
FESTIVALY: 
RISKANTNÍ HRA 
PRO SPONZORY
Partneři letních 
hudebních akcí 
nespolupracují.
→ s. 32
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Efektivita je klíčem k úspěchu. 
Růst sledovanosti a afinit na 
nejžádanější cílové skupiny zaručuje 
klientům inzerujícím u Nova Group 
nejvyšší kvalitu televizních kampaní.

Nova Group 
nadále
zvyšuje 
náskok pred 
konkurencí.

ˇ

POMALÁ 
SEBEVRAŽDA 
DENÍKŮ
RADEK PÁLKA
Čtenáři papírové 
verze novin postupně 
odejdou za lepším, 
ti zbylí zestárnou 
a náklady tituly zahubí.
→ s. 20

SLEVOVÉ 
PORTÁLY
Téměř 
60 % všech 
objednávek 
se uzavře 
v průběhu 
pracovní 
doby.
→ Petr Kováčik, s. 28

IN
ZER

C
E

9 771805 860007 18

01_titul.indd   1 26.04.13   9:17



29. 4.–5. 5. 2013

TOP NEWS
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Jak bojovat s žížalou 
v hamburgeru

Kdysi se McDonalds s úspěchem 
rozhodl vyvrátit fámu o tom, že do 
hamburgerů přidává žížaly tím, že 
vyčíslil, kolikanásobně dražší by takový 
burger musel být. 

Na podobné fi lozofi i upřímnosti nyní česká 
a slovenská část fast foodu připravila kam-
paň „Na rovinu“. V ní zákazníky vybízí, aby se 
prostřednictvím sociálních sítí na cokoliv ze-
ptali. Některé otázky jsou přitom značně „je-
dovaté“. Česko-slovenský McDonalds je první 
v Evropě, kdo původně kanadskou kampaň 
adoptoval. Součástí kanadské kampaně bylo 
i video, v němž kanadská marketingová ředi-
telka otevřeně zodpovídá otázku, proč bur-
ger vypadá jinak v reálu a jinak v reklamě.

KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE

Facebook? Kdepak, 
e-mail
V rozporu s často přijímaným názorem, 
že Facebook vytlačuje e-mailovou 
komunikaci, přišel Seznam s výzkumem, 
který tvrdí, že nejvyužívanějším 
a zároveň nejdynamičtěji rostoucím 
komunikačním kanálem na internetu je 
e-mail. 

