.
l	 	 Mož nost uve de ní re klam ní ho spo tu na pro dukt na vi deo ka ze tách nebo 

DVD s fil mem.

Mo de lo vé umís tě ní loga:

l	 	 na pla ká tech fil mu;
l	 	 v tiš tě ných in ze rá tech; 
l	 	 na po zván kách na tis ko vou kon fe ren ci; 
l	 	 na po zván kách na pre mi éru fil mu;
l	 	 v pro sto rách, kde se bu dou ko nat tis ko vé kon fe ren ce, no vi nář ská pro-

jek ce a pre mi éra fil mu;
l	 	 na we bo vých strán kách fil mu;
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l	 	 v pří pad ném kniž ním vy dá ní fil mo vé po víd ky; 
l	 	 na vi deo ka ze tách a DVD s fil mem. 

Za da va tel by měl do stat k dis po zi ci sadu fo tog ra fií o fil mu s mo ti vem 
pro duk tu, včet ně mož nos ti vy užít jich v rám ci vlast ních in ter ních a ji-
ných re klam ních ak ti vit a na svých we bo vých strán kách. Ten to vý čet je 
ori en tač ní a má slou žit pro kon tro lu správ né ho plá no vá ní pro duct pla ce-
men tu a jed ná ní s pro du cen ty. 

Za jí ma vá je i eko no mic ká strán ka pro duct pla ce men tu. Ne vždy fir my 
za re kla mu pla tí. Po kud ano, cena se po hy bu je ob vyk le mezi de se ti ti sí ci 
a jed ním mi lió nem do la rů. V Čes ké re pub li ce při bliž ně 1–5 mi lió nů Kč.

Si tua ce v Čes ké re pub li ce

Product pla ce ment je po stup ně ak cep to ván jako dal ší for ma pod po ry fil-
mu. Ob je vu jí se ně kte ré pří kla dy, např. ve fil mu Jak bás ní ci ne ztrá ce jí 
na dě ji re ži sé ra Du ša na Klei na se ob je vu jí au to mo bi ly Maz da. Infor ma ce 
o fil mu se také ob je vi ly v zá kaz ni ckém ča so pi se Maz da News. No vi ná ři 
zís ka li od po ví da jí cí pod kla dy o fil mu i o pro duk tu, u pro dej ců Maz dy vi-
se ly pla ká ty a dea le ři roz dá va li ku pó ny na vstu pen ky do kina, v rám ci 
před vá dě cí akce „Os tré dny s Mazdou“, kte rá pro bí ha la v ná vaz nos ti na 
uve de ní fil mu. Znač ka Opel se zase ob je vi la v se ri álu z pro duk ce Čes ké 
te le vi ze Mís to na ho ře. 

Jaká je bu douc nost pro duct pla ce men tu

Přes to že se v naší fil mo vé dis tri bu ci pro sa zu je ten to trend po zvol na, oče-
ká vá me po stup ně jeho vý zna mněj ší roz voj a sil něj ší pro po jo vá ní s ostat ní-
mi re klam ní mi ak ti vi ta mi. Jako vhod ná al ter na ti va ke kla si ckým re klam-
ním for mám zís ká pro duct pla ce ment ve fil mech i po čí ta čo vých hrách 
vě tší při taž li vost i pro mar ke té ry na čes kém trhu. Jeho vý ho dou jsou níz ké 
ná kla dy opro ti běž ným kam pa ním a mož nost pro po jo vá ní (cross pro mo -
tion) s vlast ní pro pa ga cí fil mu. Ne vý ho dou může být dlou ho do bá pre zen-
ta ce za sta rá va jí cího vý rob ku po uve de ní dal ších no vých typů a ob tíž ná 
mě ři tel nost odez vy. Efekti vi tu pro duct pla ce men tu za jiš ťu je hlav ně syn er-
gie s dal ší mi slož ka mi mar ke tin go vé ho ko mu ni kač ní ho mixu. 
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Jaké jsou mož nos ti fil mo vé ho mar ke tin gu

Film je v po sled ních le tech stá le využívanějším mé diem pro pro pa ga ci pro-
du ktů a také pod po ru ima ge fi rem. Kvalit ní film může díky vhod ně zvo le né 
mar ke tin go vé stra te gii part ne ra fil mu oslo vit znač nou část jeho cí lo vé sku-
pi ny a po zi tiv ně ovliv nit cho vá ní zá kaz ní ka, a to tím, že umož ňu je:

l	 	 Os lo ve ní zá kaz ní ka pro střed nic tvím jeho emo cí.
l	 	 Efek tiv ní pod po ru ima ge spo leč nos ti nebo znač ky.
l	 	 Kreativ ní for mu zvi di tel ně ní pro du ktů a slu žeb.
l	 	 Přesněj ší za mě ře ní na cí lo vou sku pi nu. 
l	 	 Niž ší in ves ti ce při ná ku pu mé dií a rea li za ci vlast ní re klam ní kam pa ně.
l	 	 Spo je ní pro duk tu se zná mou osob nos tí.

Produk ty nebo služ by lze za čle nit pří mo do děje fil mu ne ná sil nou for-
mou, kte rá vý ra zně ne na ru ší da nou scé nu a přes to ut kví di vá ko vi v pa-
mě ti. Nej de o ty pi ckou pro pa ga ci pro duk tu jako v kla sic ké re kla mě, ale 
o vy tvo ře ní pří bě hu, ve kte rém si vý ro bek „za hra je“, sta ne se hlav ní re-
kvi zi tou prá vě pro bí ha jí cí si tua ce, může se stát i cha rak te ris tickým zna-
kem hlav ní po sta vy fil mu.

Umí stě ní vý rob ku nebo služ by do fil mu (v za hra ni čí, ale po stup ně 
i u nás do te le viz ní ho se ri álu nebo rea li ty show) je mož né ne jen vi zu ál ně, 
ale také ver bál ně (např. ArginMax ve fil mu Účast ní ci zá jez du).

V rám ci na tá če ní fil mu je mož no vy užít zá ze mí, vý pra vy, pří pad ně 
her ců pro na to če ní vlast ní ho re klam ní ho spo tu za vý rob ní ná kla dy. 

Prá va a li cen ce

Prá va a li cen ce jsou stá le po pu lá rněj ší a roz ší ře něj ší for mou vyu ži tí fil mo-
vých práv pro mar ke tin go vé ak ti vi ty. Tato mar ke tingová stra te gie se stá vá 
sou čás tí tzv. love bran du, kdy si zá kaz ník bu du je emoč ní vz tah ke znač ce.

Jaké jsou mož nos ti?

l	 	 Fo to gra fie, symboliku fil mu lze umís tit na obal vý rob ku, do pre zen-
tač ních ma te ri álů.

l	 	 Lze vy tvo řit li mi to va nou řadu vý rob ků s mo ti vem filmu a uspořádat 
atrak tiv ní spo tře bi tel skou sou těž. 
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l	 	 Fil mo vé se kven ce, tex ty (úryv ky ze scé ná ře) i hud ba mo hou  
efek tiv ně pod po řit re klam ní kam paň. 

Přík la dy vyu ži tí práv a li cen cí v ČR:

l	 	 Shrek a Ve se lá krá va – Shrek na oba lu sýrů.
l	 	 Sé rie pře ba lů fil mo vých ti tu lů Coca-Cola li ght. 
l	 	 Pán prs te nů a Eu ro tel – vi zuá ly, dia lo gy a hud ba ke sta že ní. 
l	 	 Rafťá ci – No kia, Do mi ná tor, Kinder Bue no.
l	 	 Krte ček – ob le če ní, hrač ky.
l	 	 Sa mo tá ři, Ce sta z měs ta – Re nault.
l	 	 Ro mán pro ženy – Avon.

PR ak ti vi ty a sou tě že

Fil mo vé pro stře dí a zná mé osob nos ti jsou vel mi dob rým ná st ro jem pro 
ko mu ni ka ci s ve řej nos tí. V zá sa dě umož ňu jí:

l	 	 Umí stě ní ex klu ziv ní ho roz ho vo ru s tvůrci a her ci na we bo vých strán-
kách, v rám ci PR kam pa ně v tiš tě ných mé diích.

l	 	 PR člán ky – po má há me čes ké kul tu ře (ki ne ma to gra fii).
l	 	 Mož nost po řá dat sou tě že, je jíž vý her ci se bu dou moci zú čast nit ně ko-

li ka dnů na tá če ní – „Staňte se asi sten tem re ži sé ra“. 
l	 	 Sou tě že o vstu pen ky na slav nost ní pre mi éru, spo tře bi tel ské sou tě že.

Cross pro mo ti on

l	 	 V rám ci re klam ní kam pa ně dis tri bu to ra při uve de ní fil mů do kin nebo 
DVD je mož né zvi di tel nit znač ku nebo pro dukt.

l	 	 Imageo vé spo je ní part ne ra s fil mem.
l	 	 Sou těž ní, pro pa gač ní spo je ní part ne ra s fil mem, např. spo je ní s fil-

mem na zá kla dě po tře by zvý šit pro dej pro du ktů nebo slu žeb part-
ne ra.

l	 	 Společ ná ko mu ni ka ce pro du ktů nebo služ by s fil mo vým mo ti vem.
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Pre zen ta ce part ne ra v rám ci fil mo vé dis tri bu ce

Ob jem pl ně ní je vždy zá vis lý na výši pro střed ků vlo že ných do fil mu a na 
kon krét ní re klam ní kam pa ni fil mu.

Seznam mož ných ak ti vit:

l	 	 Umí stě ní loga, spon zor ské ho od ka zu v úvod ních a zá vě re čných ti tul-
cích fil mu.

l	 	 Umí stě ní loga, pac ks ho tu v rám ci TV kam pa ně. 
l	 	 Umí stě ní loga, pac ks ho tu jako sou část trai le rů v ki nech.
l	 	 Umí stě ní loga (slo ga nu) na veš ke rých pro pa gač ních ma te ri álech. tj.  

bi llboar dy, po hle dy, pla ká ty, tram va je, met ro, city lig hty, po zván ky atd. 
l	 	 Umí stě ní loga na CD sou ndtrac ku a od kup za zvý hod ně nou cenu.

Hod no ta prů měr né re klam ní kam pa ně fil mu je asi 5–7 mi lió nů Kč.
Dal ší mi mož nost mi jsou:

l	 	 Za čle ně ní mar ke tin go vé ho ob sa hu do spo tů v rá diu.
l	 	 Zač le ně ní do in ter ne to vé kam pa ně a umís tě ní na we bo vé strán ky fil mu.
l	 	 Umí stě ní loga, od ka zu v rám ci tis ko vé in zer ce fil mu. 
l	 	 Zvi di tel ně ní part ne ra na tis ko vých kon fe ren cích.
l	 	 Zvi di tel ně ní a ve řej né po dě ko vá ní na slav nost ní pre mié ře.
l	 	 Uspořádá ní slav nost ní před pre mié ry pro part ne ra a jeho za měst nan ce 

a part ne ry.
l	 	 Dis tri bu ce vol ných vstu pe nek jako cen do sou tě ží na pod po ru pro-

de je.
l	 	 Vyu ži tí vy dá ní DVD pro dal ší pro pa ga ci znač ky, ze jmé na spo je ní 

s uve de ním DVD ti tu lu do vi deo půj čo ven, za řa ze ní re klam ní ho spo tu 
před film.

Mož nos tí vyu ži tí fil mu pro mar ke tin go vé zá mě ry je mno ho. Vel mi 
dů le ži tá je vzá jem ná ko mu ni ka ce mezi tvůrci a part ne ry již před za čát-
kem na tá če ní, kdy je nej ví ce času a pro sto ru pra co vat na spo leč né kon-
cep ci spo lup rá ce. Entertainment mar ke ting obec ně by měl spo tře bi te lům 
zpří jem ňo vat chví le, kdy se chtě jí ba vit, od po čí vat, měl by být oproš těn 
od kla si ckých fo rem re kla my a na bíd nout hra vou, kre ativ ní zá ba vu. 
Product pla ce ment by měl umět za kom po no vat pro dukt do děje tak, aby 
se stal jeho atri bu tem a evo ko val jeho využívá ní v reálném ži vo tě. 
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Product placement v televizi

V roce 2010  vstoupil  v České republice v platnost nový zákon o audio-
vizuálních mediálních službách. Tento zákon konečně legalizuje product 
placement v ČR a upravuje jeho používání.  Další důležité změny přinesl 
zmíněný zákon do oblasti sponzoringu.

  Product placement je pro televize nový formát komerční prezentace, 
který spočívá v umístění výrobků a služeb do vysílání v následujících 
oblastech (s výjimkou zpravodajských  a dětských pořadů):                                                      

                                                     
l	 	  v kinematografických dílech;                                                                                                   
l	 	 ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání;                                                      
l	 	 ve filmech a seriálech vytvořených pro audiovizuální mediální služby 

(internet);                                              
l	 	 ve sportovních pořadech;                                                                                                      
l	 	 v zábavních pořadech.

  
Předmětem prezentace nesmí být cigarety nebo jiné tabákové výrob-

ky a léčivé přípravky a postupy dostupné pouze na lékařský předpis.
V soukromých televizích se produkt ujal především v seriálech. Na 

Nově byl největší zájem o Ulici a Ordinaci v růžové zahradě, na Primě 
o Cesty domů, Přešlapy a Top Star Magazín. V České televizi se ujal pře-
devším v magazínech, a to jak lifestylových, jako jsou například Dobré 
ráno nebo Sama doma, tak v kutilských, například v Hodinovém manže
li. Kampaň se ovšem podařilo spustit i ve Dni D, který se řadí mezi zá-
bavní publicistiku.

Zatímco zadavatelé si product placement pochvalují, s diváky je to 
někdy horší. Jejich kritiku například vzbudila reklama na nábytek Jamall 
v Ordinaci v růžové zahradě. Podobně kritizovala Novu za nadbytek 
a neúčelnost skryté reklamy v seriálu Ulice Rada pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání.

Možné televizní formáty pro product placement:

l	 	 reality show;
l	 	  seriály;
l	 	  magazíny – tematické, life style …;
l	 	  televizní filmy;
l	 	 zábavní pořady.
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Z marketingového hlediska je product placement vhodným doplně-
ním marketingových mixů. Využívají jej hlavně firmy zaměřené na:

l	 	  osobní automobily;
l	 	 spotřební elektroniku, mobily a počítače;
l	 	 potraviny;
l	 	 nápoje;
l	 	 cestování a zájezdy;
l	 	  destinace;
l	 	 služby;
l	 	  osobní dopravu.

Výhody televizního product placementu:

l	 	  vysoká sledovanost oproti uvedení filmu v kinech;
l	 	  kratší doba od realizace k vysílání;
l	 	 možnost dlouhodobé spolupráce (cyklus, seriál);
l	 	 možnost zvýšení zásahu díky klasické reklamě, sponzoringu upoutá-

vek na konkrétní pořad atd.;
l	 	  cena – nižší investice;
l	 	  přesný zásah dané cílové skupiny;
l	 	 možnost realizace rozsáhlé reklamní kampaně;
l	 	 spojení se známou osobností;
l	 	  ztotožnění s oblíbeným hrdinou;
l	 	 možnost kreativního zasazení produktu do pořadu;
l	 	 bezprostřední a efektivní zviditelnění produktu;
l	 	  posílení image firmy nebo značky;
l	 	 oslovení diváka prostřednictvím emocí.

Pořady, v nichž je umístěn produkt, musí být na začátku, na konci 
a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po 
tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění pro-
duktu, a to grafickým logem obsahujícím symbol „PP“, popřípadě i dal-
ším vhodným způsobem.
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Přík la dy

V sou vis los ti s pro duct pla ce men tem se vel ká po zor nost upírá na auta. Kdo 
by ne chtěl jez dit v autě jako Ja mes Bond? Prá vě v tě chto fil mech do mi nu jí 
znač ky BMW a Aston Martin. Automobil ky před vá dě jí své nej lep ší a nej no-
věj ší mo de ly. Bondov ky jim vlast ně za jiš ťu jí imageo vou kam paň no vých 
mo de lů. 

Slogan „ži jte ži vo tním sty lem taj né ho agen ta!“ láká po ten ci ál ní bri t s ké 
zá kaz ní ky k  po ří ze ní li mi to va né edi ce pla teb ních ka ret VISA (viz ob rá zek 
XVII ba rev né ob ra zo vé pří lo hy – za str. 128). 

Častým je vem jsou ale růz né bar te ry. Například ve fil mu Lás ka přes in ter
net byla zmí ně na spo leč nost 0800-1Flowers, kte rá na oplát ku umís ti la ve 
všech svých pro vo zov nách po ce lých Spo je ných stá tech pla ká ty pod po ru jí-
cí uve de ný film. 

Ve fil mu Forrest Gump fil ma ři pou ži li ve spo lup rá ci s  fir mou Ap ple její 
hla vič ko vý pa pír, a to ve scé ně, kde Forrest Gump zjis til, že je mi lio ná řem, 
pro to že in ves to val do ja ké si „ovoc nář ské fir my“. Film vi dě lo té měř 79 mi lió-
nů di vá ků.

Kde hle dat na síti

www.pro du ctplacement.biz

www.hol ly woodproductplacement.com

Co se může stát

V jed né vzdě lá va cí in sti tu ci jsem měl před náš ku na téma pro duct pla ce ment. Jako 
je den z pří kla dů jsem stu den tům zmí nil i mož nost tzv. ver bá lní ho pro duct pla ce-
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men tu, kdy se vý ro bek neu ka zu je, ale jen se zmí ní v  dia lo gu bě hem děje. Když 
před náš ka skon či la, jed no mu mla dí ko vi to stá le vr ta lo hla vou, ale za po mněl si asi 
po zna me nat správ ný ter mín. Přihlásil se a řekl: „Ne mohl by s te pro sím uvést ješ tě 
ně ja ký pří klad, jak jste mlu vil o tom… no… o tom orálním mar ke tin gu…“ 

Shr nu tí

Product pla ce ment může být vhod nou for mou pod po ry ki ne ma to gra fie 
i  te le vi zní tvor by i  účinným mar ke tin go vých ná st ro jem. Zá le ží na pro fe-
sionálním a tvůrčím pří stu pu, kte rý do ká že pro dukt cit li vě za kom po no vat 
do děje, tzn. na jít rov no vá hu mezi dě jem au diovizuál ní ho díla a mar ke tin-
go vým efek tem.
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Co se dozvím?

Jak velký je vlastně trh pro  
mobilní marketing. Jaké jsou typy  

používaných kampaní a modely herních 
konceptů a zda je televize v mobilu  

pro marketing vhodným  
médiem.

Klíčová slo va:

SMS, MMS, GSM trh, měřitelnost, interaktivita,  
kontext, databázový marketing, modely herních 
konceptů, mobile tagging
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Jak vel ký je trh pro mo bil ní mar ke ting

Mo bil ní mar ke ting je fe no mén i obor, kte rý vz ni kl po stup ně s roz vo jem 
sítí mo bil ních ope rá to rů a také z tou hy mar ke té rů po co ne jin te rak tivněj-
ší a nej rych lej ší ko mu ni ka ci se zá kaz ní ky. 

Výz ku my trhu tý ka jí cí se mo bi lní ho mar ke tin gu uka zu jí, že jde 
o obrov ský „vir tu ál ní“ trh. Pro bliž ší před sta vu, jde o asi 1,6 mi liar dy 
uži va te lů po ce lém svě tě. To před sta vu je asi čtvr ti nu celé svě to vé po pu-
la ce! Do roku 2007 se před po klá dal cel ko vý ná růst den ně po sla ných 
SMS na 2,6 mi liar dy. V pe ně zích to zna me ná, že roč ní ob rat to ho to trhu 
vz ro ste na 69 mi liard do la rů, a to už v roce 2007. Zprá vy MMS před sta-
vo va ly v roce 2007 dal ší mi liar do vý trh. 