Ten na denní bázi využívá 78 % dotázaných, 
nicméně vlastní ho až 99 % respondentů. 
93 % respondentů uvedlo, že používá e-mail 
stejně nebo dokonce více než v předchozím 
roce. Průzkum probíhal formou on-line do-
tazníku ve 2. polovině loňského roku a zú-
častnila se jej necelá tisícovka respondentů 
starších deseti let. S Facebookem na denní 
bázi komunikuje necelá polovina respon-
dentů resp. internetové populace a 78 % jej 
využívá alespoň někdy. Skype pak používá 
až 70 % respondentů, zatímco ICQ má nálep-
ku zastaralého kanálu, který aktuálně použí-
vá jen 39 % dotázaných. Typ komunikačních 
nástrojů, které lidé využívají ke komunika-
ci, závisí i na věku uživatelů. Mladí lidé po-
važují za synonymum běžné komunikace 
Facebook. E-mail chápou spíše jako povinný 
kanál pro řešení školních nebo pracovních 
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CO BYLO DŘÍVE? 
OBCHOD NEBO 
MARKETING?
Citát Billa Bernbacha: „Nemáme 
peníze, takže budeme muset začít 
přemýšlet“ je jedním z těch, kte-
rými se při přípravě našeho časo-
pisu řídíme. Cílem našeho časo-
pisu není psát o věcech, které jsou 
krásné, ale především o těch, které 
jsou funkční a pomáhají prodávat. 
Vznik MarketingSalesMedia rea-
guje na fakt, že stále více pravomocí 
v rámci fi rmy se přesouvá z oddě-
lení marketingu do obchodu. Větší 
tlak na obchod je sice logický, nic-
méně často vede k rozhodnutím, 
která z dlouhodobého hlediska 
nejsou výhodná. A právě proto náš 
časopis kombinuje oba tyto obory, 
na které se však důsledně dívá eko-
nomickým pohledem. Stejně jako 
na média. Nový koncept časopisu 
spočívá především v tom, že MSM 
není jen tištěný titul. Vedle aktuál-
ního zpravodajství na marketingsa-
les.cz najdete i hodně inspirace 
pro vaši práci na našem faceboo-
kovém profi lu. V průběhu čtení se 
asi také často setkáte s odkazem, 
že více informací najdete na webu. 
Speciální kanál na slideshare.net 
jsme vytvořili ze dvou důvodů. 
Zaprvé jsme od začátku věděli, 
že ne všechna data, ke kterým se 
dostaneme, budeme schopní otisk-
nout. Zadruhé pak proto, že touto 
cestou chceme čtenářům vyjít 
vstříc při hledání informací a při pří-
pravě jejich pravidelných prezen-
tací. A tak pro ty, kteří nyní hledají 
třeba základní mediální a ekono-
mické informace o ČR, máme aktu-
ální prezentaci již hotovou. A každý 
týden budou přibývat další. Pro ty, 
kteří jsou fanoušky osobního kon-
taktu, pak mám dobrou zprávu, že 
součástí našich plánů jsou i kon-
ference a různé semináře. Již nyní 
jsme v plném plánování tří  vět-
ších akcí, o kterých se co nevidět 
dozvíte. Těším se na vaše reakce 
na nový časopis a věřím, že vás náš 
projekt zaujme.

Daniel Köppl
šéfredaktor

UVEDENÍ NA TRH

Inspekor místo 
inspektora
Televize Nova by ráda navázala na 
úspěšné série reportáží vysílaných 
v rámci Televizních novin a nazvaných 
Prázdninový inspektor (recenze 
kempů), Zimní inspektor (recenze 
lyžařských středisek) a Potravinový 
inspektor (recenze obchodů) a nechala 
se zaregistrovat známku Pivní 
inspektor. 

Reportáže by měly hodnotit kvalitu piva 
v českých hospodách. Poslední série repor-
táží pranýřující kvalitu českých potravin 
se přitom setkala se silnou reakcí jak divá-
ků (řádově stovky e-mailů reagující na kaž-
dou z reportáží), tak i postižených řetězců, 
které nelibě nesou negativní publicitu. Ak-
tuální zápis vztahující se k připravovaným 
pivním reportážím podaný k Úřadu prů-
myslového vlastnictví počátkem března má 
však jednu malou vadu – namísto slova in-
spektor se zde objevila žádost o zapsání slo-
va „inspekor“. Podle vyjádření TV Nova po-
dala televize žádost správně a chyba je na 
straně Úřadu průmyslového vlastnictví. Na 
základě upozornění MSM požádala Nova 
o nápravu.

Jak komunikační nástroje využíváme 
ve srovnání s loňským rokem? (v % resp.)
ZDROJ: SEZNAM

40 +53
 +7=

34 +43
 +23 =

21 +45 
+34 =

5+38 +57
 =

Méně Stejně Více 

e-mail Facebook Skype ICQ

40 34 21 5

53 43 45 38

7 23 34 57

potřeb a byrokratických záležitostí typu re-
gistrace do nejrůznějších služeb. Komunika-
ce přes  e-mail je obecně chápaná jako formál-
ní, bezpečná, seriózní a spolehlivá. 
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top news