Ev ro pa je s více než 400 mi lió ny uži va te lů mo bil ních te le fo nů a 15 mi-
  liar da mi SmS mě síč ně nej vě tším GSM tr hem na svě tě. SMS tvo ří také 
více než 10 % vý no sů ev ro pských mo bil ních ope rá to rů. Předpoklá da lo 
se, že roč ní ob jem zpráv SMS i MMS do sáh ne v roce 2007 úrov ně 607 mi-
liard. Zna me ná to, že ev rop ský trh mo bil ních zpráv vz ro ste na 25 mi-
liard USD. Také vy zvá ně cí tóny a hry pou ží va né v mo bil ních te le fo nech 
jsou sil nou slož kou to ho to trhu. 

Dobou, kdy se nejvíce používají mobilní telefony, je zejména konec 
roku – Vánoce a Silvestr. Uživatelé mobilů na celém světě na přelomu ro-
ku 2007 a 2008 poslali 43 miliard SMS, což je o 30 % více než před rokem. 

V Čes ké re pub li ce je ten to způ sob ko mu ni ka ce vel mi po pu lár ní. 
Svěd čí o tom i od ha dy poč tu roč ně ode sla ných SMS v sí tích na šich mo-
bil ních ope rá to rů: jde o 3,5 mi liar dy SMS roč ně, s me zi roč ním ná růs tem 
ko lem 16 %. Do bu douc na se před po klá dá urči tá fi xa ce této hod no ty 
a za sta ve ní roč ní ho ná růs tu. 

Mo bil ní mar ke ting za čal u nás díky ak ti vi tě mo bil ních ope rá to rů po-
měr ně brzy a ná sled ně se roz ší řil i na dal ší seg men ty. Mezi prv ní akce 
v ČR, kte ré pod po ro va ly spí še služ by ope rá to rů, pa tři ly na pří klad:

l	 	 Eu ro tel léto – k vý hře v sou tě ži o do vo le nou v hod no tě 100 000 ko run 
sta či lo po slat SMS ze za hra ni čí ve tva ru LETO na čís lo ope rá to ra.

l	 	 Do vo le ná u TMo bi le – bylo mož no o prázd ni nách vo lat z vy bra ných 
míst v za hra ni čí a zpět za 11,8 ko run. 

l	 	 MMS zdar ma–Oskar při šel s akcí „Chci v létě hod ně fo tit…!“ a prv-
ních 20 000 zá kaz ní ků zís ka lo 20 MMS zdar ma. 



141

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

Šir ší uplat ně ní mož nos tí mo bi lní ho mar ke tin gu na sebe ne ne cha lo 
dlo uho če kat, jak si ješ tě uká že me. 

Mo bil ní mar ke ting je tedy ně čím, co do bu douc na ne mů že me v úspěš-
 né mar ke tin go vé ko mu ni ka ci opo me nout. Je více dů vo dů k jeho vy uží-
vá ní:

1.  Mo bil ní kam paň v prů mě ru do sa hu je 15% re spon ze, což je při bliž ně 
tři krát více než v pří pa dě tra dič ních pro pa gač ních me tod, jako je di-
rect mail nebo te le mar ke ting. 

2.  Mo bil ní mar ke ting po má há mar ke té rům re du ko vat ak vi zič ní ná kla dy 
o více než 20 %.

3.  Celkem 94 % tex tů mo bi lní ho mar ke tin gu je pře čte no a 23 % je pře-
po sí lá no přá te lům. 

Typy kam pa ní použí va né v mo bi lním  
mar ke tin gu

Po dí vej me se, jaké jsou nej čas těj ší typy kam pa ní a pro mo tions mo bi lní-
ho mar ke tin gu a jak je mů že me pou ží vat.

Pro mo ti on sti mu lu jí cí ná kup

Mo bil ní te le fon je scho pen na hra dit nebo do pl nit tra dič ní me to dy pro-
mo ti on, jako jsou na pří klad ku pó ny a call cen tra. Tyto kam pa ně do sa hu-
jí také vě tší re spon ze, a to při niž ších ná kla dech. Hlav ní ak ti vi ty v této 
ob las ti se po hy bu jí ko lem tzv. oka mži tých vý her (in stant win) a pro ká-
zá ní ná ku pu (proof of pur cha se) pře de vším v ob las ti rych loobrát ko vé ho 
zbo ží. Nejjednoduš ší a zá ro veň i nej účinněj ší for mou pro mo ti on sti mu-
lu jí cí ná kup je vý zva spo tře bi te lům, aby za sí la li tex to vé zprá vy opa tře-
né unikátním kó dem, kte rý se na chá zí na oba lu za kou pe né ho vý rob ku. 
Zá ro veň jsou spo tře bi te lé zpět nou SMS oka mži tě in for mo vá ni, zda vy-
hrá li. 
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Pro mo ti on pod po ru jí cí ná vště vu ma loobchod ních ře těz ců

O „mo bil ní ku pó ny“ se za čí na jí stá le více za jí mat ma loobchod ní ře těz ce, 
kte ré se sna ží zvý šit ná vštěv nost svých su per mar ke tů. V roli za da va te lů 
se sna ží ši ro kým roz pty lem při po je ných re klam ních sdě le ní – tagů a ce-
lým mé dia mi xem kam pa ně vy vo lat SMS in te rak ci se spo tře bi te li. Na 
oplát ku po sí la jí spo tře bi te lům „mo bil ní ku pó ny“, kte ré mo hou být vyu-
ži ty v mís tech pro de je. Rozvoj MMS nyní při nesl mož nost po sí lat sle vo-
vé čá ro vé kódy pří mo na mo bil spo tře bi te le a umož nit mu je jich vyu ži tí 
v mís tech pro de je. 

Akti vi ty bu du jí cí znač ku

Ačkoliv výše uve de né pro mo tions bu dou mít vždy urči tý vý znam i pro 
bu do vá ní znač ky, hodí se pře de vším ke krát ko do bé mu zvý še ní ob je mu 
pro de je. „Mo bil ní“ pro mo tions, kte ré jsou pri már ně za mě ře ny na bu do-
vá ní znač ky, by měly být chá pá ny jako sa mos tat ná ka te go rie a při řa zo-
vá ny do ši rší ho rám ce akce s jed not nou kon cep cí. Pro ta ko vé pří pa dy je 
vhod né při pra vit ta ko vé sou těž ní prin ci py (tzv. me cha ni ky), kte ré jsou 
cí le ny na oži ve ní hod not znač ky a jsou schop ny fun go vat v dlou ho do bě j-
ším kon tex tu. Prin ci py mo bi lní ho mar ke tin gu umož ňu jí dob rou in te rak ci 
spo tře bi te le se znač kou. Z to ho to dů vo du je mož né dlou ho do bě ji udr žet 
je jich po zor nost pro střed nic tvím sí ťo vých her a apli ka cí. 

Vi ro vý mar ke ting

Vi ro vý mar ke ting i v kon tex tu mo bi lní ho mar ke tin gu spo lé há také na sil-
ný kre ativ ní kon cept, kte rý sto jí za pře po sí lá ní přá te lům. Ten to druh ší ře-
ní zprá vy vy tvá ří „šep tan du“ vý hod nou pro ini ciá to ra kam pa ně. Mo bil ní 
mar ke ting hra je v po sled ní době v této ob las ti pri már ní roli, hlav ně při 
za mě ře ní na cí lo vou sku pi nu tee na ge rů. 

Ko mu ni ka ce za lo že ná na kon tex tu

Ten to druh kam pa ní při způ so bu je re klam ní sdě le ní spe ci fic ké mu kon-
tex tu a pre fe ren cím spo tře bi te le v urči tém ča so vém úse ku. Například 
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jed na z úspěš ných akcí na pod po ru po sle cho vos ti jis té ho roz hla so vé ho 
hu deb ní ho po řa du při způ so bi la po ža da vek na re spon zi pre fe ren cím po-
slu cha čů hud by. Hu deb ní ob cho dy spon zo ro va ly roz hla so vý po řad, je-
hož po slu cha či vo li li pro střed nic tvím SMS pís ně, kte ré chtě li sly šet. Za 
to ob dr že li SMS ku pón se sle vou na pří sluš né al bum. 

Da ta bá zo vý mar ke ting

Ten to typ umož ňu je pro po jo vat klu by loa ja li ty s ak ti vi ta mi mo bi lní ho 
mar ke tin gu. Tím je mož no roz ši řo vat da ta bá ze zá kaz ní ků o dal ší tzv. 
opt-in pří jem ce SMS. Tyto ak ti vi ty jsou ob vyk le spo je ny s in te rak tiv-
ní mi pro gra my a vy ža du jí sou hlas spo tře bi te le a de tail ní sběr dat. Na 
oplát ku jsou spo tře bi te lům po sí lá na „loga zdar ma“ a dal ší vy žá da né 
vý ho dy. Výsled kem bývá rych lé vy tvo ře ní ob sáh lé da ta bá ze s de-
tailněj ší mi in for ma ce mi o spo tře bi te lích, jako jsou de mo gra fic ké úda-
je, ná kup ní zvyk los ti a osob ní pre fe ren ce. To usnad ňu je dal ší cí le nou 
ko mu ni ka ci. 

Ud rže ní zá kaz ní ků

Mo bil ní mar ke ting je efek tiv ní ná stroj pro kon ti nu ál ní věr nost ní pro gra-
my. Ten to typ pro gra mů může mít více fo rem, jako je na pří klad sbí rá ní 
bodů, kte ré mo hou být pou ži ty jako „mo bil ní míle“, za kte ré je mož no 
čer pat člen ské od mě ny. Cí lem bývá vět ši nou sti mu la ce k opa ko va né mu 
ná ku pu nebo vyu ži tí služ by nebo vlast ní re gis tra ce ke klu bo vé mu člen-
ství. 

Marke tin go vý vý zkum

Souhrn ně lze říci, že všech ny typy tech nik mo bi lní ho mar ke tin gu je 
mož né apli ko vat v mar ke tin go vém vý zku mu. Tak je mož no cí le ně zís kat 
řadu za jí ma vých dat, kte rá mů že me dále ana ly zo vat z hle dis ka cho vá ní 
spo tře bi te le a jeho de mo gra fic ké ho pro fi lu. 
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Formá ty a prin ci py pou ží va né v mo bi lním mar ke tin gu

l	 	 Sou těž o oka mži tou vý hru (in stant win) – oka mži tá re spon ze.
l	 	 SMS hry (otáz ky a od po vě di, kví zy, od ha dy).
l	 	 In te rak tiv ní plat for ma – „peer to peer“.
l	 	 SMS klu by.
l	 	 SMS por tá ly.
l	 	 Odměňová ní logy a vy zvá ně ní mi.
l	 „Mo bil ní“ člen ský pro gram s od mě na mi.
l	 	 M-ku pó ny.
l	 	 M-po zván ky.
l	 	 M-in ze rá ty.

Mezi dal ší čas to pou ží va né for má ty v mo bi lním mar ke tin gu pat ří 
SMS hla so vá ní, zpří stup ně ní in ter ne to vých slu žeb přes mo bil a spo tře bi-
tel ské sou tě že.

Mo de ly her ních kon cep tů spo tře bi tel ských
sou tě ží

Základním pra vid lem pro úspěš nou ko mu ni ka ci všech typů sou tě ží 
v mo bi lním mar ke tin gu by měla být jed no du chost a sro zu mi tel nost her-
ních prin ci pů, do sta teč ná mo ti va ce spo tře bi te lů a správ ná ko mu ni ka ce 
tva ru SMS, sou těž ních prin ci pů a čí sel pro za sí lá ní.

V Čes ké re pub li ce byl no ve li zo ván tzv. lo te rij ní zá kon, tak že nyní za-
ka zu je „po řá dá ní spo tře bi tel ských lo te rií“. Pro to se po stup ně osvěd či lo 
ně ko lik sou těž ních prin ci pů, kte ré za jis ti ly za da va te lům sou tě ží je jich 
le ga li tu vy lou če ním prin ci pu ná ho dy, jako je např. lo so vá ní o ceny nad 
urči tou hod no tu. Tyto her ní kon cep ty po stup ně zdo mác ně ly i v mo bi l-
ním mar ke tin gu. Zde je je jich struč ný vý čet. 

Vě do most ní sou tě že

l	 	 O vý her ci roz ho du je ob jek tiv ní správ nost od po vě di na po lo že nou 
otáz ku.
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l	 	 Otáz ky vzta hu jí cí se k bu douc nos ti → před ví da tel né na zá kla dě ma te-
ma tických me tod, od ha dů → pod mín ka do stup nos ti in for ma cí.

l	 	 Ne mů že být po lo že na otáz ka: Ko lik SMS bude za slá no za pět let v síti 
ope rá to ra (bez uve de ní či ve řej né do stup nos ti in for ma cí nut ných pro 
kva li fi ko va ný od had).

l	 	 Ti po va cí otáz ka – vy hrá vá nej bliž ší tip.
l	 	 Ví ce ko lo vé sou tě že – re gis tra ce přes SMS – pra vi del né za sí lá ní zna-

lost ních otá zek – sbí rá ní bodů. 
l	 	 Kombi na ce mo de lů: zna lost ní otáz ka – ti po va cí otáz ka.

Xtá SMS – pře dem sta no ve né po řa dí

l	 	 Vý her cem se sta ne pře dem ne zná má sku pi na osob, kte rá za šle SMS 
v pře dem sta no ve ném po řa dí.

l	 	 Nej de o ná hod ný vý běr – účast ník musí mít mož nost za slat vě tší po-
čet hla sů, aby mohl ovliv nit dané po řa dí. Například vy hrá vá kaž dá 
padesátá SMS ze správ ných od po vě dí. Cel ko vý po čet do šlých správ-
ných od po vě dí bude roz dě len na de set na va zu jí cích de se tin, v nichž 
SMS bu dou řa ze ny po dle po řa do vých čí sel od nej niž ší po nej vyš ší. 
Prv ní SMS z kaž dé de se ti ny vy hrá vá.

Kreativ ní sou tě že

l	 	 Princip vý bě ru „nej“ pří spěv ku → pře dem sta no ve ná kri té ria → trans-
pa rent ní pra vid la.

l	 	 Sou tě ží cí vy jad řu jí ná zor, vy mý šle jí slo gan, do pl ňu jí text, za sí la jí fo-
tog ra fie.

l	 	 Vět ši nou hod no tí od bor ná po ro ta.

Rychlost ní a vý ko no vý prin cip sou tě ží 

l	 	 Ur če ní vý her ce na zá kla dě jeho rych los ti nebo vý ko nu.
l	 	 Kdo za šle jako prv ní od po věď na da nou otáz ku.
l	 	 Kdo za šle v da ném ča so vém ob do bí nej ví ce kódů z vý rob ků.
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Princip „vy hrá vá ka ždý“

l	 	 Princip, kdy vši chni účast ní ci sou tě že zís ka jí urči tou cenu.
l	 	 Jednotli vé vý hry mo hou být růz né, při čemž roz díl mezi hod no ta mi 

jed not li vých vý her by ne měl být znač ný.

Přík la dy k prin ci pu „vy hrá vá kaž dý“:

l	 	 Každý, kdo správ ně zod po ví vě do most ní otáz ku, zís ká růz né dru hy 
kos me tických ba líč ků v hod no tách 500–12 000 Kč.

l	 	 Každý, kdo za šle svůj hlas, vy hra je hu deb ní CD, film na DVD, mp3 
pře hrá vač nebo mo bil ní te le fon v hod no tě 200–7500 Kč.

Obec ně není to le ro vá na znač ná roz díl nost hod no ty cen, kte ré vy hrá-
va jí vši chni (na pří klad logo na mo bil ní te le fon ver sus au to mo bil). 
Přípustné rozmezí je uvedeno v příkladech.

Te le vi ze v mo bi lu

I když se dlou ho zdá lo, že se tato tech no lo gie ne mu sí pro sa dit, te le vi ze 
v mo bi lu se stá vá hi tem, kte rý ne ne chá vá spát ne jen mo bil ní ope rá to ry, 
ale ani vlá dy řady zemí. Mo bil ní ope rá to ři v nové služ bě vidí je den z vel-
mi vý zna mných zd ro jů pří jmů, vlá dy se zase sna ží roz voj této služ by 
pod po řit. Není se čemu di vit – po dle stu die spo leč nos ti Screen Di gest by 
mělo být v roce 2011 ko lem 140 mi lió nů před pla ti te lů te le viz ní ho vy sí-
lá ní pro mo bil ní te le fo ny, kte ří vy ge ne ru jí mo bi lním ope rá to rům zis ky 
ve výši 4,7 bi lió nů eur.

Mo bil ní te le fo ny se sta ly hi tem v prů bě hu 90. let. Dnes, kdy je v Čes-
ké re pub li ce více mo bil ních te le fo nů než oby va tel, si ži vot bez mo bi lu 
již jen má lo kdo do ká že před sta vit. Dnes už ale ne sta čí, když z te le fo nu 
mů že te vo lat nebo po sí lat tex to vé zprá vy. Funk ce jako bu dík, kal ku lač-
ka, fo to aparát nebo hry jsou již té měř nut nou sou čás tí vy ba ve ní mo bi lu. 
Prv ní hrou, kte rou mo hli uži va te lé mo bil ních te le fo nů hrát, byl zná mý 
„Sna ke“ – a to již od roku 1997. Stahová ní her a me lo dií se sta lo vý zna m-
ným zd ro jem pří jmů všech mo bil ních ope rá to rů. V sou čas nos ti růst zá-
jmu o hry a hud bu v mo bi lech zpo ma lu je, za tím co zá jem o te le vi zi v mo-
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bi lu prud ce na růs tá. Pro to se dá po dle Da vi da MacQuee na, ana ly ti ka 
spo leč nos ti Screen Di gest, oče ká vat, že mo bil ní ope rá to ři pře su nou po-
zor nost spí še na ob last te le viz ní ho vy sí lá ní. Te le vi ze v mo bi lu by tedy 
měla hry i sta ho vá ní hud by od su nout do po za dí.

Pod le po sled ní ho prů zku mu, kte rý usku teč ni la spo leč nost Ca na lys, se 
o te le vi zní vy sí lá ní pro mo bil ní te le fo ny za jí má 51 % oslo ve ných Ev ro-
pa nů, kte ří by si od této služ by přá li ob sa hy růz né ho za mě ře ní. Adrian 
Drozd, ana ly tik spo leč nos ti Ca na lys, kon sta to val: „Po kud se zá kaz ní ků 
ptá te na pro gram te le viz ní ho vy sí lá ní pro mo bil ní te le fo ny, kte rý by je 
za jí mal, jsou je jich pre fe ren ce vel mi růz né a je té měř ne mož né na jít je-
den typ pro gra mu, kte rý by chtě li vši chni.“ Mezi nej po pu lá rněj ší po řa dy 
„mo bil ní te le vi ze“ pat ří spor tov ní pře no sy a rea li ty show – tyto pro gra-
my by sle do va lo 29 % re spon den tů. Celkem 23 % oslo ve ných by za jí mal 
pro gram za mě ře ný na je jich ko níč ky nebo osob ní zá jmy, kte rý by ne mo-
hli sle do vat doma. Méně než po lo vi na oslo ve ných se o te le vi zi v mo bi lu 
ne za jí má vů bec a ani by ta ko vé vy sí lá ní ne sle do va la, a to ani v tom pří-
pa dě, že by bylo za dar mo.

Klí čo vou otázkou, kte rou bu dou mu set mo bil ní ope rá to ři ře šit, je to, 
zda a do jaké míry bu dou uži va te lé mo bil ních te le fo nů pla tit za služ by 
te le vi ze v mo bi lu. Pod le spo leč nos ti Ca na lys je zá jem o pla ce né te le vi-
zní vy sí lá ní v mo bi lu v těch do má cnos tech, kte ré vy dá va jí více pe něz za 
pla ce né te le vi zní vy sí lá ní (ať již ka be lo vé, sa te lit ní nebo te re stric ké). 
Naopak méně ochot ní pla tit za te le vi zi v mo bi lu jsou do mác nos ti, kte ré 
sle du jí pře de vším ne kó do va né vy sí lá ní.

Nej vět ší po čet abo nen tů te le vi ze v mo bi lu na jde me v Asii, kde již tra-
dič ně nové tech no lo gie vzbu zu jí vel ký zá jem. V Ja pons ku a Ji žní Ko re ji 
sle du je te le vi zní vy sí lá ní v mo bi lu na 5,8 mi lió nu zá kaz ní ků.

Významným tr hem je i Itá lie, kde bylo ko merč ní DVB-H vy sí lá ní 
spuš tě no jako prv ní v Ev ro pě na jaře roku 2006. Operátor 3 Italia zís kal 
již půl mi lió nu zá kaz ní ků. Ev ro pa ale za Asií vý ra zně po kul há vá. Te le vi z-
ní vy sí lá ní pro mo bil ní te le fo ny je v řadě ev ro pských zemí te pr ve tes to-
vá no, jin de (jako na pří klad v Ni zo ze mí) je start ko mer ční ho pro vo zu od-
lo žen. Prob lé mem je i ne jed not nost pou ží vá ní stan dar du a le gis la ti va 
ome zu jí cí pro voz nové služ by (na pří klad u nás je pro za há je ní DVB-H 
vy sí lá ní nut ná změ na le gis la ti vy).

Te le vi zní vy sí lá ní pro mo bil ní te le fo ny je pro mo bil ní ope rá to ry vel-
kou na dě jí, a Ev ro pa pro to po tře bu je jed not ný stan dard. Jen že stá ty 
Evrop ské unie za ča ly s te le vi zí v mo bi lu při chá zet bez do ho dy, kte rý ze 
stan dar dů je vhod né vyu ží vat. Například v Ně mec ku na jde me ope rá to ry, 
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kte ří no vou služ bu na bí ze jí ve stan dar du DVB-H, jiní v T-DMB. Velká 
Britá nie za tím pod po ru je DAB. Pou ze Itá lie a Fins ko se roz hod ly pou ží-
vat vý hrad ně stan dardu DVB-H. Vi via ne Re dingová, ev rop ská ko mi sař-
ka pro mé dia a in for mač ní spo leč nost, do po ru či la člen ským stá tům EU 
pou ží vat ev rop ský stan dard DVB-H. Za vá dě ní te le vi ze v mo bi lu pak ko-
men to va la slo vy: „Jsme pří liš po ma lí a pří liš ne ko or di no va ní, abychom 
mo hli vy tvo řit vhod né pod mín ky pro rych lý ná stup mo bil ní te le vi ze ve 
velkém mě řít ku po celé Ev ro pě.“ Dom ní vám se, že stej ně jako v ji ných 
pří pa dech tuto si tua ci vy ře ší je di ně tlak trhu.

Vý ho dy mo bi lní ho mar ke tin gu a jeho ob sah

Jaké jsou tedy hlav ní vý ho dy mo bi lní ho mar ke tin gu pro ko mu ni kač ní 
kam pa ně? Je to pře de vším efektivnost. Dal ší vý ho dou je rychlápřípra-
va akce. Jes tli že tra dič ní pro pa gač ní me to dy vy ža du jí ně ko lik tý dnů pří-
pra vy před vlast ní rea li za cí, start mo bil ní kam pa ně je otázkou ně ko li ka 
dní. Může tak mno hem pruž ně ji rea go vat na po tře by trhu. Mo bil ní mar-
ke ting je flexibilní a osobní díky tomu, že mo bil ní te le fon je vel mi 
všestran né a při způ so bi vé mé di um, kte ré umož ňu je ši ro ký rá mec ak vi-
zič ních i věr nost ních ak ti vit. Kam pa ně jsou in te rak tiv ní a mo hou být 
vel mi in di vi dualizová ny po dle cho vá ní a de mo gra fic ké ho pro fi lu pří-
jem ců. 

Mo bil ní mar ke ting doplňujeazesilujetra dič ní for my ko mu ni ka ce. 
Jsme svěd ky při dá vá ní SMS ak ti vit k te le viz ním, roz hla so vým a tis ko-
vým kam pa ním. Ten to způ sob vy tvá ří syn er gii a vná ší do tra dič ních mé-
dií účin né prv ky vy vo lá va jí cí pří mou re spon zi. 

Měřitelnostaznovuvyužitelnostjsou dal ší mi dů le ži tý mi vlast nost-
mi to ho to dru hu mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. Jde pře de vším o schop nost 
rych le vy tvo řit z pří cho zích od po vě dí da ta bá zi po ten ci ál ních zá kaz ní ků, 
využitelnou pro bu dou cí „one to one“ kam pa ně. Dal ší vlast nos tí je trans-
parentnost. 

Kli ent to tiž může sle do vat a ana ly zo vat vý sled ky v prů bě hu kam pa ní 
přes vlast ní we bo vé roz hra ní. Cel ko vý vliv kam pa ní mo bi lní ho mar ke-
tin gu může mít mno hem vě tší efekt, než se zdá. Do bře využitá in te rak
ti vi ta je schop na změ nit mar ke tin go vé ak ti vi ty v no vou zá ba vnou a pou-
ta vou zku še nost pro spo tře bi te le. Jak uka zu jí vý zku my, té měř kaž dá 
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ta ko vá to zprá va je pře čte na a mno ho z nich je pře po sí lá no ro di ně a přá-
te lům. 

Cí lem vět ši ny mar ke tin go vých ak ti vit bývá zvýšeníprodeje. Ne zá-
vis lé prů zku my pro ka zu jí, že mar ke ting s vyu ži tím SMS po zi tiv ně po si-
lu je vz tah spo tře bi te lů k vý rob ku, zvy šu je ob jem pro de je, vede k vě tší 
fre kven ci ná vštěv ob cho dů a zvy šu je i spo ko je nost spo tře bi te le. Mo bil ní 
mar ke ting a jeho kam pa ně také na po má ha jí k roz ší ře ní po vě do mí o znač-
ce a ke zvý še ní cel ko vé loa ja li ty spo tře bi te lů. 

V zá sa dě tedy mů že me říci, že hlav ní mi vý ho da mi využívá ní mo bi l-
ní ho mar ke tin gu jsou:

l	 	 Přes né za cí le ní.
l	 	 Rychlá pří pra va. 
l	 	 Interakti vi ta, rych lá ko mu ni ka ce.
l	 	 Vyš ší re spon se rate – rych lost, jed no du chost.
l	 	 Okamžitá mě ři tel nost kam pa ní.
l	 	 Niž ší vstup ní a pro voz ní ná kla dy.
l	 	 Bu do vá ní da ta bá ze.

Co se týče ob sa hu, mo bil ní mar ke ting na bí zí tyto mož nos ti:

l	 	 Po ly fon ní a mo no fon ní me lo die.
l	 	 Vyz vá ně  cí tóny.
l	 	 Ba rev né ta pe ty. 
l	 	 Java hry. 
l	 	 Java apli ka ce (např. ka ta lo gy zbo ží).
l	 	 Loga. 
l	 	 Obráz ko vé a ani mo va né SMS/MMS.
l	 	 Mo bi le ta gging ne bo li „mo bil ní ta go vá ní“.

Uve de ných ob sa hů – „con ten tů“ se v mo bi lním mar ke tin gu s ús pě-
chem vyu ží vá v rám ci bu do vá ní da ta bá ze, např. se po sí lá logo nebo zvo-
ně ní zdar ma kaž dé mu pří jem ci, kte rý dá sou hlas k mar ke tin go vé ko mu-
ni ka ci (opt-in pří jem ci SMS). Také se ovšem pou ží vá pro pod po ru 
pro de je (logo na mo bi lu = sle va v mís tě pro de je). Java hry, ta pe ty a vy-
zvá ně cí tóny jsou také vhod ným do plň kem ke kam pa ním a spo tře bi tel-
ským sou tě žím.

Ve vý čtu úspěš ně vyu ží va ných ob sa hů pro mo bil ní mar ke ting jsem 
uve dl (jako po sled ní) po měr ně nový ter mín – mo bil ní ta gová ní. Mo bil ní 
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ta gová ní je za lo že no na zna cích, jež jsou či tel né pro za bu do va né fo to-
apará ty vět ši ny mo bil ních te le fo nů, do kte rých se na hra je malá apli ka ce 
fun gu jí cí jako čte čka. Využívá ní tě chto spe ci ál ních zna ků, kte ré se dají 
umís tit prak tic ky kam ko li (bi llboard, ča so pis, trič ko, obal vý rob ku, ka ta-
log apod.), umož ňu je vel mi jed no du ché zís ká vá ní in for ma cí z in ter ne tu. 
Například spo leč nost Nike v Asii in te gro va la tech no lo gii ta go va cích 
kódů do tis ko vé re kla my pro pa gu jí cí 4 NBA Stars v čele s Le bro nem Ja-
me sem. Vy fo tografová ní kódu mo bi lním te le fo nem zpří stup ni lo sek ci 
bo nu so vé ho mo bi lní ho ob sa hu ke sta že ní zdar ma. Dom ní vám se, že jde 
o vel mi po kro či lou tech no lo gii s všest ra nným vyu ži tím a velkou bu-
douc nos tí. 

Výhled

Tyto for my mo bi lní ho mar ke tin gu se bu dou i na dá le roz ví jet. Trend uplat-
ňo vá ní MMS a dal ších tech no lo gií typu mo bi le ta gging se po stup ně roz-
vi ne také u nás v apli ka ce mo bil ních ku pó nů a vě tší pro po je ní s mís tem 
pro de je. Ope rá to ři bu dou po sky to vat vě tší vý ho dy svým zá kaz ní kům za 
sou hlas s pří jmem re kla my a mo bil ní sítě se sta nou neopomenutelným 
mé diem pro mar ke tin go vou ko mu ni ka ci s přes ně ur če ný mi cí lo vý mi 
sku pi na mi. 

Nep řeh lé dnutelným tren dem je vz nik vir tu ál ních mo bil ních ope rá to-
rů, kte ří si na jí ma jí mo bil ní sítě pou ze k mar ke tin go vým úče lům. Tito 
ope rá to ři bu dou po stup ně na bí zet syn er gic ké vý ho dy ve spo je ní se sil ný-
mi part ne ry. 

V této ob las ti lze oče ká vat vě tší pro fi la ci agentur po sky tu jí cích mo-
bil ní mar ke ting, vě tší mož nos ti mo ni to ro vá ní ná kup ních zvyk los tí spo-
tře bi te lů a ovliv ňo vá ní je jich ná kup ních roz hod nu tí pro střed nic tvím mo-
bil ních slu žeb. 
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Přík la dy

BPW

Pros tře dí
Be ve ra ge Partners Worl dwi de (BPW) je spo leč ný pod nik spo leč nos tí Nes tlé 
a Coca-Cola. BPW uvá dě la na trh Black Ice – ká vo vý ná poj s cí lem vy tvo řit 
na ev ro pském trhu no vou ka te go rii ná po jů. 

Cíle
BPW hle da la ta ko vý prin cip uplat ně ní SMS, kte rý by oži vil klí čo vou vý zvu 
vý rob ku „Objev te své al ter ego“ a po skyt la by spo tře bi te lům od po ví da jí cí 
zá ži tek. 

Kampaň
Tým agen tu ry DraftFCB na vrhl vy tvo ře ní pa ne vrop ské ho spo le čen ství Al-
ter Ego pro střed nic tvím SMS a webu. Spo tře bi tel na šel v kaž dém ba le ní, 
stej ně jako v ko mu ni ka ci vyu ží va jí cí sdě lo va cích pro střed ků, vý zvu k za-
slá ní SMS. Ta byla při hlá škou do mys te ri óz ní ho Black Ice Al ter Ego klu bu. 
Sta či lo re gis tro vat ni ck na me a  zod po vě dět 3  otáz ky. Za to bylo mož no 
zís kat růz né sym bo ly klu bu – např. loga na mo bil. Uži va te lé s lo gem mo-
hli za čít ko mu ni ko vat s ostat ní mi čle ny v nové ko mu ni tě. Dal ší ko mu ni-
ka ce byla mož ná přes TV SMS Chat pro gram. Na udá los tech spo je ných 
s uve de ním no vé ho vý rob ku se pro mí ta ly SMS vzka zy čle nů na vel ko pro-
jekč ních plát nech.

Sony Ericsson T65 – AIBO pro mo ti on

Tým agen tu ry DraftFCB se ujal úko lu na vrh nout a  zorganizovat no vou 
kam paň pro Sony Ericsson. Tato spo leč nost hle da la inovativ ní kam paň, 
kte rá měla zvý šit pro de je no vé ho te le fo nu T65 a upo zor nit na jeho funkč ní 
schop nos ti, po kud jde o MMS. Tým na vrhl sou těž s oka mži tou vý hrou (in-
stant win con test). Uni kát ní kódy byly na tiš tě ny na 100 000 oba lů. Každý 
měl šan ci po za kou pe ní po slat SMS a  vy hrát ro bo ta Sony AIBO. Všichni 



152

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

účast ní ci sou tě že do sta li zpět MMS zprá vu se ště ka jí cím Ai bem a s vý zvou 
k ak ti va ci MMS slu žeb.

Výsled ky
Mě ře ní in te rak ti vi ty sou tě že se po hy bo va lo nad 40 %. 

Čo ko lá do vé ty čin ky Nes tlé – „Mu sic mas ter“

Tým agen tu ry DraftFCB vy tvo řil pro čo ko lá do vé ty čin ky Crunch no vou plat-
for mu, je jímž cen trem byla hud ba. Společ nost Nes tlé si přá la, aby byl vy tvo-
řen níz ko ná kla do vý mo del kam pa ně. Ten měl být sil ně ori en to ván na znač-
ku s  prv ky vi ro vé ho mar ke tin gu. Koncept měl ko mu ni ko vat sil né spo je ní 
znač ky s hud bou. 

Kli ent chtěl na víc vy tvo řit da ta bá zi zá kaz ní ků, kte rá by se plně vyu ži la 
pro bu dou cí Crunch Mu sic Club. Byla vy tvo ře na kam paň, ve kte ré všech ny 
SMS sou tě že za ha jo val „Crunch Mas ter“ jed no du chý mi otáz ka mi z ob las ti 
hud by. Od po vě di na otáz ky po stup ně pl ni ly da ta bá zi kon tak ty. Hra byla 
kon ci po vá na tak, že její účast ní ci za čí na li jako ama té ři v hu deb ním prů my-
slu a kon či li jako su per star, po kud se jim da ři lo od po ví dat na SMS otáz ky 
rych le a správ ně. Ti nej lep ší se sta li  „Crunch Masters“ a vy hrá va li svou vlast-
ní roz hla so vou show. Hra byla pro pa go vá na také v te le vi zi, ale hlav ní efekt 
způ so bi lo roz ší ře ní in for ma ce mezi účast ní ky sou těž ní hry a je jich přá te le. 
Všichni účast ní ci hry také zís ka li mož nost re gis tro vat se v klu bu.

Winston

Sou těž s oka mži tou vý hrou na oba lu – in pack in stant win com pe ti ti on.
Jde o pří klad vel mi úspěš né ho ře še ní, kte ré do ká za lo roz ší řit da ta bá zi a po-
mo ci znač ce z od vět ví, kde jsou znač ná re klam ní ome ze ní. 

Cí lem kam pa ně bylo agre si vně ji pod po řit pro dej a zá ro veň vy tvo řit od-
po ví da jí cí da ta bá zi ku řá ků. K tomu bylo vyu ži to je di ne čných kódů tiš tě ných 
na pří ba lo vých (tzv. in-sert) le táč cích. Na bí ze ly mož nost – na zá kla dě ode s-
lá ní kódu pro střed nic tvím SMS – stát se čle nem Winston klubu. Zá kaz ník se 
tak zá ro veň do zvě děl, zda na něj ne če ká jed na ze 100 ti síc vý her. 
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Výsled ky
Snad nost re ak ce po mo cí SMS a trans pa rent nost sou tě že při nes ly re kord ní 
20% re spon zi, vý znam né zvý še ní pro de je a roz sáh lou da ta bá zi účast ní ků, 
kte ří vy jád ři li svůj sou hlas s tím, aby jim byla za sí lá na dal ší sdě le ní tý ka jí cí se 
znač ky. (Viz ob rá zek XVIII ba rev né ob ra zo vé pří lo hy za str. 128.)

Zlatopramen

Společ nost Drinks Union vy zva la agen tu ry Lowe a Draft, aby se po dí le ly na 
zvý še ní pro de je piva Zlatopramen 11° a po moh ly jí bu do vat loa ja li tu spo-
tře bi te le. 

Ře še ní za hr no va lo SMS sou těž, in-sto re ma te ri ály a TV spot. Kaž dý, kdo si 
za kou pil Zlatopramen 11°, na lezl pod víč kem láh ve uni kát ní kód, kte rý mohl 
ode slat po mo cí SMS do sou tě že. Ceny, včet ně fi nanč ní část ky 50 ti síc Kč, za-
hr no va ly ba to hy, sklá da cí křes la a chla di cí oba ly. Bylo vy dá no 150 hlav ních 
cen a přes 11 ti síc ga ran to va ných cen. V pro  mo ob do bí se vý ra zně zve dl 
pro dej vý rob ku. Kampaň zís ka la 1. mís to v ka te go rii Mo bil ní mar ke  ting na 
Českém di rek tu 2004. (Viz ob rá zek XIX ba rev né ob ra zo vé pří lo hy –   
za str. 128.)

Sní dej te jako Vy Vo le ní

Termín: du ben/kvě ten 2006

Cíl sou tě že: pod po ra pro de je

Princip hry:
Každý kdo si kou pil v pro dej nách Albert urči té pro duk ty, mohl po slat SMS 
s  kó dem z  účten ky a  vy hrát ná kup kom plet ní sní da ně. V  tom to pří pa dě 
pou žil za da va tel k vý bě ru vý her ců prin cip, kte rý se v mo bi lním mar ke tin gu 
na zý vá  „lo so vá ní na ge ografickém čís le“. Jde o to, že do šlé SMS jsou slo so-
vá ny na běž ném čís le se stan dar dním, ni ko li zvý še ným ta ri fem, kte rý by se 
dal chá pat jako lo te rij ní vklad. Ten to prin cip bývá s  ús pě chem apli ko ván 
u mno ha sou tě ží v ČR.

Za da va tel: Ahold. Rea li za ce: ATS Pra ha.
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Velká SMS sou těž s Tatran ka mi a Čo kotran ka mi Opavia

Termín: únor/bře zen 2006

Cíl sou tě že: pod po ra pro de je

Princip sou tě že:
Za da va tel uplat nil tzv. zna lost ní prin cip. Spo tře bi te lé od po ví da li na otáz ky, 
kte ré byly zve řej ňo vá ny v urči tou dobu v re klam ních spo tech na TV Nova. 
V od po vě di uvá dě li zá ro veň kód ze zbo ží. Ne vši chni hrá li kaž dý den, ale 
pou ze ti, kte ří měli kód za čí na jí cí zve řej ně ným pís me nem! SMS se po sí la ly 
ve tva ru: TATRANKY KODZOBALU ODPOVEDNAOTAZKU. V tom to pří pa dě je 
za jí ma vé pro po je ní ná ku pu se sle do vá ním dal ší ho mé dia.

Řekni dě ku ji po mo cí SMS ky

Termín: září/ří jen 2006

Cíl sou tě že: pod po ra pro de je ty či nek Merci

Princip sou tě že:
Zá ka zní ci měli mož nost za sí lat do sou tě že své osob ní vzka zy blíz kým oso-
bám pro střed nic tvím SMS. Po při je tí vzka zu od zá kaz ní ka byl ten to vzkaz 
pře po slán na uve de né te le fon ní čís lo pří jem ce. V  pří pa dě, že se zá kaz ník 
chtěl účast nit sou tě že o ne jo ri gi ná lněj ší vzkaz, bylo nut né, aby za slal dal ší 
SMS s uve de ním mís ta své ho byd liš tě. Za sí lá ní vzka zů bylo mož né i přes we-
bo vé roz hra ní. Hlav ní ce nou bylo uve de ní ne j o ri gi ná lněj ších vzka zu na bi-
llboard v  blíz kos ti byd liš tě. Sou těž cel kem ori gi nál ně pro po ju je mož nos ti 
mo bi lní ho mar ke tin gu a out doo ru.

Je to ovšem jeden z posledních příkladů před zákazem reklamy na ta-
bákové výrobky.