Zase ty parohy
Po dlouhé době mne, IT-mana s ochablým svalstvem, opět 
něco přinutilo radostně povyskočit od počítače. O2 se 
konečně rozhodlo shodit parohy, které mu opakovaně 
nasazoval Vodafone a přišlo s neomezeným telefonováním, 
SMSkami a internetem Zdarma! V euforii jsem na chvilku 
zvažoval, že si to pořídím už z principu, i když mám firmou 
placený tarif … No nekup to! Nejlepší reklama minimálně za 
poslední rok! A to navíc bez jakékoli velké reklamní kampaně. 
Stačilo „jen“ přijít s dobře naceněným produktem. No ale 
potom jsem si zase sedl a s překvapením sledoval další 
vývoj. Čekal jsem obrovskou reklamní kampaň, perfektně 
připravenou PR strategii. Vše podřízeno tomu „urvat“ 
zákazníka konkurenci a konečně shodit parohy, které nikdo 
nenosí rád. Důraz na to, že O2 je první operátor, který to 
konečně dokázal. Ale nic se nekonalo. Pouze jeden den slávy.

Dnes zde máme konkurenci se stejnou anebo lepší 
nabídkou. Přesto děkuji O2, že bylo první, které rozbouřilo 
stojaté vlny. Zůstává u mne tím jediným a zařazuji si je do 
osobní škatulky „poprvé“. Jen mám utkvělý 
pocit, že mu ty parohy zůstaly a mně s ním.

trefa
Petr trešl 
manažer pro on-line marketing 
Hewlett-Packard

uvedení na trh

Přichází rok 
pivních ciderů?

Přesně dva týdny poté, co Staro-
pramen uvedl na trh Cool Cider-
mix (jablko), obohatil Budvar své 
portfolio pivních ciderů o hruš-
kový Somersby Pear Cider. 

Už loni se totiž Budvar stal vý-
hradním dovozcem cideru dán-
ské značky. Jestliže uvedení praž-
ské novinky provází aktivity na 
Facebooku a další on-line ko-
munikace, ale také všeobecná 
TV kampaň na značku Cool, out-
door, ochutnávky, instore podpo-
ra a řada letních aktivit, podpora 
budějovických se primárně sou-
středí na podlinkové aktivity: kro-
mě POS materiálů umístěných 
v on trade i off trade se jedná 
o ochutnávkovou tour v prodej-
nách Interspar a během léta pak 
„hostesková tour“ ve venkovních 
sezonních provozovnách. 

cenové Promoce

nescafé méně  
než za půlku
v České s Slovenské republice skokově 
narostl podíl akčních cen v tescu, a to 
z lednových 13 % v Čr během března 
na téměř 28 %, a ze 17 % na téměř 36 % 
na Slovensku. 

Vyplývá to z cenového monitoringu sales 
promotion agentury Sales House provede-
ného ve druhé polovině března. Z dlouho-
dobějšího monitoringu cen dále vyplynulo, 
že sledované položky ve vzorovém nákup-
ním košíku jsou v ČR obecně o 10 %, v ex-
trémních případech až o 30 %, levnější. Po 
útlumu promo akcí v povánočním období 
se tak v obou zemích postupně zvyšuje po-
měr akčních cen na všech sledovaných ře-
tězcích. Jestliže k „nejakčnějším“ obchodní-
kům patří v Česku Tesco (28 % sledovaného 
zboží je v akční nabídce), míra akční na-
bídky v ostatních řetězcích je vyrovnaná: 

nescafé Gold 200 g 58 %
Kinder Surprise 44 %
coca-cola 2 l Pet 43 %
Jar Sensitive chamomille a vitamin e, 1  38 %
hera 250 g 30 %
rama classic 500 g 13 %
Gambrinus 10 světlý, 0‚5 l sklo 13 %
Listerine total care 500 m 8 %
activia bílá 2 × 120 g 2 %
orbit dražé Peppermint, 10ks 2 %
emco tyčinky – ořechy a med, bal.3 × 35 g* 2 %
Becherovka original 0‚7  0 %
red Bull 0‚25 plech 0 %
durex extra safe 0 %

Promotion

energetické 
nápoje rostou 
díky produktovým 
inovacím
Společnost Kofola 
odstartovala v pražském 
Klubu 007 druhou sérii 
„party-pingpongových“ 
turnajů Zlatá pálka na 
podporu značky Semtex. 