Agen tu ra: Euro RSCG Prague
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Kde hle dat na síti

www.roz hlas.cz/di gi tal/vy si la ni

www.at sp ra ha.cz

www.tvujmobil.com

www.dar co vskasms.cz

www.no kiaontour.cz

http://thepondering pri ma te.blogspot.com/2006/04/sha ki ra-uses-mo bi le- 
bar co des.html

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/rr_sou te ze_25768.html
Zde na lez ne te her ní kon cep ty, kte ré ne pod lé ha jí zá ko nu č. 202/1990 Sb. o  lo te -
riích a ji ných po dob ných hrách.

Co se může stát

Jed na paní se zú čas tni la SMS sou tě že, ve kte ré byla jako jed na z cen na bí ze na le-
ten ka do atrak tiv ní de sti na ce. Měla štěs tí a cenu sku teč ně vy hrá la. Její roz ru še ní 
a ra dost byly pa tr né z te le fo nického roz ho vo ru s ope rá tor kou.

Paní:  „Je žišmarjá, já jsem fakt vy hrá la.“
Operátor ka:  „Ano, s tí mto kó dem jste prá vě vy vy hrá la le ten ku na ostrov.“
Paní:  „No jo, ale jak se do sta nu zpát ky?“

Shr nu tí

Mo bil ní mar ke ting je obo rem marketingové komunikace s velkou budouc-
ností. Umož ňu je osob něj ší ko mu ni ka ci se spo tře bi te lem, a to od jed no du-
ché in te rak ti vi ty po mo cí SMS ve spo tře bi tel ských sou tě žích až po roz ví je ní 
mo bil ních ob sa hů a mo bil ní te le vi zní vy sí lá ní.



156

Nové tren dy v re tai lo vém  
a in sto re mar ke tin gu10Ka

pi
to

la

Co se dozvím?

O co se vlastně snaží  
retail marketing, jak nakupujeme  

a co nás motivuje. Jaký vliv na  
nás mají obchodní řetězce.

Klíčová slo va:

retail marketing, nákupní chování, merchandising, 
sales converse rate, POP
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Jak do stat zá kaz ní ka do té správ né ulič ky

Oblast, kte rá nej ví ce ovliv ňu je náš ži vot ní styl, je re tail mar ke ting. Ten 
se ovšem v mno hém změ nil. Obchod ní ře těz ce ne ná pad ně a po stup ně 
„ob to či ly“ ce lou ze mě kou li, změ ni ly ži vot ní styl, ná kup ní zvyk los ti, ur-
ba ni za ci měst i kul tur ní zvyk los ti oby va tel. Jsou to no vo do bá tr žiš tě, kte-
rá mu se la při ro ze ně vznik nout, nebo chrá my ko mer ce, kte ré kazí náš 
vkus? Jsou to mís ta, kte rá še tří náš čas, nebo kde ho z po ho dl nos ti zby-
teč ně trá ví me? Máme co do či ně ní s po cti vý mi ob chod ní ky, kte ří do ká ží 
udr žet vy so ký stan dard kva li ty za při ja tel nou cenu v glo bá lním mě řít ku, 
nebo s ně kým, kdo je kvů li zis ku ochoten ha zar do vat s na ším zdra vím?

Jak se toto vše od rá ží v ná st ro jích mar ke tin go vé ko mu ni ka ce i v ná -
stro jích, kte ré na nás pů so bí pří mo na mís tě pro de je? To vše jsou otáz ky, 
kte ré se po stup ně ob je vu jí. A od po vě di na ně nej sou jed noz nač né. 

Svě to vý re tai lo vý trh a jeho hrá či

Ma loobchod ní ne bo li re tai lo vé ře těz ce jsou vlast ně nej do mi nan tněj ší 
a z hle dis ka svě to vé eko no mi ky také nej dů le ži těj ší in sti tu cí. Na při bliž-
ně 58 mi lió nech ob chod ních mís t po ce lém svě tě se vy ge ne ru je roč ní 
ob rat 3 bi lió ny ame ri ckých do la rů. Obchod ní ře těz ce jsou tedy po ce lém 
svě tě, ve všech mís tech, kde na stal ja ký ko li, byť čás teč ný, roz voj eko no-
mi ky. Je jich ob chod ních míst je více než ja kých ko li ji ných in sti tu cí. 
Například mu zeí je nej ví ce v Sin ga pu ru 6770, v Ja pons ku pak 1429, ve 
Spo je ných stá tech 436. Uni ver zit je nej ví ce ve Velké Britá nii 2174, v Ja-
pons ku 2108, v Ně mec ku 899 a ve Spo je ných stá tech 411. To vše jen 
uka zu je, jak sil nou a všu dy pří tom nou in sti tu cí ob chod ní ře těz ce jsou. 
A kde že je ten úpl ně nej vět ší hy pe rmar ket na svě tě? Sa mozřej mě v Číně. 
The Great Mall of Chi na si co do vel ko ry sos ti ne za dá ani s Vel kou čín-
skou zdí. Není sice vi dět z ves mí ru jako ona, ale pří liš mu zřej mě ne chy-
bí. Po suďte sami: 540 000 m2, 1000 ob cho dů, 230 es ka lá to rů. To už je 
sku teč ný re tai lo vý gi gant.

Mezi hlav ní hrá če v ob las ti su per mar ke tů a hy per ma rke tů v Ev ro pě 
pat ří hlav ně Tes co, Wai tro se, Carrefour a Me tro. Su permarke ty se pře de-
vším sna ží růz ným způ so bem zpří jem nit nebo uleh čit dři nu tzv.  
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tý den ních ná ku pů. Na agre si vněj ší ce no vou po li ti ku se ori en tu jí di skont-
ní ře těz ce jako Lidl nebo Aldi. 

Celé od vět ví ma loob cho du pro chá zí ovšem také zá sad ním tech no lo-
gi ckým vý vo jem, kte rý od ob je ve ní čá ro vé ho kódu do spěl až k pro po je-
ní s ob las tí mo bi lní ho mar ke tin gu a elek tro nic ké ho ob cho du. Vět ši na 
hlav ních hrá čů na trhu již běž ně dis po nu je vlast ní mi vir tu ál ní mi ob cho-
dy a mo bil ní mar ke ting jim umož ňu je vě tší in te rak ti vi tu se zá kaz ní ky. Je 
roz ví je na řada pro mo ti on kon cep tů, kte ré pří mo pod po ru jí ná vště vu re-
tai lo vých ře těz ců. Ty se také stá le více za jí ma jí o mož nos ti mo bil ních 
ku pó nů, kte ré vyu ží va jí zís ka ných mo bil ních čí sel zá kaz ní ků nebo spo-
lup rá ce s mo bi lní mi ope rá to ry. In ze ren ti se sna ží ši ro kým roz pty lem re-
klam ních sdě le ní vzbu dit SMS in te rak ci se spo tře bi te li. Na oplát ku po sí-
la jí spo tře bi te lům „mo bil ní“ ku pó ny, kte ré mo hou být zhod no ce ny 
v mís tech pro de je.

Rozvoj MMS při nesl mož nost po sí lat sle vo vé čárové kódy pří mo na 
mo bil spo tře bi te le a umož nit mu je jich vyu ži tí v mís tech pro de je, kde je 
čá ro vý kód z MMS na mo bi lu pří mo odečten čte čkou kódů na po klad ně. 
Hlav ní ak ti vi ty v této ob las ti se po hy bu jí ko lem tzv. oka mži tých vý her 
(in stant win) a pro ká zá ní ná ku pu (proof of pur cha se) pře de vším v ob las-
ti rych loobrát ko vé ho zbo ží (FMCG). Ne jednoduš ší a zá ro veň i nej-
účinněj ší for mou pro mo ti on sti mu lu jí cí ná kup je vý zva, aby spo tře bi te lé 
za sí la li zprá vy s unikátním kó dem, kte rý se na chá zí na oba lu za kou pe né-
ho vý rob ku. Zá ro veň jsou zpět nou SMS oka mži tě in for mo vá ni o tom, 
zda vy hrá li.

V Čes ké re pub li ce a na Slovens ku se toto vše sice pro je vu je po stup ně, 
ni cmé ně pro je vu je. Ote ví ra jí se nové ob cho dy a ře těz ce tak stá le ješ tě 
ex pan du jí. Přík la dem může být Tes co, ale také Kaufland nebo Interspar, 
po za du ne zů stá va jí ani spe cia li zo va né ře těz ce, jako jsou Da tart nebo 
OBI. Naše ná kup ní zvyk los ti se také po ma lu glo ba li zu jí, i když mají jis-
tě i své zvlášt nos ti. Častěj ší za čí ná být ná kup na půjč ku. Ob jem půj ček 
na pří klad ko lem vá noc má až čtvr ti no vý ná růst. Marketingová ko mu ni-
ka ce ře těz ců také na bý vá na síle, je pro ni cha rak te ris tic ká se zó nost a ko-
mu ni ka ce ce no vé vý hod nos ti. Ve svě tě bývá sil nou zbra ní „ku pó ning“ 
(v ČR a na Slovens ku ješ tě ne za zna me nal ta ko vý roz voj) při ná ku pu 
v ob chod ních ře tě zcich, jako na pří klad ve Spo je ných stá tech, kde jsou 
k dis po zi ci i spe ci ál ní ku pó no vé pe ně žen ky. Naopak věr nost ní pro gra my 
a kar ty mají již pev né mís to mezi vyu ží va ný mi tech ni ka mi pod po ry pro-
de je. Si tua ce se ovšem rok od roku mění, tak že i efek tiv ní me to dy mo bil-
ní ko mu ni ka ce v re tai lu jis tě brzy za kot ví i v tě chto ze mích.
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Kte rá mís ta jsou pro svě to vý byz nys nyní klí čo vá? Něk te rá jsou vý-
znam ná již díky své tra di ci. Občas se ob je ví také nová. Top Ten ob chod-
ních míst po dle ceny pro náj mu plo chy, kte rá se po hy bu je od 301 do 950 
USD za čtve reč ní sto pu měsíčně, vy pa dá dnes ná sle dov ně:

Fifth Avenue, New York City
Avenue des ChampsElysées, Pa říž
Causeway Bay, Hongkong
Oxford Street, Londýn
Grafton Street, Dublin
Kaufingerstras se, Mni chov
Tverskaja, Mosk va
Pitt Street Mall, Sydney
Gin za, To kyo
Myeongdong, Soul

Co nás mo ti vu je k ná kup ní mu roz hod nu tí 

K lep ší mu po cho pe ní toho, co nás při ná ku pu ovliv ňu je, je tře ba po ro zu-
mět ně kte rým reá li ím a zá ko ni tos tem, kte ré se k pro vo zu ob chod ních ře-
těz ců pří mo vzta hu jí. Ty vět ši nou vy chá ze jí ze stu dia a vý zku mů mo ti va-
cí ná kup ní ho cho vá ní, po hy bu spo tře bi te le v prodejně a ově ře ných fo rem 
zís ká vá ní jeho po zor nos ti. Vý voj vzor ců ná kup ní ho cho vá ní se po stup ně 
mění. Ře tě zec, slo že ný ze
 
a) za jiš tě ní zá klad ních po třeb, 
b) zís ká ní věcí a ma jet ku, 
c) se be vy já dře ní,

je roz ví jen tak to: 

po cit urči té ho ne do stat ku – vý běr – klau stro fó bie z pře mí ry –  
uspo řá dá ní vý bě ru. 

Prá vě tí mto smě rem se nyní ori en tu jí re tai lo vé i mar ke tin go vé tech ni-
ky v pra xi. Například v ře těz cích ori en to va ných na dro gis tic ké zbo ží 
jsou za zna me na tel né pod stat ně od liš né mo de ly ná kup ní ho cho vá ní.  
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Na ku pu je v nich to tiž při bliž ně 70–80 % žen a ty mají od liš ný způ sob 
své ná kup ní ces ty ob cho dem. Zna me ná to, že ženy se cho va jí při ná ku pu 
vol ně pro de jných lé čiv a dro gis tic ké ho zbo ží od liš ně než na pří klad při 
ná ku pu po tra vin. Vy ža du jí také urči tou in ti mi tu při na ku po vá ní ně kte-
rých vý rob ků. Na ku pu jí méně in ten ziv ně a mají více času. 

To vše se od rá ží na čle ně ní ná kup ní plo chy, její pře hled nos ti i řa ze ní 
uli ček s jed not li vý mi seg men ty. Ame ric ký ře tě zec CVS Phar ma cy je 
toho dob rým pří kla dem (viz obrázek 12 na str. 165). CVS se stal ná kup ní 
me kkou žen díky po cho pe ní uve de ných zá ko ni tos tí ve svém seg men tu. 
Jaké prv ky a ná st ro je ten to ob chod ní ře tě zec pou žil? Cel ko vě pře hled né 
pro stře dí má oso bi tý na vi gač ní sys tém, ná kup ní ces ty jsou pod po ře ny 
ba rev nou pod la ho vou kry ti nou a osvět le ním. Pros tře dí je ote vře né, ale 
zá ro veň umož ňu je in ti mi tu v ulič kách s pře hle dným vý bě rem. Na vše 
na va zu je cit li vá mar ke tingová ko mu ni ka ce ho vo ří cí o „ži vém ob cho dě“ 
a sys tém věr nost ních ka ret.

Mo ti va ce k ná kup ní mu cho vá ní je po cho pi tel ně živý fe no mén, kte rý 
se stá le vy ví jí. Jde také o klí čo vé téma psy cho lo gie re kla my. Člo věk se 
po hy bu je v pro stře dí pře sy ce ném pod ně ty, kte ré ho vy bí ze jí k ná ku pu 
růz ných věcí. Je tedy čím dál ob tí žněj ší dát oprav du na to lik sil ný pod nět, 
kte rý tuto chtě nou re ak ci vy vo lá. To je také je den z dů vo dů, proč se celá 
mar ke tingová ko mu ni ka ce mění a při chá zí se stá le no vý mi tren dy a je-
jich kom bi na ce mi. Stej ná si tua ce je i v pro stře dí ob chod ních ře těz ců, kde 
me to dy a tech ni ky se sna ží za sáh nout lid skou po zor nost a mo ti va ci.

Kou zel né slův ko mer chan di sing 

Vět ši na ná kup ních cest su per mar ke tem se po hy bu je po jeho ob vo du, 
net rvá déle než dva cet mi nut a pro bí há pře váž ně ko lem zá klad ních vý ro b-
ko vých ka te go rií. Problém je tedy do stat zá kaz ní ka z ob vo du do ulič ky. 
Úko lem mer chan di sin gu je tedy ne jen pře hled né roz mís tě ní zbo ží, ale 
také na lá ká ní zá kaz ní ka do jed not li vých uli ček ob cho du. K tomu slou ží 
po měr ně pes trá šká la tzv. POS (point of sell) ma te ri álů – od zá věs ných 
„eye ca tche rů“ až po pod la ho vou gra fi ku. Dal ší mož nos tí je roz mís tě ní 
čas to na vště vo va ných ka te go rií vý rob ků tak, aby zá kaz ník mu sel ně kte-
rý mi ulič ka mi pro jít.

Žád né roz hod nu tí o umís tě ní POS však ne bý vá udě lá no bez po drob-
ných pod kla dů, kte ré po sky tu je na pří klad sto re au dit – kva li ta tiv ní 
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i kvan ti ta tiv ní vý zkum a po zo ro vá ní. Techni ky pro pro stře dí ob chod ních 
ře těz ců se stá le zdo ko na lu jí a jsou tak pře nos něj ší a účinněj ší.

Dal ší re tai lo vou reá lií je pac ka ging. Oba ly zbo ží bý va jí také před mě-
tem vý zku mu a mě ře ní účin nos ti. To zna me ná, že oba ly jed not li vých vý-
rob ků také bý va jí vy ví je ny s ohle dem na je jich uplat ně ní v ob chod ních 
ře těz cích a také s ohle dem na cel ko vou vi di tel nost. Packaging spo lu 
s umís tě ním zbo ží v re gá lech a účin ný mi POS ma te ri ály tvo ří fak to ry, 
kte ré ovliv ňu jí ná kup ní cho vá ní zá kaz ní ků na mís tě pro de je, a musí spo-
lu do urči té míry ko re spon do vat a vy tvá řet tak jed not ný úči nek. Musí se 
tedy vzá jem ně pod po ro vat a prá vě k tomu vede šká la před běž né ho tes to-
vá ní. V ně kte rých pří pa dech také evo ku jí pou ži té re klam ní kam pa ně, 
a na va zu jí tak na mar ke tin go vou ko mu ni ka ci vý rob ku.

V mís tech pro de je ovšem již dnes exis tu je celá řada tech no lo gií a no-
vých mé dií. Jde na pří klad o uza vře né ok ru hy te le viz ní ho nebo roz hla so-
vé ho re klam ní ho vy sí lá ní v ob chod ních ře těz cích. Dále in te rak tiv ní mé-
dia a do ty ko vé ob ra zov ky, ze kte rých je mož no v mís tě pro de je zís ká vat 
více in for ma cí. Tato mé dia mnoh dy vy ví je jí i ob chod ní ře těz ce.

Obr.12Návykypohybuposupermarketu

Něk te rá mé dia v mís tě pro de je také re agu jí na po hyb zá kaz ní ka – vy-
dá va jí zvuk, a do kon ce i vůni. No vo do bým tren dem je také tzv. di gi tál ní 
hos tes ka, kte rá je in sto re no vin kou i na čes kém trhu. Jde vlast ně o vý-
kon ný 15“all-in-one LCD mo ni tor s in te gro va ným pře hrá va čem. Je  

l  Nejtypičtějším po hy bem v pro sto ru  
su per mar ke tu je po hyb zá kaz ní ků po ob-
vo du ná kup ní plo chy, kde na vště vu jí pou ze 
sek ce umís tě né po ob vo du.

l  In sto re a re tail mar ke ting pro to řeší otáz-
ku, jak ten to ná vyk změ nit a do stat zá kaz-
ní ka i do uli ček, ve kte rých jsou dal ší po lož-
ky. Jak tedy změ nit tra su jeho běž né ho 
ná ku pu…

Produce

Deli

Refrig.

Frozen

M
ea

t

Dairy
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ide ál ní pro in sta la ci i na ko ri do rech či v mís tech zvý ra zně ní zbo ží. Prá vě 
pro jeho kon struk ci a schop nos ti bývá na zý ván di gi tál ní hos tes kou. 
Může být umí stěn i na pa le tě spo lu se zbo žím. Po tře bu je jen elek tri ckou 
zá suv ku 220 V. 

Na čes kém trhu se již také po pr vé před sta vil 17" all-in-one LCD mo-
ni tor s in te gro va ným pře hrá va čem a re pro duk to ry, kte rý pat ří do této 
řady. Má kom pakt ní roz mě ry, hea vy duty kon struk ci a pří mo vy bí zí 
k pou ži tí do re gá lů, pří mo ke zbo ží. Lze na něm pře hrá vat jak re klam ní 
TV spo ty, tak ho lze kom bi no vat s růz ný mi ak ce mi. Je di né, co pro svůj 
„ži vot“ po tře bu je, je také elek tric ká zá suv ka 220 V. Mo ni tor je ozvu čen, 
tak že při svém pro vo zu při ta hu je po zor nost na ku pu jí cích ne jen ob ra zem, 
ale i zvu kem! Pá no vé, zdá se, že zla tý věk ca stin gů a ochut ná vek s krás-
ný mi hos tes ka mi po ma lu kon čí...

Up lat ně ní tě chto lá ka del však není mož né ve všech ře těz cích, pro to že 
ně kte ré z nich mají po měr ně strikt ní pra vid la tý ka jí cí se mís ta pro de je. 
Je jich apli ka ce musí vy chá zet z dů věr né zna los ti re tai lo vých reá lií pod-
po ře né vý zkum ný mi daty z je jich ex pe ri men tál ní ho na sa ze ní.

Ná kup ní cho vá ní uvnitř ob cho du se mění po dle jed not li vých ka te go rií:

l	 	 Ka te go rie zdra ví a vol ně pro de jných léků je od dě le ním s nej vě tším 
poč tem ná vštěv a vyš ším čís lem usku teč ně ných ná ku pů.

l	 	 Po tra vi ny a zbo ží běž né po tře by mají niž ší po čet ná vštěv, ale nej vyš ší 
po čet usku teč ně ných ná ku pů, tzv. sa les con ver sion rate (lidé tuto 
zónu na vště vu jí již s jas ným dů vo dem).

l	 	 Od dě le ní kos me ti ky a po hle dů má vyš ší po čet ná vštěv, ale niž ší pro-
dej (lidé si více pro hlí že jí zbo ží).

Tab.4Nákupníchovánípodlekategorií(v%)

Oddělení
Zdraví
Kosmetika
Pohledy
Potraviny

Návštěvy
90
76
74
57

Zastavení
59
43
52
62

Nákup
61
35
10
73
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Na tom to obrázku je vidět, že CVS Phar ma cy vy tvo ři la ja kou si  „hlav ní tří du“ ve dou cí je jím ob cho dem.

Pramen: Draft Worl dwi de.

Obr.13Obvyklýpohybzákazníkůpoobvodujemožnonarušittakézměnou 
uspořádáníprodejníplochy

Shoppermarketingová revoluce v místě prodeje

V marketingu je jistě mnoho nezodpovězených otázek. Vždycky nás za-
jímá, jak vlastně lidé nakupují, a poslední dobou se stále více ptáme, zda 
sociální sítě mají vůbec nějaký vliv na prodej samý. V poslední době se 
značně rozvinul shopper marketing jako obor, který má aspirace tyto 
a podobné otázky vyřešit.  Místo prodeje je přeci  středobodem  veškeré-
ho marketingu. Může se vám to zdát přehnané, ale není. Vždyť marke-
ting začíná tím, že  produkt  do distribuce umístí a pak připravuje komu-
nikaci, která má přilákat kupujícího právě na místo prodeje, kde  to jeho 
rozhodnutím zase končí.  Nicméně tak jednoduché to není. Myslíte si, že 
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vás na místě prodeje už nemůže nic překvapit? Není tomu tak a za chvíli 
se dozvíte proč. Také se nemusíte obávat, že zde bude řeč jen o maloob-
chodních řetězcích, shopper marketing můžete uplatnit všude tam, kde 
se chcete hlouběji zabývat příčinami, které ovlivňují prodej, ať už v ma-
loobchodě, butiku nebo i e-shopu.

Proč právě shopper marketing

Důvody, proč se shopper marketing dere do popředí, jsou v podstatě dva.  
Ten první spočívá v neúprosné statistice, která přesouvá investice výrob-
ců  z dosavadních marketingových mixů více na místo prodeje. Je třeba 
poznamenat, že následující data jsou zobecňující a u každé značky se 
projevují odlišně:

l	 	 70 % výběrů značky je prováděno na místě prodeje;
l	 	 68 % nákupních rozhodnutí není plánováno;
l	 	 5 % nakupujících je věrných jedné značce nebo výrobkové řadě.

Praktici marketingu proto věří, že efektivní shopper marketing je pro 
úspěch na trhu naprosto nezbytný.

Tím druhým důvodem je, že právě a jen shopper marketing vnímá 
celou problematiku v celku, a proto přináší revoluční změny do maloob-
chodních systémů. Jeho cílem je měnit nakupující v kupující tzn. zvýšit  
konverzní poměr ve prospěch určité značky, nicméně nepoužívá k tomu 
žádnou jednotlivou techniku, ale zamýšlí se nad celou tzv. path to pur-
chase a k tomu akcentuje snahu o pochopení chování spotřebitele. 
Faktory, které na nás působí, než si výrobek nakonec koupíme nebo ne-
koupíme, začínají někde daleko za hranicí prodejny. Schematicky jsou 
zachyceny v obrázku 14.

Co je shopper marketing?

Shopper marketing je vlastně další vývojový stupeň strategického retail 
marketingu a nezbytnou součástí  jakéhokoli  účinného spotřebitelského 
marketingu. Zahrnuje a vyžaduje spolupráci zúčastněných stran – jak 
maloobchodníků, tak výrobců.  Efektivní shopper marketing vyžaduje 
určitý  plán celkové kooperace, který pomáhá sjednotit jednotlivé proce-
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sy.  Shopper marketing totiž zahrnuje celou řadu integrovaných marke-
tingových a merchandisingových činností, které mohou ovlivnit chování 
ve všech třech fázích cyklu nákupního chování  (plánování, nakupování 
a spotřebu). 

Krása a účinnost shopper marketingu je hlavně v jeho otevřenosti 
a využívání  více oblastí komunikace. Můžeme říci, že zahrnuje téměř 
vše, s čím se potenciální spotřebitel ve své cestě na místo prodeje setká. 
Tato komplexnost je zřejmě důvodem, proč shopper marketing  patří 
k nejrychleji rostoucím oblastem marketingu.

Zákazník je náročný na detaily, zdaleka už mu nestačí jen sleva

Shopper marketing  sice cílí na místo prodeje, ale zdaleka nezahrnuje jen 
in-storové aktivity.  Má celkově  vyšší aspirace, a to i v místě prodeje. 
Jeho úkolem je zajistit, aby se zboží prodávalo opakovaně a zákazník si 
k němu našel  i svůj vztah. Jeho cílem je maximálně zjednodušit a zpří-
jemnit nákup v prodejnách a spotřebitele zároveň vychovávat. Jeho ob-
jektem je přitom přelétavý zákazník, který je stále  pod vlivem vlastních 
dlouhodobých návyků a jemuž už nestačí jen sleva na zboží. 

Shopper marketing nabízí nové možnosti  i pro design a komunikaci 
v místě prodeje. Neomezuje se na klasické formáty, ale často je přesahu-
je rozsáhlejšími koncepty, jejichž cílem je zviditelnit celé kategorie zbo-

DOMA

l Placená média
(např.  televize, časopisy,  
on-line)

l Vztahový marketing
(např.  e-mailing, SMS)

l Product placement

l Vyhledávání před nákupem
(např.  kupóny, webové 
stránky,
on-line recenze)

l Sociální média

CESTOU

l Mobilní marketing
(např.  aplikace)

l Venkovní reklama
(např. billboardy, městský 
mobiliář s reklamou)

l Product placement

l Alternativní venkovní 
reklama
(např. reklama na benzinkách)

l Prodejní automaty

V PRODEJNĚ 

l Označení polic

l Prodejní kupóny

l Videodispleje

l Interaktivní média
(např. nákupní vozíky, snímací 
zařízení, interaktivní kiosky)

l Ochutnávky a vzorky

l Displeje
(např.  displeje na koncích 
uliček)

Pramen: Booz & Company.

Obr.14Faktoryovlivňujícínákupnírozhodnutí
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ží. Samostatně pak řeší,  jak přitáhnout nakupující do prodejen. U nás to 
ještě příliš zažitý pojem není. V zahraničí už vznikají ve firmách 
„shoppermarketingová“ oddělení. Nástroje shopper marketingu mohou 
pomoci řešit většinu známých marketingových problémů spojených 
s pozorností v místě prodeje. Je to na jednu stranu věda o chování zákaz-
níka, ale také umění, které vyžaduje kreativitu. Znamená to  tedy nejen 
dobře znát  možnosti a omezení POS materiálů a jejich využití v místě 
prodeje, ale hlavně dokázat zkombinovat více prostředků a zaujmout 
spotřebitele a motivovat je k tomu, aby se vraceli.

Prodeje se pak podle zkušeností z amerického trhu  mohou díky uplat-
nění shopper marketingu  zvýšit až o 25 % a přitom někdy stačí málo: 
například uspořádat potraviny pomocí chytré navigace tak, že obchod 
nabídne zákazníkovi „řešení“ pro jeho večeři, „řešení“ pro jeho oběd – 
místo jednotlivých položek. Komunikace v místě prodeje přitom není 
jediným nástrojem shopper marketingu. Jde o komplexní řešení zahrnu-
jící obalová řešení, digitální média a aplikace, kreativní instalace a rozší-
řené služby zákazníkům.

Spotřebitel nyní očekává více než jen dostupnost obchodu a nízkou 
cenu. Shopper marketing nabízí proto i další dimenzi – emocionální be-
nefit, kdy spotřebiteli ukážete, že on je tím, o koho tu běží.

Hlavními oblastmi jsou:
 

l	 Shopper marketing data – výzkum a monitoring v místě prodeje. 
l  Shopper marketing composite – kombinované projekty s vysokou 

účinností. 
l  Shopper marketing engagement – kreativní prvky a instalace. 
l  Shopper promotion optimization – nastavení a měření promo progra-

mů.
l  Shopper marketing digital – on-line řešení, mobilní  aplikace, kiosky, 

digitální kupóny. 
l  Shopper Marketing Lab – vývoj a vyhledávání nových prvků a POS 

médií.  
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Trendy v shopper marketingu

Digitální shopper marketing
Celkově se očekává, že již v průběhu roku 2011 se bude na klíčových 
trzích využívat digitální shopper marketing v masovějším měřítku. 
Nahrává tomu hlavně větší rozšíření smartphonů a narůstající zájem 
o digitální kupóny, užitečné aplikace usnadňující nákup  a QR kódy. 
Význam této oblasti by neměl být podceňován, protože nejenže umožňu-
je  výrobcům a maloobchodníkům přímo komunikovat se zákazníky, ale 
nabízí i možnost měřit návratnost  (ROI) přesněji než kdykoli dříve.

S novou aplikací v této oblasti přišla v poslední době známá značka 
Absolut, její  Drinkspiration vás naučí namíchat více než  400 receptů 
a sdílet je na Facebooku  a Twitteru.

Využití  sociálních médií 
V roce 2010 začaly značky více využívat sílu sociálních sítí. Nicméně 
v této oblasti je z hlediska shopper marketingu stále co se učit. Techno-
logie postupně umožní uživatelům sociálních sítí nakupovat výrobky 
přímo i ze stránek Facebooku tak, jak už to umožňuje například značka 
Levi’s. Geomarketingové aplikace jako Facebook Places nebo Foursquare 
umožní  značkám zacílit na zákazníky na základě jejich geografické po-
lohy. Příkladem promotion na bázi geolokace je inovativní akce firmy 
Airwalk, o níž pojednává příklad „Prakticky neviditelný pop-up obchod“ 
na str. 173–174.

Návrat k hodnotové orientaci
Vzhledem k tomu, že míra počítáme se zvýšenou DPH, která se promít-
ne do objemů prodeje, specialisté na shopper marketing očekávají, že se 
kupující budou postupně více orientovat na hodnotu. To ale nemusí, na 
rozdíl od doby recese, nutně znamenat pouze preferování laciného 
a zlevněného zboží,  dokonce i prémiové značky mohou nabídnout sku-
tečnou požadovanou hodnotu a nakupujícího oslovit, pokud  je značka 
dostatečně silná, její benefity jsou sdělovány vhodným způsobem a cena 
je odpovídající. Podobně je přijímáno i rozšíření služeb a zrychlení od-
bavení u pokladen. Jedním z příkladů je zavádění samoobslužných po-
kladen v Tescu a možnost čerpání  dalších služeb pomocí Tesco Club 
Card, která funguje i jako kreditní karta a s níž získáte slevu na nákup 
pohonných hmot v čerpacích stanicích Tesca.
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Důvtipný shopper marketing 
Jak je postupně na trhu vidět, větší hráči se snaží o užší propojení ATL 
kampaní s místem prodeje. To je aktuální klíčový trend, který umožní 
lépe využívat marketingové rozpočty a více rozšířit působení v rámci 
cesty k nákupu.  Příkladem propojení ATL kampaně s místem prodeje 
v České republice je kampaň  Cenové komando společnosti Ahold v ře-
tězci Albert. Inovativnější způsob in-storové komunikace používá také 
Kofola.

On-line shopper marketing 
On-line shopper marketing  sílí díky stále lepšímu porozumění  on-line 
nakupujícím, využivání nových technologií, lepší filtraci i zacílení pro-
mo aktivit, které umožní, že i nákup v on-line shopu může být zážitkem. 
Kromě toho přestaly toto prostředí podceňovat i jednotlivé řetězce a vy-
užívají jej jako platformu pro spolupráci a společnou propagaci s výrob-
ci. Například webové stránky známého řetězce Walmart dnes nabízejí 
prodávaným značkám možnost oslovit spotřebitele před nákupem pro-
střednictvím interaktivity a videa, dávají  možnost stahování  užitečného 
obsahu, včetně kupónů a poukázek na vzorky zdarma. Tento obsah je 
přístupný na domovské stránce přes link s názvem „In Store Now“ a je 
propagován v každém e-mailu adresovaném zákazníkům. Brandové ban-
nery jsou pak cíleny podle oddělení nebo výrobkové kategorie.

Trend zdraví 
Vlády se snaží přesunout veškerou odpovědnost na majitele značek 
a maloobchodníky. To bude mít  dalekosáhlé důsledky v tom, že mnoho 
značek se bude více snažit zlepšit svou věrohodnost. Budou potřebovat 
lépe než dosud komunikovat v místě prodeje zdravost a nutriční hodnotu 
výrobků.

Sezónní shopper marketing 
V posledních letech získaly  rostoucí pozornost  malobchodníků a maji-
telů značek sezónní akce, jako jsou Valentýn nebo Halloween. Oče ká-
váme, že tyto podpůrné shoppermarketingové aktivity budou ještě více 
využívat kreativní možnosti, které  in store media umožňují, a že bude 
posílena i digitální část těchto kampaní o nápadité aplikace a on-line 
kupóny.
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PŘÍKLAD: In store kiosk  Kraftu vám naplánuje co jíst

Novinka z dílny Kraftu – interaktivní kiosk se snaží udržet věrnost naku-
pujících značce Kraft a ulehčit jim starosti s nákupem. Pracuje s historií 
nákupních seznamů uživatele a jeho věrnostní kartou. Nabídne vám re-
cepty, které můžete použít, a zároveň přidá na váš nákupní seznam po-
třebné položky, aniž byste je museli vyhledávat v obchodě. Zbaví vás 
tedy starostí, co máte každý večer vařit, což jistě zaměstnané ženy ocení, 
a zároveň zvýší odběr položek Kraftu. 

A protože jde o shoppermarketigový projekt, kiosk je vybaven také 
malou kamerou, která skenuje obličeje nakupujících a s využitím video-
analytické technologie vytváří základní profily nakupujících, jako jsou 
věk a pohlaví.

PŘÍKLAD: Prakticky neviditelný pop-up obchod 

Tvář shopper marketingu neustále mění technologie. Digitální shopper 
marketing není jen žhavé téma mezi agenturami a jejich klienty, ale  ote-
vírá nové způsoby, jak získat  a zapojit zákazníky. Použití metody 
shopper insight je vhodné k zjištění  relevance těchto projektů, nicméně  
je zřejmé, že digitální marketing  otevírá nové způsoby, jak se značky 
mohou přiblížit k nakupujícím. 

V posledních letech začaly značky používat  dočasné „pop-up“ ob-
chody pro vytváření  povědomí a vyvolávání „rozruchu“ kolem svých 
produktů.  Tedy obchod, který se „virtuálně“ objeví, vzbudí rozruch ko-
lem značky a zase zmizí.

Zajímavý a inovativní příklad ukázala značka  Airwalk.  Jak to fungo-
valo? Na bázi geolokace. Zájemci si mohli stáhnout aplikaci a vyrazit 
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v určený den a hodinu na určené místo např. v Los Angeles nebo New 
Yorku, aby mohli urvat jeden ze tří set párů bot, které dala značka k dis-
pozici. Konkurenceschopné. Limitované. Exkluzivní.  Prostě se všemi  
ingrediencemi silné promotion. Výborné pro značku samu, která dokáza-
la mobilizovat svou cílovou skupinu a přimět ji k akci, dokonce být na 
přesném místě  v určitou hodinu a začít nakupovat. Pochopitelně se po 
těch 300 párů jen zaprášilo. Proč by tedy maloobchodníci nebo výrobci 
měli stále používat klasický marketing, když je tu tolik možností vyvolat 
buzz a zvýšit prodej?

Jak využít shopper marketing

Jak již bylo řečeno, shopper marketing není jen pro maloobchodní řetěz-
ce a velké značky. Podstatné je vzít si z něj metody a způsob nahlížení na 
zákazníka a jeho cestu k nákupu. Ať už prodáváte cokoli, v intencích 
shopper marketingu je možné se nad tím zamyslet a najít účinnější cestu. 
Zde je sedm návodných bodů, jak uvažovat o svém byznysu v intencích 
shopper marketingu.

1.  Zkuste si představit ty, kteří u vás nakupují; znáte jejich typologii 
a využíváte ji při koncipování služeb pro ně?

2.  Představte si, kde začíná a kudy vede cesta zákazníka (path to purcha-
se) až k realizaci nákupu a jaké vlivy na něj působí.

3.  Zkuste odhadnout, jaká je míra konverze ve vašem obchodě, a pak to 
zkuste skutečně zjistit. Možná budete překvapeni.
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4.  Co můžete udělat pro zlepšení konverzního poměru (nakupující/ku-
pující), jaké bariéry nebo uspořádaní prodejní plochy  nebo návaznos-
ti služeb potřebujete  změnit?

5. Proč zákazníci odcházejí; můžeme to změnit?
6. Vracejí se zákazníci nebo ne – a v jakém poměru?
7.  Jaké aktivity mohu s ohledem na  cestu zákazníka vyvinout a jaké 

technologie a inovace mohu použít, abych na svůj byznys upozornil?

A ještě něco: shopper marketing využívá zásadně metody win-win, 
takže  v něm není místo pro vychytralé taktiky, kdy sice prodáte to, co 
chcete, ale po prvním nákupu se vám už nikdo nevrátí.

Jedinou nevýhodou současného shopper marketingu je to, že do proce-
su v maloobchodu je vždy zapojeno více stran, které ho chápou po svém. 
Jeden z průkopníků shopper marketingu Chris Hoyt s nadsázkou uvádí, že 
shopper marketing je jako slon v místnosti, kde nikdo nic nevidí. Všichni 
se ho dotýkají a každý si myslí, že v ruce drží něco jiného, třeba  ocas mís-
to chobotu  apod.  V praxi je to podobné: shopper marketing zahrnuje ca-
tegory management, umístění výrobku, prodej, packaging, promotion, vý-
zkum a marketing a marketéři se musí domluvit, odkud na toho slona jít…

Vliv ob chod ních ře těz ců na ži vot ní styl

Máme svůj ži vot ní styl nebo nás ovliv ňu je re per to ár ob chod ních ře těz-
ců? Například oděv ní ře těz ce jako H&M nebo ZARA se ne sna ží pou ze 
při způ so bit módu své cí lo vé sku pi ně, ale sna ží se ovliv nit ná kup ní zvyk-
los ti cí lo vé sku pi ny na bí ze ním ce no vě do stup né módy, kte rá je vždy po 
ruce a vyu ži tel ná pro tuto cí lo vou sku pi nu. To zna me ná sna hu o per ma-
nent ní re ak ci na nové mód ní tren dy na níz ko nák la do vé bázi ve velkém 
množ ství a také kon ti nu ál ní ko mu ni ka ci znač ky jako ži vo tní ho sty lu. 
Tomu musí od po ví dat ne jen re kla ma, ale také de sign ob chod ních míst. 
V tom to ohle du zau jí má před ní mís to spo leč nost IKEA, kte rá vy tvá ří na 
ob chod ních mís tech pro stře dí při způ so bu jí cí se více po tře bám zá kaz ní-
ků. Trend dů ra zu na pro stře dí ob chod ní ho mís ta je pa tr ný na pří klad u se-
ve roa me ric ké spo leč nos ti Best Buy ob cho du jí cí s elek tro ni kou. Ta vy-
tvo ři la dva dru hy seg men to va ných ob chod ních míst: Es ca pe – za mě ře né 
na mla dé muže, kte ré nově kom bi nu je mož nost zá ba vy s ma lo obchod-
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ním pro de jem, a stu dio d – cí le né na ženy, kte ré při ná še jí více in tui tiv ní 
ná kup ní zku še nost.