Firma zároveň představila no-
vou limitovanou edici Semtex 
Champagne, která bude v pro-
deji od 1. června. Pozornost za-
měřená na produktové inovace 
odráží vývoj celé kategorie ener-
getických nápojů, která v součas-
né době neroste přes spotřebu 
základního produktu, ale prá-
vě díky přidávání nových variant 
výrobků. Na tento trend reago-
vala i společnost Red Bull, kte-
rá letos na českém trhu předsta-
vila tři nové příchutě Red Bull 
Editions. Růst kategorie ener-
getických nápojů se v porovná-
ní s předchozími lety zpomalil. 
Letos chce firma eventy konci-
povat více jako večírky. V ping-
pongovém duchu je naplánova-
ná i nadlinková podpora značky, 
kterou firma připravuje v spolu-
práci s agenturou Yinachi.

Albert 18 %, Billa 16 %, Globus 13 %. Na dru-
hou stranu nejvýhodněji lze sledovaný ko-
šík zboží nakoupit v Globusu, což svěd-
čí o vyšších slevách na vybrané produkty 
(na Slovensku je to v Tescu). Nejrazantněj-
ší sleva byla v Česku na Nescafé Gold 200 g 

a Slovensku vládla čokoládová vajíčka Kin-
der Surprise s průměrnou slevou 77 %. Mezi 
nejméně akční položky, respektive polož-
ky s nulovu slevou, patří dlouhodobě Be-
cherovka Original a Durex Extra Safe, a to 
v obou zemích.

Průměrná sleva výrobku ve všech 
  řetězcích – albert, Globus, tesco, Billa
Zdroj: SaleS HouSe, 2013
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CHVILKA PRO TEBE JE 
ČASOPISEM ROKU 2012
 

Týdeník Chvilka pro tebe zvítězil 
v prémiové kategorii titulů s prodaným 
nákladem nad 100 000 ks.
Chvilka pro tebe je se 646 000 čtenáři 
nejčtenějším titulem pro ženy.

OCENĚNA
ZA VÝKON!
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SHOPPER INSIGHT – TAKOVÝ JE ZÁKAZNÍK BILLA

RETAIL NEWS

Prodejny řetězce Billa mají 
nadprůměrně vysoký podíl 
zákaznického typu MLADÍ A VOLNÍ 
a také typu PRÁZDNÉ HNÍZDO. 

Dávají jim přednost mladší dvojice, které žijí ve 
společné domácnosti, zatím ale bez dětí, nebo 
také starší manželské páry, jejichž děti už žijí 
samostatně. Naopak podprůměrně nakupují 
v Bille větší rodiny v produktivním věku a s dětmi.

Kmenoví zákazníci prodejny Billa jsou 
méně ovlivnitelní letákovou komunikací. Velká 

mladí a volní 
velká rodina 
prázdné hnízdo
stříbrný věk 

ZDROJ: INCOMA SHOPPER 
TYPOLOGY, 2012

Zdeněk Skála
Research Director 
Retail & Shopper

část z nich letáky dostává, ale už si je nepro-
hlíží. Jiní zase mají na schránce přímo uvedenou 
žádost o nevhazování letáků. Nejsou také velkými 
fanoušky privátních značek; znají je, ale nenaku-
pují je. Při nákupu nijak výrazně nerozlišují mezi 
tím, jestli byl produkt vyroben v Čechách, nebo 
jestli pochází ze zahraničí. Jsou méně cenově cit-
liví. Více než nízká cenová úroveň v prodejně je pro 

ně důležitá například kvalita a čerstvost zboží, 
čistota prodejny, personál apod. Zákaznicí také 
sami tvrdí, že jejich rozhodování při nákupu 
potravin je jen podprůměrně ovlivněno součas-
nou ekonomickou situací. Při nákupech v pro-
dejnách Billa používají výrazně méně automobil, 
chodí do ní pěšky, případně použijí hromadnou 
dopravu.