Jak je vi dět, ne mů že me mlu vit jed noz nač ně o vli vu ob chod ních ře těz-
ců na náš ži vot ní styl. Naopak de sign pro stře dí a jed not li vé atri bu ty ně-
kte rých sítí se sna ží ab so lut ně při způ so bit ži vo tní mu sty lu a vku su dané 
cí lo vé sku pi ny. Vět ši na ob chod ních ře těz ců má také na pie de sta lu svých 
snah zá kaz ní ka na prv ním mís tě. Je ovšem otázkou, do jaké míry je vy-
uži tý ži vot ní styl cí lo vé sku pi ny mír ně mě něn se sna hou o vy bu ze ní dal-
ší po ptáv ky. To je vi dět ze jmé na u tech no lo gií mo bil ních ope rá to rů, kde 
se jed not li vé sítě sna ží udr žet po zor nost zá kaz ní ka vy ví je ním dal ších 
a dal ších pří dav ných atri bu tů, jako jsou vy zvá ně ní, hry apod. Ty vlast ně 
vzni ka jí bez pů vod ní po ptáv ky a pod po ře ny mar ke tin go vou ko mu ni ka cí 
vy tvá ře jí ži vot ní styl cí lo vé sku pi ny. Stá va jí se na pří klad sou čás tí je jí ho 
do spí vá ní. Stej ně tak se pro stře dí ná kup ních cen ter a iden ti fi ka ce s vý-
rob ní znač kou stá va jí sou čás tí dět ství a do spí vá ní u nás ales poň dvou ge-
ne ra cí. Je to při ro ze ný vý voj, pro to že v glo bá lním mě řít ku se těž ko dá 
této ko mu ni ka ci odo lá vat bez vli vu na ži vot ní styl.

Obchod ní ře těz ce nám na bí ze jí vlast ně zr ca dlo nás sa mých. Jsou to tiž 
po měr ně při způ so bi vé po ptáv ce, a jak bylo již ře če no, jsou nej roz šířenější 
in sti tu cí na svě tě. Ce sta tedy již ne ve de zpát ky, ale do pře du. Vždyť máme 
co do či ně ní s mís ty při ro ze né ho shro maž ďo vá ní lidí, na kte rých se dá 
rea li zo vat kro mě vlast ní ho pro de je řada dal ších čin nos tí. Zkus me tedy za-
čít při způ so bo vat tato mís ta sami sobě a ony se také změ ní.

Kde hle dat na síti

www.rama-nrf.org
The Re tail Advertising & Marketing Associa ti on (RAMA).

www.re tailmarketing.co.uk

www.po pai.cz

www.in ter spar.cz

www.shoppermarketing.com

www.smprague.cz
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Co se může stát

Jednou jsem do pro vá zel na ná kup svou tetu, vzdě la nou sta rou dámu, kte rá se ale 
v pro stře dí hy per ma rke tu cí tí va la po ně kud ne svá. Po de se ti mi nu tách sho ppin gu 
pro hlá si la: „Je to ale da re bác tví, tak hle mi scho vá vat věci, kte ré jdu kou pit, a než se 
k  nim do sta nu, mám de set ji ných, kte ré jsem ale ne chtě la.“ „Já vím,“ od po vě děl 
jsem, „je na to celá věda a ří ka jí tomu mer chan di sing.“ „No dyť ří kám, že je v tom 
ně ja ká čer to vi na,“ roz čili la se te tič ka...

Shr nu tí

To, co by měla vy tvá řet ná kup ní cen tra pod po ře ná ob chod ní mi ře těz ci 
v po stmoderním svě tě, je sku teč ně mno hem více než jen ná kup. Měla by 
být pro sto rem pro se be vy já dře ní, mís tem spo le čen ských pří le ži tos tí a ob-
ča nských ak ti vit, a také by měla mít vý znam pro kon ti nui tu míst ní kul tu ry. 
Měla by tedy po sky to vat dů stoj ný vý běr zbo ží i ak ti vit.
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Marketingová ko mu ni ka ce 
v pro mě nách času11Ka

pi
to

la

Co se dozvím?

Marketingová komunikace  
už zdaleka není jen jedna disciplína.  

Jak se mění marketingová scéna, média,  
komunikační agentury a tendry a kdo jsou  

hlavní hráči. Jak se nyní díváme  
na marketingový problém a co je to  

inovativní marketing.

Klíčová slo va:

sociální marketing, sbližování disciplín, ROI, CRM, 
inovativní marketing
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Nové tren dy mar ke tin go vé ko mu ni ka ce po stup ně mění cel ko vý pří stup 
a myš le ní mar ke té rů. Z toho vy plý va jí po stup né změ ny také v sou vi se jí-
cích ob las tech. 

Marketingová ko mu ni ka ce a mar ke ting

Marketingová ko mu ni ka ce je pro vá za něj ší s ostat ní mi slož ka mi mar ke-
tin gu v dů sled ku mož nos ti rych le ana ly zo vat úda je o pro de ji a díky lep ší 
mě ři tel nos tí účin ků ko mu ni ka ce. To vede k vě tší efek ti vi tě všech mar ke-
tin go vých ná st ro jů. Schop nost rych lé in te rak ce s dis tri buč ní mi ře těz ci 
a ce no vou po li ti kou ovliv ňu je ino va ce a změ ny vý rob ku, a to mno hem 
rych le ji než dří ve. 

Vznik ly nové ná st ro je, kte ré na bázi CRM (Costumer Re la tionship 
Ma na ge ment ne bo li vzta ho vý ma na ge ment) pro vá ze jí zá kaz ní ka ce lým 
cy klem od jeho ak vi zi ce (viz ob rá zek 15 na str. 182). Tak je mož né zpra-
co vá vat po tře by zá kaz ní ka a při způ so bo vat se jeho re ak cím či ne záj mu 
pro střed nic tvím vol by růz ných tech nik. To zna me ná, že se mar ke tingová 
ko mu ni ka ce díky této nové schop nos ti per ma nent ní se lek ce dat sta la pro 
mar ke ting jako ta ko vý ješ tě klí čo věj ší slož kou.

Jednou z mož ných tech nik je mar ke tin go vý pro ces zkou ma jí cí cho vá-
ní a re ak ce zá kaz ní ka z hle dis ka účin nos ti mar ke tin go vé ko mu ni ka ce 
(viz ob rá zek 16 na str. 182), kte rý při ná ší při ná ší po třeb ná data o spo tře bi-
te lích i všem dal ším slož kám mar ke tin gu. 

Ten to pří stup vy chá zí z ně ko li ka pre mis:

l	 	 Síla je ve zna los tech a ve vě dec kém pří stu pu, od ha dy jsou pro mar ke-
ting ne bez peč né.

l	 	 Úspěš né pro gra my jsou za lo že ny na pev ném zá kla dě – na po ro zu mě-
ní spo tře bi te li a na prav di vém ob ra zu trhu.

l	 	 Dů vě ra spo tře bi te lů se těž ko zís ká vá (ale leh ko ztrá cí).
l	 	 Sti mu ly k urči té mu cho vá ní jsou zříd ka po vrch ní a vzdo ru jí tra di čním 

prav dám.
l	 	 Pou ze exakt ní, dů sled ný a pro myš le ný po stup při ná ší ta ko vá ře še ní, 

kte rá mo hou při nést ob chod ní vý sled ky.

Marketing sle du jí cí cho vá ní usi lu je o to:
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Obr.16Marketingsledujícíchovánízákazníka

Obr.15Systematickákomunikacevprůběhuvývojezákazníka

Cílené programy a komunikace napříč všemi kanály

Systematická komunikace posouvá zákazníky z jedné fáze do druhé

Poznání zákazníka, insight,
analýza dat, segmentace

Vývoj zákazníka
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l	 	 Do ká zat trans for mo vat zís ka né in for ma ce.
l	 	 Odkrýt ne zná mé va ri an ty.
l	 	 Vy hodnotit al ter na ti vy vě dec ký mi me to da mi.
l	 	 Po sta vit pro gram na zá kla dě věr né ho ob ra zu trhu.
l	 	 Nap lnit vše skvě lou kre ati vní prací a stra te gií.
l	 	 Sti mu lo vat cho vá ní v klí čo vých bo dech ži vo tní ho cy klu.
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l	 	 Ur čit ne účinněj ší body pro dal ší op ti ma li za ci pro gra mu.
l	 	 Ma xi ma li zo vat ná vrat nost – ROI (re turn on in vest me nts).

Tou to me to dou je mož né op ti ma li zo vat účin nost mar ke tin go vých 
pro gra mů a při spí vat k vě tší pro vá za nos ti všech slo žek mar ke tin gu.

Marketing je nyní tře ba vní mat v ši rší per spek ti vě. Znač ná část mar-
ke tin go vých čin nos tí dnes spo čí vá v pří mé pod po ře ob chod ních ak ti vit. 
Je tře ba pro to za mě řit od po ví da jí po zor nost na je jich vy hod no co vá ní, 
se lek ci dat a kon cep ční prá ci před je jich dal ším na sa ze ním. Marketing 
také dnes in te gru je čin nos ti, kte ré do jeho rám ce dří ve pří mo ne spa da ly, 
pro to se mění a mo di fi ku je i po slá ní mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. 

Vy hodnocová ní kam pa ní

Dal ší ob las tí, kte ré se do tý ka jí nové tren dy v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci, 
je cel ko vé vy hod no co vá ní kam pa ní a pro gra mů mar ke tin go vé ko mu ni-
ka ce. Podni ky a mar ke tin go ví od bor ní ci za čí na jí pře hod no co vat kon cep-
ci ná vrat nos ti in ves tic (ROI). Ve stag nu jí cí eko no mi ce může být např. 
nej vě tším zis kem sku teč nost, že pod nik nemá ztrá ty.

V ná zo rech na uka za tel ROI se mar ke tin go ví od bor ní ci růz ní. Dů vo-
dem toho je mož ná jeho pří liš ná dé mo ni za ce. Ten to uka za tel není sa mos-
pa si tel ný a ne mů že uka zo vat na pros to všech ny hod no ty, kte ré by mar ke-
tér po tře bo val i z hle dis ka bu dou cí ho plá no vá ní. Je ale stá le v mar ke tin gu 
prav dě po dob ně klí čo vou zá le ži tos tí. O mě ře ní vý kon nos ti se ši ro ce dis-
ku tu je a kri té ria za hr nu jí vše od klí čo vých mě ří tek, jako je pro dej, po díl 
na trhu a zis ko vost, po ho lis tic ký pří stup, kte rý za hr nu je so lid nost znač-
ky a vní má ní spo tře bi te le. Podni ky se sna ží o co nej vyš ší ná vrat nost 
s ome ze ný mi zd ro ji a mar ke tin go ví pra cov ní ci, jak in ter ní, tak ex ter ní, 
se sna ží ospra ve dl nit své roz poč ty a smlou vy.

Reklam ní agen tu ry a agen tu ry pro vá dě jí cí prů zkum trhu stá le hle da jí 
nové pří stu py k vy hod no co vá ní mar ke tin go vých pro gra mů – od ana ly-
tických mo de lů spo leč nos tí jako Nielsen and Me dia Marketing Assessment 
po kon cep čněj ší hod no ce ní, jako je mo del „ce lo ži vot ní hod no ty zá kaz ní-
ka“. Společ nos ti, kte ré do dá va jí soft wa re pro ří ze ní vzta hů se zá kaz ní ky 
a ří ze ní pod ni ko vé ho mar ke tin gu, za hr nu jí do svých pro gra mů i ří ze ní re-
klam ních kam pa ní a mo du ly ROI. Marke tin go vé kam pa ně bu dou prav dě-
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po dob ně stá le více ob sa ho vat slož ky, kte ré lze vy sle do vat a „mě řit“, jako 
jsou na pří klad ku pó ny, ale v zá sa dě není pro pod ni ky a mar  ke tin go vé pra-
cov ní ky mě ře ní ROI již jen pří le ži tos tí, ný brž nut nos tí.

Lidé v mar ke tin gu musí být obe zřet ní vůči jed no du chým od po vě dím. 
Po dlou há léta se před po klá da lo, že mar ke ting a mar ke tingová ko mu ni-
ka ce by měly zvý šit pro dej, ale pro blém je, že po kud ten to jed no du chý 
in di ká tor ne vy chá zí, spo leč nos ti bu dou mu set pou ží vat ce lou šká lu mě ří-
tek ke sta no ve ní hod no ty. Dů le ži té je ovšem i na pří klad po cho pe ní, že 
re klam ní kam pa ní se může za brá nit ztrá tám pro de je. 

Vý voj cí lo vých sku pin

Velkým ka ta ly zá to rem vý vo je no vých tren dů mar ke tin go vé ko mu ni ka ce 
je vý voj cí lo vých sku pin. Marke té ři se musí při způ so bo vat změ nám spo-
tře bi tel ské ho cho vá ní a rea go vat na změ ny ži vo tní ho sty lu. Zvět šu jí cí se 
ob jem ná ku pů na in ter ne tu s se bou při ná ší změ nu ko mu ni kač ních kam-
pa ní a re or ga ni za ci mar ke tin gu. Spo tře bi te lé se stá va jí ne jen in for mo va-
něj ší mi a hůře za sa ži tel nými tra di ční mi mé dii, ale chtě jí o svých ná ku-
pech stá le více roz ho do vat sami. 

Ten to trend k sa mos tat né mu roz ho do vá ní bude po stup ně – díky vě tší 
in te rak ti vi tě – pří mo ovliv ňo vat tvor bu cen a vý ro bek sám. Marke tin-
gová ko mu ni ka ce bude pro to stá le více ori en to vá na na zá kaz ní ka a jeho 
spe ci fic ké po tře by. Stej ně tak se bude sna žit zís ká vat stá le přes něj ší data 
o vý vo ji cí lo vých sku pin a tren dech, kte ré je ovliv ňu jí. 

Me diál ní scé na

Rozvoj no vých mé dií má znač ný vliv na me di ál ní scé nu, kte rá se po stup-
ně mění. Příj my pro vo zo va te lů in ter ne to vých se rve rů za čí na jí ukra jo vat 
z cel ko vé ho ko lá če vý da jů na re kla mu. Klasic ká mé dia ztrá ce jí účin nost 
a jsou kom bi no vá na s am bie nt ní mi mé dii a s tzv. one to one ko mu ni ka cí. 

Kvalit ní ko mu ni ka ce v mé diích bude pro to so fis ti ko va něj ší. Bez to-
ho to pří stu pu ne bu de mož né plně vy užít mé dií pro od po ví da jí cí ovliv ně-
ní po ptáv ky. 
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Ten to trend za čne sí lit také v Čes ké re pub li ce, a to v sou vis los ti s di-
gi ta li za cí te le vi ze, kte rá by měla umož nit i vě tší roz voj níz ko nák la do vé 
DRTV, tedy TV s pří mou odezvou (viz ka pi to lu 7). Me diál ní trh bude 
no vý mi tren dy ovliv ňo ván stá le vý zna mně ji. Postup ně bu dou zís ká vá na 
od po ví da jí cí data o de mo gra fi ckých pro fi lech ná vštěv ní ků in ter ne tu 
a mar ke té ři již bu dou moci plá no vat své kam pa ně s lep ším za cí le ním. 

Vý bě ro vá ří ze ní

V ob las ti vý bě ro vých ří ze ní za mě ře ných na mar ke tin go vou ko mu ni ka ci 
se po stup ně mění kri té ria a za mě ře ní. Stá le více se ob je vu jí vý bě ro vá ří-
ze ní na spe cia li zo va né agen tu ry nebo jsou žá dá ny ta ko vé agen tu ry, kte ré 
do ká ží samy po sky to vat spe cia li zo va né služ by. Nej vět ší de vi zou se stá-
vá stra te gic ké myš le ní spo je né se zna los tí trhu a da né ho seg men tu, kre a-
ti vi ta, ná kla do vost a mě ři tel nost vý sle dků kam pa ní. 

Pro voz ko mu ni kač ních agentur

Vliv no vých tren dů mar ke tin go vé ko mu ni ka ce na pro voz ko mu ni kač-
ních agentur spo čí vá v nové na bíd ce slu žeb a po stup né změ ně rolí. Po-
tře ba vy užít no vých tren dů a oži vit kam pa ně po stup ně po hřbívá kla sic ké 
po je tí „ac count ské“ prá ce. Funk ce zpro střed ko va te le re kla my se mění 
v roli stra te gic ké ho spe cia lis ty. Velké re klam ní agen tu ry po stup ně vy tvá-
ře jí spe ci ál ní di vi ze. Přek va pi vě vel ké za káz ky sa mos tat ně zís ká va jí 
men ší kre ativ ní sho py. Ob je vu je se více agentur spe cia li zo va ných pří mo 
na di gi tál ní mar ke ting. Úspěch velkých ko mu ni kač ních agentur nyní zá-
visí prá vě na tom, jak rych le do ká ží in te gro vat nové tren dy a pro mě nit je 
v po sky to va né služ by. 

Úspěš nost agen tu ry nyní zá le ží na více fak to rech, jako jsou na pří klad:

l	 	 schop nost in te gro vat nové tren dy;
l	 	 schop nost je jich tvůr čí a stra te gic ké trans for ma ce;
l	 	 bu do vá ní sil ných vzta hů s kli en ty;
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l	 	 jas ná vize;
l	 	 ko mu ni kač ní do ved nos ti;
l	 	 rea li zač ní schop nos ti;
l	 	 roz ví je ní tý mo vých schop nos tí.

Tyto ten den ce ve dou k vy tvá ře ní vol něj ších týmů v rám ci ko mu ni-
kač ních agentur, kte ré pra cu jí na pro jek to vé bázi a roz ši řu jí se po dle po-
tře by i o ex ter ní od bor ní ky. Tím se také po stup ně mění za bě hnu tá sché-
ma ta ob chod ních a tvůr čích od dě le ní a je po sky to ván vě tší pro stor všem. 
Za za káz ku to ho to typu je pak ve de ní agen tu ry od po věd ný po vě ře ný 
pro jek to vý ma na žer. 

Jak hra jí nej vět ší hrá či

Zdá se, že ve svě tě nej lé pe po tře bu efek tiv ní ko mu ni ka ce chá pou vel ké 
di rect mar ke tin go vé agen tu ry, kte ré v ní vidí svou velkou pří le ži tost. 
Hlav ní mi hrá či na trhu ovliv ňu jí cí mi celé od vět ví di rect mar ke tin gu, ale 
i ko mu ni ka ce vů bec jsou nyní agen tu ry Di gi tas, Rapp Collins, Draft 
a Wunderman. Je jich trž by rych le ros tou hlav ně díky pří mým ka ná lům, 
jako jsou DRTV, di rect mail, e-mail a te le mar ke ting. Je jich trž by již 
v roce 2003 do sáh ly 2,87 mi liar dy do la rů a pro ti roku 2000 za zna me na ly 
15% ná růst. Nap ro ti tomu trž by z re kla my a mé dií za zna me na ly opro ti 
stej né mu roku po kles o 2,7 %. 

Nechci tím sa moz řej mě říci, že úlo ha „nad lin ko vých“ ko mu ni kač ních 
agentur je již zce la na pl ně na. Není tomu tak. Dom ní vám se, že prá vě ty 
nej úspěš něj ší chá pou nové tren dy při ná še jí cí ko nec kla si cké mu dě le ní 
ko mu ni ka ce. Vytvá ře jí pro to ve své sku pi ně men ší spe cia li zo va né agen-
tu ry, kte ré mo hou svým pří stu pem vý ra zně oži vit je jich in ven ci a ak ce-
schop nost. Ten to ozdrav ný trend je pa tr ný na úrov ni hlav ních svě to vých 
hol din gů, jako jsou Omni com Group, WPP Group a dal ší. Do hol din gu 
Interpublic Group of Companies se part ner sky za čle ni la síť Draft Worl d-
wi de, kte rá vy rost la „zdo la“, z pů vod ní di rect mar ke tin go vé agen tu ry. Ta 
se nyní trans for mo va la fúzí se zná mou agen tu rou FCB na DraftFCB, síť 
po sky tu jí cí mo der ní ko mu ni kač ní ser vis. 
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Sbližová ní dis ci plín a ka ná lů ko mu ni ka ce

Pestrost ko mu ni kač ních ka ná lů a nut nost no vé ho uvažová ní po stup ně sma-
zá va jí kla sic ké dě le ní na „ nad lin ko vou“ a „pod lin ko vou“ ko mu ni ka ci. Ob-
je vu je se nový ter mín trough-the-line. Jde o op ti mál ní na sta ve ní ko mu ni-
kač ní ho mixu, kte ré in te gru je nad lin ko vou a pod lin ko vou mar ke tin go vou 
ko mu ni ka ci do co mož ná nej účinněj ší kom bi na ce. To ovšem zna me ná vy-
tvá ře ní týmu spe cia lis tů z obou tě chto slo žek, kte ří se spo lu nau čí bez chyb-
ně koo pe ro vat. Ko mu ni kač ní pro jekt v pra vém slo va smy slu tedy in te gru je 
nové tren dy a net ra dič ní for my za smys lu pl né pod po ry tra dič ních „nad lin-
ko vých“ mé dií. Jeho pod stat ný mi atri bu ty jsou ná kla do vost, mě ři tel nost 
a cel ko vá efek ti vi ta. Jeho dal ší vlast nos tí je me zioborovost pří stu pu, což 
v pra xi zna me ná pro po je ní me di ál ní ho plá no vá ní, di rect mar ke tin go vých, 
popř. mar ke tin go vých a dal ších pří stu pů do jed no ho plá no va cí ho cel ku. 
Data z kaž dé ho pro jek tu je tře ba po jeho vy hod no ce ní ana ly zo vat, a tak 
určit klí čo vé body ovliv ňu jí cí pro dej a ži vot ní cy klus zá kaz ní ka (viz ob rá-
zek 15 na str. 182). Zís ka né zku še nos ti je pak mož no vy užít ke změ nám 
v pro jek tu nebo při ře še ní dal ších za dá ní (viz ob rá zek 16 na str. 182). 

Dů le ži té je, že dob rý mar ke tér tren dy sle du je, neuzavírá se do ko mu-
nit lidí své ho věku a své pro fe se. Sle du je mé dia cí le ná na růz né sku pi ny, 
módu, ja zyk, nové zvyk los ti a pře mýš lí o je jich mar ke tin go vém vyu ži tí. 
Pak ho ne mů že nic za sko čit. 

V této kni ze je uve de na řada pří kla dů úspěš ných apli ka cí no vých 
tren dů v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci. Všech ny mají ale jed no spo leč né. 
Do dr žo va ly eti ku pod ni ká ní, ba lan co va ly na hra ně, ale ne po ru ši ly uzná-
va ný ko dex re kla my. Ne sta ly se spa mem nebo kla ma vou re kla mou. 
Umě ní je jich vyu ži tí spo čí vá tedy v je jich vy vá že né, i když od váž né 
apli ka ci do kam pa ní. Je jich cí lem pře ce ne mů že být nic ji né ho než pro-
spět znač ce, pro de ji a trhu.

So ciál ní mar ke ting a spo le čen ská od po věd nost

Marketingová ko mu ni ka ce je moc ným ná st ro jem a ši ři te lem pře de vším 
ko merč ních sdě le ní. Nic mé ně se změ ně nou si tua cí celé naší ci vi li za ce, 
před níž sto jí otáz ky, jako je na pří klad udr ži tel ný roz voj, musí ten to náš 
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obor ade kvát ně rea go vat a uká zat, že není pou ze ná st ro jem kon zum ní 
spo leč nos ti.

Dlou hou dobu byla ko merč ní ko mu ni ka ce prak tic ky od dě le na od ne-
zis ko vé ho sek to ru a od ká zá na pou ze na pro pa go vá ní spon zo rin gu a s ním 
spo je ných ak ti vit. To, co tuto si tua ci změ ni lo, byl so ci ál ní mar ke ting, 
pů vod ně na zý va ný „cau se re la ted mar ke ting“, kte rý při nesl obě ma stra-
nám nový vyu ži tel ný mo del. Jde o pro jek ty umož ňu jí cí spo le čnou ko-
mu ni ka ci fir my a ne zis ko vé or ga ni za ce, kte rá si kla de za cíl změ nit cho-
vá ní spo tře bi te lů a pod po řit pro dej. 

Prin ci pem so ci ál ní ho mar ke tin gu je tzv. win-win-win pří stup. V pra xi 
to zna me ná, že kam paň musí být pří nos ná jak pro ko merč ní sub jekt, tak 
pro ne zis ko vé ho part ne ra a ve řej nost. Jako pří klad mů že me uvést kam paň 
fir my Opavia „Tatran ky Tatrám“, je jímž smys lem bylo po mo ci zni če ným 
ho rám po vi chři ci v roce 2004. Ji ným pří kla dem je pro jekt spo leč nos ti 
T-Mo bi le s part ne rem z ne zi ko vé ho sek to ru Cent rem Pa raple, kte ré po-
má há li dem od ká za ným na in va lid ní vo zík, a Autok lu bem ČR. Kam paň 
upo zor ňo va la na ne bez pe čí te le fo no vá ní za vo lan tem bez ha nds-free a zá-
ro veň z kaž dé pro da né hands-free sady bylo v rám ci kam pa ně od vá dě no 
5 % na pro jek ty ne zis ko vé ho part ne ra.

Nové způ so by uva žo vá ní nad mar ke tin go vým
pro blé mem

Jak se změ ni la mar ke tingová ko mu ni ka ce? Co při nes la v po sled ní době? 
To jsou té ma ta, na kte ré se dnes sna ží od po vě dět mar ke tin go ví od bor ní-
ci.

Něk te ré z pře vlá da jí cích ná zo rů jsem už uve dl. Ří ka jí, že spo tře bi tel 
je tu oprav do vým šé fem a nic z toho, co jsme na něj zkou še li dřív, na jed-
nou ne fun gu je. Celý obor se stá vá na jed nou roz ma ni tě jším, s mno ha no-
vý mi způ so by, jak oslo vo vat lidi. Pro to že už ne sta čí za sy pá vat trh re-
klam ní mi vzka zy a če kat na re ak ci.

Pro stě mizí ma so vý mar ke ting a mís to něj tu je ně ko lik pro po je ných 
dis ci plín, kte ré se sna ží me spo jit do co nej úči něj ší ho cel ku.

V této kni ze jsme se po ku si li hle dat od po vě di a ná vo dy na to, jak se 
ta ko vý pří stup dá nej lé pe rea li zo vat v pra xi. Marketing a mar ke tingová 
ko mu ni ka ce už oprav du nej sou pou ze tím, co nám po má há sti mu lo vat 
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trž ní re ak ci. Mlu ví me o řadě mar ke tin go vých tech nik, kte ré se po zvol na 
mění ve spe cia li zo va né obo ry. Jako vznik ly i ty, o nichž jsme ho vo ři li 
v této kni ze jako o tren dech. Di gi tál ní, vi ro vý, gue ri llo vý, mo bil ní mar-
ke ting. Změ ni ly se již za ve de né obo ry, jako jdou pro mo tio nal, event 
a di rect mar ke ting. Tyto nové ná st ro je mo hou být účin né a níz ko nák la-
do vé, ale má lo kdy fun gu jí sa mos tat ně. Ře še ní spo čí vá v je jich účin né 
kom bi na ci s kla si cký mi mé dii, tedy i s tím, co jsme do sud pou ží va li 
a zna li. Tedy thru-the-line nebo chce te-li 360stup ňo vý pří stup.

To mů že me při jmout jako urči té vý cho dis ko pro nové uvažová ní nad 
mar ke tin go vým pro blé mem. Pro mne už ani tato tvr ze ní nej sou dnes 
zce la do sta ču jí, pro to že od po věď může být ně kdy jed no duš ší, než by se 
mo hlo zdát. Ne bu de v tom, jaké dal ší „ismy“ jsme pro no vou ko mu ni ka-
ci za po sled ní rok vy my sle li. Může nám na po vě dět pří klad.

Od po věď může vy pa dat i jako ná sle du jí cí mar ke tin go vé ře še ní.

Tes co: Vrať se 

Marke tin go vým pro blé mem bylo, jak zís kat zpět zá kaz ní ky, kte ří za ča li na-
ku po vat po tra vi ny v ji ném su per mar ke tu. ehs brann, agen tu ra kli en ta Tes-
co, na šla tu pra vou „jíz den ku k ús pě chu“. Bý va lým zá kaz ní kům po sla la poš-
tou re cept z po klad ny čís lo 4.

Účet pře svěd čo val ně kdej ší zá kaz ní ky v do sti osobním du chu o tom, že 
mu chybějí, že bez nich už pro stě ži vot není, co bý val, že je chce zpět a že 
u dané po klad ny mo hou za při lo že ný ku pón kou pit zbo ží, aniž by pla ti li pe-
ně zi.

Když se oslo ve ní v ob cho dě za sta vi li a u pří sluš né po klad ny vyu ži li své ho 
ku pónu na od běr zbo ží, po klad na jim po za pla ce ní vy da la účet, jenž na spo-
du nesl ra dost né zvo lá ní: „Hu rrá! Vrátil ses! Chyběl jsi nám!” 

Je asi zby teč né ří kat, že ta ko vý mailing byl do sti od liš ný od před cho zích 
snah a  krá lov sky se vy pla til: 56% re spon ze vy ge ne ro va la ná růst pro de jů 
o více než 200 000 USD za prv ních 12 tý dnů.

Co z toho vy plývá?

l	 	 Způsob hle dá ní ře še ní mar ke tin go vé ho pro blé mu je jiný.
l	 	 Způsob uvažová ní nad pro blé mem není uzavřen do běž ných ko mu ni-

kač ních kli šé.
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l	 	 Mé diem ne sou cím po sel ství může být prak tic ky co ko li, co cí lo vá 
sku pi na ak cep tu je.

Po dí vej me se na dal ší od váž ný pří stup. Kampaň má ná zev „Zt ra ce né 
duše“ a rea li zo va la ji agen tu ra DraftFCB London. Marke tin go vým pro-
blé mem bylo pře de vším to, že kli ent po cho pil, že po kud chce pro dat své 
skvě lé pivo Stel la Artois také těm mla dým li dem, je jichž do mé nou je 
hlav ně in ter net, musí změ nit svůj pří stup. V ře še ní pak agen tu ra do šla až 
k tem né strán ce věcí, aby zvý ši la při taž li vost své ho pro duk tu mezi tou to 
spo tře bi tel skou sku pi nou 18–24 let, kte rá od mí tá kon venč ní mar ke ting, 
ale je „on-line“ a tech no fil ská. (Tato kampaň je uvedena na str. 108.)

Jaké je tedy po kra čo vá ní naší od po vě di?

l	 	 Netvářit se jako re kla ma a být re kla mou.
l	 	 Umět na lá kat v me zích zá ko na.
l	 	 Být al ter na ti vou tam, kde „kon venč ní mar ke ting“ ne fun gu je.
l	 	 Umět zau jmout a vtáh nou do děje.
l	 	 Propojit tra dič ní a am bi ent ní mé dia.

Myslím, že při ja tel né je i to, co říká Seth Go din v knize Všichni mar
ketéři jsou lháři. Do kon ce by to mo hlo být ono!

„Ve svě tě, v němž spo tře bi te lé mají ne ko ne čnou mož nost vý bě ru a na vy-
bí rá ní ne ma jí čas! Sto jí o pří běh, je muž by mo hli vě řit. Úspěš ní mar ke té ři 
ne ho vo ří o vlast nos tech a před nos tech svých pro du ktů. Vy prá vě jí pří bě hy, 
kte ré chce me sly šet, s ni miž se zto tož ňu je me a kte ré pak rádi či s nad še ním 
sdí lí me se svý mi přá te li a zná mý mi a jež se jako myš len ko vý vi rus šíří dál.“

Je to jed no du chý prin cip. Něco pro stě sly šet ne chce me a nej sme na to 
na la dě ni, ale zá ro veň pod vě do mě tou ží me po pří bě hu, kte rým by nám 
ně kdo ospra ve dl nil naše jed ná ní, ať už jde o ná kup ní cho vá ní nebo něco 
ji né ho. Ch ce me něco, čemu by chom mo hli vě řit a ší řit to dál. 

Oprav du krás ná inovativ ní a účin ná kam paň, s pro po je ním růz ných 
ná st ro jů a mé dií, se po da ři la agen tu ře Lowe Hunt, kte rá vy tvo ři la pro 
pro dukt Lynx (Axe) fik tiv ní aerolin ky a od nes la si za ní Grand Prix 
z Cannes Lions.  

Myslím, že od po věď na naši otáz ku je v tom, že v sou čas ném ko mu-
ni kač ně pře sy ce ném svě tě se mu sí me opros tit od všech kli šé, kte rá jsou 
sva zu jí cí pro sku teč ně účin né ucho pe ní mar ke tin go vé ho pro blé mu. Po-
dí vej me se ješ tě na dvě ele gant ní, úspěš ná ře še ní zdán li vě men ších mar-
ke tin go vých pro blé mů.
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Každý lep ší ho tel řeší před Silvest rem di le ma, jak zís kat přes noc co 
nej ví ce ve se lých ná vštěv ní ků. Po dí vej me se na pří klad Ma lajsij ské ho 
5 hvěz di čko vé ho ho te lu Sunway La goon Re sort. Ho tel chěl mít na 
Silvest ra 100% ob sa ze ní po ko jů. Je jich na bíd ka byla jas ná: za re zer vuj te 
si v Sunway na Silvest ra po koj a mů že te sla vit ce lou noc bez sta ros ti, jak 
se do stat domů. 

Arc Worl dwi de Ma laysia oži vi la tuto na bíd ku za jí ma vým kre ativním 
způ so bem. Pár tý dnů před kon cem roku byly v noci pod kola za par ko va-
ných aut po klá dá ny re ál ně vy pa da jí cí, z pa pí ru vy ro be né paže San ta 
Klau se. Na rubu tě chto paží byla po psá na na bíd ka Sunway: jez te, pi jte, 
slav te v Sunway a do sta ne te 50% sle vu na uby to vá ní o silvestrov ské 
noci (tak že ne ris ku je te, že při ná vra tu z ve čír ku pře je de te San tu…). 
Sunway tak pod stro mek do sta li, co chtě li: měli plno, 13 % hos tů po chá-
ze lo pří mo z pro mo ti on a dal ších 18 % poz děj ších re spo den tů mu se li 
pře vést do spolupracujících ho te lů!

Dalším men ším mar ke tin go vým pro blé mem je na pří klad to, čím tře ba 
při mě je te ly ža ře mys let na sníh dlou ho před tím, než za čne vů bec pa dat? 
Ten hle úkol stál před ly ža řským stře dis kem Grand Va li ra, kte ré se roz-
klá dá v Py re ne jích. Ambi cí bylo po hnout lidi ke kou pi per ma nen tek 
v době, kdy tyto zá le ži tos ti ješ tě zda le ka ne ře ší. Agen tu ra Mr. John Sam-
ple ro ze sla la ta jem ný bě lost ný mailing ob sa hu jí cí bě lost ný gi gan tic ký 
pa pír. Ti tu lek ra dil zmuch lat obrov ský pa pír ve velkou bí lou kou li, chví-
li si s ní po hrát, pak ji roz ba lit a pře číst si zprá vu na dru hé stra ně. Vý-
sled ky (stej ně jako samo ly žař ské stře dis ko) byly ko lo sál ní: 91 % adre-
sá tů vskut ku ob no vi lo svou per ma nent ku!

Sil ný kre ativ ní ná pad tedy může ně kdy pře ko nat všech ny tech no lo gie 
i kom bi na ce, jak je vi dět na tě chto dvou pří kla dech: pa pí ro vá paže San ta 
Klau se pod au tem a zmuch la ná pa pí ro vá kou le do ká za ly vy ře šit dané 
mar ke tin go vé pro blé my.

Inovativ ní mar ke ting®

Na mar ke tin go vé scé ně se ob je vi ly a stá le ob je vu jí nové tren dy. Něk te ré 
se sta ly sa mos tat ný mi obo ry a ke kaž dé mu z nich je nyní po tře ba při stu-
po vat s ji ný mi zna lost mi, po znat je jich hlav ní ná st ro je a nau čit se je jich 
spe ci fic ké me to dy. To se po cho pi tel ně v mar ke tin go vé pra xi díl čím způ-
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so bem děje, ni cmé ně dob rý mar ke tér po tře bu je pro do sa že ní ús pě chu na 
trhu v této době mno hem víc. Jde o to, že tyto ná st ro je, me to dy a obo ry 
jsou samy o sobě schop ny vy ře šit mar ke tin go vý pro blém jen vý ji meč ně. 
Na to mar ke tér vět ši nou po tře bu je op ti mál ní ko mu ni kač ní mix. Do kon ce 
je i těž ké z jeho po zi ce po sou dit, zda pou ži tí urči té ho ná st ro je (na pří klad 
pro duct pla ce men tu nebo vi ro vé ho mar ke tin gu) ne po ško dí po věst jeho 
fir my nebo znač ky. Dal ší otázkou je vhod nost apli ka ce jed not li vých 
mar  ke tin go vých me tod na cí lo vé sku pi ny na trhu, jak uka zu je v zá klad ní 
struk tu ře ta bul ka 5. 

Tab.5Novétrendyvmarketingovékomunikaciavhodnostjejichaplikacevcílových
skupinách

Pro to tým au to ra této kni hy vy vi nul ex pert ní me to du Inovativ ní ho 
mar ke tin gu®, kte rá vy chá zí z ově ře né ho po stu pu kro ků mar ke tin gu sle-
du jí cí ho cho vá ní (viz ob rá zek 17). Jde o sy ste ma tic ký sled kro ků, kte ré 
při pra vu jí mar ke té ra a jeho fir mu na kom plex ní změ nu ko mu ni ka ce na 
trhu a apli ka ci no vých mar ke tin go vých tren dů. Tyto kro ky vy chá ze jí 
z ana lý zy, kte rá v jed nom cel ku po su zu je do sa vad ní pro fi la ci fir my, 
vhod nost apli ka cí pro její po ten ci ál ní a do sa vad ní zá kaz ní ky, pro daný 
vý ro bek nebo slu žbu a hle dá – ge ne ru je op ti mál ní za čle ně ní no vých ko-
mu ni kač ních prv ků do pro fi la ce fir my. Me to da Inovativ ní ho mar ke tin-
gu® je tedy schop na vy ře šit ná sle du jí cí pro blé my:

1.  Provést ana lý zu do sa vad ní ko mu ni ka ce, pro fi la ce a po si tio nin gu pro 
apli ka ci no vých me tod.

2. Sta no vit mož ný pří nos a de fi no vat po ten ci ál ní ri zi ka.

sobem děje, nicméně dobrý marketér potřebuje pro dosažení úspěchu na
trhu v této době mnohem víc. Jde o to, že tyto nástroje, metody a obory
jsou samy o sobě schopny vyřešit marketingový problém jen výjimečně.
Na to marketér většinou potřebuje optimální komunikační mix. Dokonce
je i těžké z jeho pozice posoudit, zda použití určitého nástroje (například
product placementu nebo virového marketingu) nepoškodí pověst jeho
firmy nebo značky. Další otázkou je vhodnost aplikace jednotlivých
marketingových metod na cílové skupiny na trhu, jak ukazuje v základní
struktuře tabulka 5. 

Tab. 5 Nové trendy v marketingové komunikaci a vhodnost jejich aplikace v cílových
skupinách.
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Oblast marketingové komunikaceSegment

Proto tým autora této knihy vyvinul expertní metodu Inovativního
marketingu®, která vychází z ověřeného postupu kroků marketingu sle-
dujícího chování (viz obrázek 10). Jde o systematický sled kroků, které
připravují marketéra a jeho firmu na komplexní změnu komunikace na
trhu a aplikaci nových marketingových trendů. Tyto kroky vycházejí
z analýzy, která v jednom celku posuzuje dosavadní profilaci firmy,
vhodnost aplikací pro její potenciální a dosavadní zákazníky, pro daný
výrobek nebo službu a hledá – generuje optimální začlenění nových ko-
munikačních prvků do profilace firmy. Metoda Inovativního marketin-
gu® je tedy schopna vyřešit následující problémy:

1. Provést analýzu dosavadní komunikace, profilace a positioningu pro
aplikaci nových metod.

2. Stanovit možný přínos a definovat potenciální rizika.

marketingova komunikace 2008.qxd  6.2.2008  15:32  StrÆnka 176



187

Jaké jsou nejúčinnější kanály komunikace

3.  Vy ge ne ro vat op ti mál ní „no vou ces tu“ pro vy so ce efek tiv ní mar ke tin-
go vou ko mu ni ka ci v off-line i on-line pro stře dí.

4.  Provést apli ka ci no vých ko mu ni kač ních me tod a in te gra ci ko mu ni-
kač ních bodů.

5.  Ana ly zo vat re spon zi a po sky to vat zpět nou vaz bu pro úpra vu stra te gie 
a pro ná sle du jí cí pro jek ty.
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Snímání dat/Vývoj projektu
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TRANSFORMACE 
A APLIKACE

RESPONZE

Obr.17ProcesmetodyInovativníhomarketingu®scílemposouditvhodnost, 
provedenívýběruaaplikacinovýchmarketingovýchtechnikatrendů

Apli ka ce no vých tren dů mar ke tin go vé ko mu ni ka ce do exi stu jí cí ho 
mar ke tin go vé ho pů so be ní fir my může být na jed né stra ně ve li ce vhod ná 
a účin ná, ale na dru hé stra ně může da nou fir mu při neodbor né apli ka ci 
po ško dit. Úče lem pro ce su Inovativ ní ho mar ke tin gu® je tedy před chá zet 
kri zo vým si tua cím a po sky to vat mar ke té rům opo ru v rám ci plá no vá ní, 
tvor by i v prů bě hu pro vá dě ní změn je jich ko mu ni ka ce na trhu. 

Kde hle dat na síti

www.eaca.be
The European Associa ti on of Communications Agencies (EACA).

www.aka.cz
Asocia ce ko mu ni kač ních agentur.
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www.cms-cma.cz
Čes ká mar ke tingová spo leč nost.

www.acra-mk.cz
Asocia ce čes kých re klam ních agentur a mar ke tin go vé ko mu ni ka ce.

www.cszv.cz
Čes ké sdru že ní pro znač ko vé vý rob ky.

www.ci rmk.cz
Če ský in sti tut re klam ní a mar ke tin go vé ko mu ni ka ce.

www.so cialnimarketing.cz
Strán ky vě no va né cau se re la ted mar ke tin gu a jeho pří stu pům.

www.do nor sforum.cz
Strán ky Fóra dár ců.

www.no ve tren dy.cz
Blog au to ra.

www.linkedln.com
Diskusní skupina Nové trendy v marketingu.

www.freyconsulting.cz

Co se může stát

V mar ke tin go vé ko mu ni ka ci je důležitá i komunikace se zadavatelem. Na jeden 
takový případ asi jen tak ne za po me nu. Význam ná nad ná rod ní spo leč nost, pro kte-
rou jsme pra co va li, mě po žá da la, abych se osob ně vě no val uve de ní je jich no vé ho 
vý rob ku na trh, že z je jich stra ny bude tato zá le ži tost mi mo řád né dů le ži tos ti ko or-
di no vá na pří mo ge ne rá lním ře di te lem. Převzal jsem tedy roli ac coun ta pro top 
ma na ge ment a kam paň s tý mem při pra vil a měl pra vi del né schůz ky s pa nem ře di-
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te lem. Ten byl cel kem sym pa tic ký a kro mě toho, že to byl vel mi za měst na ný člo-
věk, byl také váš ni vým gol fis tou a nim ro dem. Když se prá ce blížila do fi ná le, vý ro ba 
a  mé dia byla při pra ve na a  ho řel ter mín konečného schvá le ní roz poč tu, ne mohl 
jsem ni kde pana ře di te le se hnat. Po dvou dnech a množ ství vzka zů se mi ko neč ně 
ozval a k mému údi vu do mo bi lu kon spi ra tiv ně šep tal: „Nezlob te se, ne mohl jsem, 
če kám tady už dva dny, a teď už urči tě při jde.“ Jde do tu hé ho, po mys lel jsem si, 
čeká na nej vyš ší ho šéfa. Jen aby nám ne za ra zi li tu při pra ve nou kam paň.

„Už při chá zí!“ za šep tal vzru še ně kli ent do mo bi lu a pře ru šil ho vor. Ozval se po 
půl ho di ně v dob rém roz ma ru: „Nádhe ra, do stal jsem ho.“ „Ano? A koho vlast ně?“ 
ptal jsem se ne jis tě.  „No med vě da, pře ci,“ vy hr kl,  „če kám tu v Tat rách už dva dny. 
Tak co ta kam paň?“ 

Shr nu tí

Ře še ní mar ke tin go vých pro blé mů v mě ní cím se svě tě vy ža du je opros tit se 
od za bě hnu tých kli šé. Zá ro veň si mar ke té ři musí uvě do mo vat svou spo le-
čen skou od po věd nost, tak že i v dra vé rea li tě trhu by měli mys let na po třeb-
né oby va te le naší země a pla ne ty.

Takže zá vě reč né do po ru če ní zní: opros tě te se od kli šé, ne dej te své mu 
pub li ku vy dech nout, buď te kre ativ ní a útoč te pří mo, ji nak se ocit ne ve spá-
rech vaší pří mé kon ku ren ce. A když už bu de te úspěš ní, mys le te na svět ko-
lem sebe.
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Abovetheline–ozna če ní pro tzv. nad lin ko vou re kla mu. Jde o sou hrn 
veš ke rých re klam ních pro střed ků a tak tik tzv. obec né re kla my.

Advergame–spe ci ál ně vy tvo ře ná her ní apli ka ce, kte rá je no si te lem re-
klam ní ho sdě le ní nebo za trak tiv ňu je ko merč ní we bo vé strán ky.

Afinita–me di ál ní uka za tel vy jad řu jí cí po díl (např. po sle cho vos ti) urči té 
cí lo vé sku pi ny na cel ko vé po sle cho vos ti mé dia. 

Affiliatemarketing–jde o sys tém spo lup rá ce mezi in ze ren ty a se rve ry, 
kte ré rea li zu jí kam pa ně in ze ren tů. Affilia te sys té my jsou za lo že ny na 
prin ci pu vý ko nu, tedy plat bách za pře dem přes ně spe ci fi ko va né vý-
ko ny, kte ré se rver in ze ren to vi „do dá vá“.

Ambientnímédia–al ter na tiv ní no si če re klam ní ho sdě le ní, kte ré se vy-
my ka jí stan dar dním re klam ním kam pa ním. Vyz na ču jí se tren dem „jít 
za zá kaz ní kem“ a pře kva po vat na ne ob vyk lých mís tech.

Ambushmarketing–jde o pa ra zi to vá ní na ak cích kon ku ren ce. Nej ča-
stě ji se vzta hu je k vý zna mným spor to vním udá los tem. Nás tro je jsou 
po dob né jako u spon zo rin gu, bývá pro to ozna čo ván také jako gue ril la 
spon zo ring.

Banner – obec né ozna če ní pro in ter ne to vou re kla mu. Též re klam ní 
prou žek.

Belowtheline–sou hr né ozna če ní ko mu ni kač ních ak ti vit, kte ré pů vod-
ně do pl ňo va ly re klam ní kam pa ně (roadshow, ochut náv ky, sou tě že 
atd.). Nyní sa mos tat né od vět ví re klam ní ho prů my slu před sta vo va né 
spe cia li zo va ný mi BTL agen tu ra mi a pro fes ní mi sdru že ní mi.

Slov ní ček zá klad ních po jmů
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Bonuspack–obal vý rob ku ob sa hu jí cí in cen tiv ní prv ky v rám ci pod po-
ry pro de je.

B2B–bu si ness to bu si ness; mar ke tingová ko mu ni ka ce za mě ře ná na ob-
chod ní part ne ry dané spo leč nos ti.

B2C–bu si ness to con su mer; mar ke tingová ko mu ni ka ce od spo leč nos ti, 
kte rá pro pa gu je své vý rob ky nebo služ by, ke spo tře bi te li.

Calltoaction–ter mín cha rak te ri zu jí cí tzv. di rect TV spo ty, kte ré se vy-
zna ču jí pří mou vý zvou k jed ná ní (např. k oka mži té mu za vo lá ní na 
bez plat nou lin ku).

CPT(costperthousand) – me di ál ní uka za tel vy jad řu jí cí ná kla dy na za-
sa že ní 1000 po slu cha čů (resp. 1000 kon tak tů) z urči té cí lo vé sku pi ny. 
Uka za tel vy jad řu jí cí re la tiv ní ná kla dy na re klam ní kam paň. Dává do 
sou vis los ti vz tah ceny a zá sa hu re klam ní kam pa ně. 

DRTV(directresponseTV)–te le vi zní spot vy zý va jí cí k pří mé odez vě 
pro střed nic tvím pro po je ní s te le mar ke tin gem. Nej de však o „te le - 
sho pping“. 

DVB-H– je stan dard pro di gi tál ní te le vi zní vy sí lá ní pro malá mo bil ní 
za ří ze ní, ze jmé na tedy pro mo bil ní te le fo ny. Di gi tál ní sig nál se šíří 
z po zem ních te le viz ních vy sí la čů stej ně jako v pří pa dě kla si cké ho te-
le viz ní ho vy sí lá ní, kte ré se ozna ču je DVB-T. 

E-mailfooter–tex to vá in zer ce v pa tič ce e-mai lu. Dél ka tex tu je max. 
110 zna ků, včet ně cí lo vé ho URL (může se ale li šit v zá vis los ti na se r -
ve ru).

Friend-tell-a-friendmarketing–ter mín pou ží va ný ve vi ro vém mar ke-
tin gu a ozna ču jí cí pro ces ro ze sí lá ní a in for mo vá ní ok ru hu přá tel pů-
vod ním adre sá tem.

GRP(grossratingpoints) – ne ju ží va něj ší me di ál ní uka za tel pro vy jád-
ře ní síly re klam ní kam pa ně. Slou ží také k op ti ma li za ci me di ál ních 
plá nů. Uvá dí součet ratingů, tj. sledovanosti v cí lo vé sku pi ně. 
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Hypertext–tex to vý od kaz s mož nos tí pro kli ku. Může být ve for má tu 
text či HTML. Dél ka tex tu a ve li kost je zá vis lá na mož nos tech we bo-
vé strán ky. 

iLayer–re klam ní for mát, kte rý čás teč ně pře krývá re dakč ní ob sah a zo-
bra zu je se jako nová vrst va we bo vých strá nek. iLayer může být spo-
jen se spouš tě cím re klam ním for má tem (nej čas tě ji bu tton). Roz mě ry 
jsou in di vi du ál ní na zá kla dě spe ci fi ka cí we bo vé strán ky. Ve li kost ma-
xi mál ně 30 Kb.

Imprese–u re kla my na in ter ne tu jde o jed no zo bra ze ní re klam ní ho sdě-
le ní uži va te li.

Inpackpromotion–tech ni ka pod po ry pro de je umis ťu jí cí pro pa gač ní 
no si če a ceny do oba lu vý rob ku.

Instantwincontest–me to da pod po ry pro de je umož ňu jí cí oka mži tou 
vý hru v rám ci urči té akce. 

Interstitial–re klam ní for mát zo bra zu jí cí se před nač te ním cí lo vé strán-
ky. Dél ka zo bra ze ní re klam ní ho for má tu je ome ze na ma xi mál ně na 
7 vte řin. Reklam ní for mát musí dá vat mož nost oka mži té ho pře sko če-
ní po mo cí vi di tel né ho tla čít ka nebo ná pi su. Uni kát ní mu uži va te li 
může být in ter sti tial zo bra zen ma xi mál ně jed nou za den (ome ze ní 
pla tí vzdy pro uni kát ní se rver). Rozměr je sta no ven na ce lou ob ra zov-
ku a ve li kost pak na ma xi mál ně 25 kB. 

Leaderboard–též ozna čo ván jako „ahead“. Reklam ní prou žek o ve li-
kos ti 745 × 100 pi xe lů (může být i 750 × 100; 760 × 100, 745 × 200 
pi  xe lů atd. (po dle mož nos ti se rve ru). Na vět ši ně por tá lů na hra dil kla-
sic ký full ban ner. Zo bra zu je se zpra vi dla v zá hla ví strán ky, ale je 
mož né i jiné umís tě ní. 

Leads–kon tak ty vy ge ne ro va né urči tou kam pa ní vy jad řu jí cí pro je ve ný 
zá jem o vý ro bek, služ bu nebo o dal ší ko mu ni ka ci. 

Mikrostránka–jed no du chá, do čas ná we bo vá strán ka re fe ru jí cí o urči-
tém té ma tu.
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Newslettersponzoring–tex to vá ko merč ní in zer ce, kte rá je sou čás tí za-
sí la né ho in for ma ční ho e-mai lu. Di rect mail by měl být za sí lán uži va-
te lům z ta ko vé e-mai lo vé adre sy, aby bylo na prv ní po hled zřej mé, že 
jde o in for mač ní nebo o re klam ní e-mail. Dél ka tex tu by ne mě la pře-
sáh nout 400 zna ků. 

Onetoone–ter mín ozna ču jí cí cí le nou ko mu ni ka ci za mě ře nou na urči-
té ho po ten ci ál ní ho nebo již zís ka né ho zá kaz ní ka. Marke tér pra cu je 
s in for ma ce mi o cha rak te ris tických od liš nos tech a po dle nich vy tvá ří 
da ta bá zi – na roz díl od „one to many“, což je ozna če ní pro me to dy 
hro mad né ko mu ni ka ce.

Opt-in–při hlá še ní se. To zna me ná vy jád ře ní vý slov né ho a jed noz nač-
né ho sou hla su bu dou cí ho mož né ho zá kaz ní ka s účas tí v pro gra mu, 
v pro ce su „svo le né ho“ mar ke tin gu. Souhlas byl dán pře dem. Zá kaz-
ník na pří klad pře dem sou hla sil (dal svo le ní), že mu ob chod ník může 
po slat svou na bíd ku e-mai lem. 

Opt-out–od hlá še ní se. Obchod ník roz ho dl za zá kaz ní ka a bez jeho sou-
hla su jej za řa dil do mar ke tin go vé ho pro gra mu, pro ce su, vzta hu. Zá-
kaz ník musí vy vi nout úsi lí a sám se od hlá sit. Obchod ník na pří klad 
po slal zá kaz ní ko vi ne vy žá da ný e-mail a uve dl v něm, že zá kaz ník 
může od hlá sit od běr po dob ných e-mai lů. 

Outofthebanner–re klam ní for mát, kte rý se po hy bu je po we bo vých 
strán kách přes re dakč ní ob sah a po ani ma ci se vrá tí zpět na zá klad ní 
roz měr. Ma xi mál ní ve li kost bývá ko lem 25–30 kB. 

Pass-along–ter mín vy jad řu jí cí ve vi ro vém mar ke tin gu pře dá ní sdě le ní 
dal ším pří jem cům.

POPdispleje(pointofpurchase)–pro pa ga ce v mís tě pro de je (pro dej ní 
sto ja ny a pou ta če). 

Popup–re klam ní for mát zo bra zu jí cí se přes re dakč ní ob sah we bo vých 
strá nek. Reklam ní for mát se zo bra zí v no vém okně in ter ne to vé ho 
pro hlí že če a musí exi sto vat mož nost ho za vřít. Zo bra ze ni pop up okna 
bývá ome ze no na ma xi mál ně jed nou za den s ome ze ním na uni kát ní-
ho uži va te le. Ma xi mál ní roz měr je sta no ven na 300 x 300 pi xe lů, ve-
li kost pak na 25 kB.
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Reach+1…–me di ál ní uka za tel vy jad řu jí cí, ko lik pro cent z cí lo vé sku-
pi ny vi dě lo nebo sly še lo spot nej mé ně je den krát, +2 dva krát atd…

Responze–kvan ti ta tiv ně vy jád ře ná re ak ce spo tře bi te lů na pro pa gač ní 
akci.

Revenue–vý no sy agen tu ry z kam pa ní a pro jek tů.

ROI(returnoninvestments)–ná vrat nost in ves tic vlo že ných do ko mu-
ni ka ce vý rob ku. Uka za tel efek ti vi ty vy na lo že ných pro střed ků v re-
klam ních kam pa ních. 

Rolloutbanner–re klam ní ban ner s au to ma tickým roz ba le ním nebo re-
klam ní ban ner s roz ba le ním po pře je tí myší přes zá klad ní roz měr, 
popř. po klik nu tí na zá klad ní roz měr. Jeho zá klad ní roz měr vy chá zí 
z for má tu full ban ne ru (468 × 60 pi xe lů) a může se roz ba lit např. do 
ve li kos ti 468 × 240 pi xe lů (fi nál ní roz měr roz ba le ni ale zá le ží na 
mož nos tech se rve ru). Zp ra vid la bývá ome zen na po čet shléd nu tí uži-
va te lem a na ma xi mál ní dél ku doby roz ba le ní – ma xi mál ně 7 vte řin. 
Po této době se for mát musí opět vrá tit do zá klad ní ho roz mě ru. Roz-
ba le ní ban ne ru musí být mož né oka mži tě ukon čit tla čít kem nebo ná-
pi sem na re klam ním for má tu. 

Scyscraper–spe ci ál ní we bo vý ban ner (např. o roz mě rech 160 × 600).

Sociálnímarketing–pů vod ně „cau se re la ted mar ke ting“. Jde o spo le-
č nou a vzá jem ně pro spěš nou ko mu ni ka ci fir my a ne zis ko vé or ga ni-
za ce.

Sociodemografickéukazatele – uka za te le vy po ví da jí cí o so ci ál ním po-
sta ve ní oby va tel (vzdě lá ní, za měst ná ní apod.) a je jich de mo gra fi c-
kých cha rak te ris ti kách (po hla ví, věk, ve li kost mís ta byd liš tě apod.). 

Socioprofesníkategorie – sku pi na lidí, kte ří vy ka zu jí urči té spo leč né 
zna ky tý ka jí cí se je jich so ci ál ní ho a pro fes ní ho po sta ve ní. Vyš ší so-
cio pro fes ní ka te go rie za hr nu jí ve dou cí pra cov ní ky, pod ni ka te le, lidi 
se svo bod ným po vo lá ním apod., tedy ty, kte ří mají vět ši nou vyš ší 
vzdě lá ní a do sa hu jí vyš ších pří jmů a pat ří tak k ne jat rak tivnějším cí-
lo vým sku pi nám pro za da va te le rek lam. 
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Stickyad–ver ti kál ní nebo ho ri zon tál ní re klam ní for mát ro lu jí cí se spo-
leč ně s we bo vou strán kou. Roz li šu je me ho ri zon tál ní sti cky ad a ver ti-
kál ní sti cky ad. Ho ri zontál ní má roz mě ry: šíř ka strán ky x výš ka max. 
80 pi xe lů, ver ti kál ní pak i výš ka strán ky x šíř ka max. 120 pi xe lů. Ma-
xi mál ní ve li kost je do po ru če na na 25 kB. 

Texttowin–pro pa gač ní tak ti ka uží va ná v SMS sou tě žích, kte rá je ob-
do bou tak ti ky „send and win“. Po odes lá ní tex tu je sou tě ží cí zpět in-
for mo ván o vý sled ku.

Tracking–v ob las ti DRTV klí čo vý ná stroj umož ňu jí cí kon ti nu ál ní sle-
do vá ní kam pa ně a ovliv ňo vá ní kam pa ně v je jím prů bě hu.

TRP(targetratingpoint) – me di ál ní uka za tel vy jad řu jí cí pro cen tu ál ní 
zá sah urči té cí lo vé sku pi ny v da ném ča so vém úse ku.

TTL(throughtheline) – mar ke tin go vý pří stup pře kra ču jí cí dě le ní na 
„pod lin ko vou“ a „nad lin ko vou“ mar ke tin go vou ko mu ni ka ci a vy tvá-
ře jí cí ko mu ni kač ní pro jek ty, kte ré vyu ží va jí více tech nik a co ne je fe k-
tiv ně ji kom bi nu jí cí více mé dií.

Web2.0– tí mto po jmem je obec ně ozna čo vá na dal ší ge ne ra ce we bo-
vých slu žeb akcentující široké využívá ní interaktivních di gi tál ních 
mé dií. 
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