100  +390  +330  +180  

180  +250  +380  +190  

Typologie zákazníků celkem (v %)

Typologie kmenových zákazníků prodejen Billa (v %)
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VZTAHY

Kaufl and jedná 
o zalistování 
Schweppesu
Kaufl and jedná s Karlovarskými 
minerálními vodami, výrobcem 
a distributorem značky Schweppes 
o jejím zalistování do svých 
prodejen v ČR.

„Schweppes jsme v sortimentu neměli, nic-
méně jednáme s dodavatelem o jeho zavede-
ní,“ sdělil MSM mluvčí řetězce Michael Šperl. 
KMV se k jednání nechtěly vyjádřit. Značku 
spolu s limonádami Orangina, které v Čes-
ku distribuuje Kofola, minulý týden řetě-
zec naopak vylistoval v Německu, kde obě 
značky nápojů patří do portfolia společnos-
ti Krombacher. Důvodem podle zástupců ře-
tězce bylo zvýšení cen ze strany distributora. 
„Orangina je a zůstane v sortimentu,“ dodal 
Šperl s poukazem na to, že Kaufl and ČR je sa-
mostatně odpovědný za své podnikatelské 
kroky a výsledky.

Loni český Kaufl and opustily značky Da-
none nebo Ferrero Rocher. Tesco se pak nedo-
hodlo s bývalým distributorem Schweppesu, 
společností Pepsico, která označila podmín-
ky fi rmy za „vyděračské“.

PROMOTION

Lučinu má 
podpořit soutěž
V hypermarketech Albert a Tesco probíhá 
v současné době podpora Lučiny (Povltavské 
mlékárny). Realizátor shelf stopperů, kte-
ré se objevují na chladicích regálech, je POS 
Media ČR. Základem komunikace je projekt 
a pekařská soutěž Matky a dcery (matkyad-
cery.cz), kdy za recept s Lučinou účastníci zís-
kají mísu na těsto. Promo v hypermarketech 
bude probíhat do poloviny května. 

MANAGEMENT

Metro Group 
ve všech zemích 
propouští nejvyšší 
management
V nejvyšším managementu Metro Cash 
& Carry se od začátku dubna začalo 
propouštět. 

Jako reakci na klesající zisky divize ruší sku-
pina Metro na všech 29 trzích, kde působí, 
pozici customer management director. Tu 
v České republice zastává Marc Groenewoud. 
Zodpovědnost za jejich dosavadní agendu, 
do které spadá customer management, mar-
keting a pricing, přeberou oblastní ředite-
lé. Metro Group zároveň plánuje personální 
změny na nejvyšší pozici v Rakousku, Nizo-
zemí a Ukrajině. V rámci skupiny má vznik-
nout nová pozice ředitele pro restrukturali-
zaci, kterou obsadí Klaus Rä� ig. 

Šéf Metro Group Olaf Koch vidí budouc-
nost řetězce v posílení potravinového sorti-
mentu na úkor non foodu. Podobné změny 
nyní probíhají také v Tescu (viz str. 27). Pro-
dej nepotravinového sortimentu Metra se 
přesune z agendy jednotlivých zemí na cen-
trálu v Düsseldorfu. Koch chce také zjedno-
dušit vnitrofi remní procesy, např. omezit re-
porting.

PROMOTION

Snickers rozdává 
hokejové dresy
Společnos Wrigley odstartovala podporu 
značky Snickers. Hokejovou soutěž, kterou 
připravila agentura Promoangel, podpoří 
roadshow po obchodních centrech, letáky 
v obchodech, bannery na internetu, komu-
nikace na Facebooku a sponzoringové spoty 
v televizi během hokejových zápasů. V pro-
dejní síti Interspar zároveň v pátek 26. 4. od-
startovala in-store kampaň, která využívá 
vstupní turnikety a zahrnuje i „slavobrány“ 
před hlavními vstupy do prodejen. Podporu 
v místě prodeje připravila Tavris agency. 
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ŘÍKÁ SE, ŽE JSME POSEDLÍ KVALITOU DO DETAILU...

TO JSME!

Kounická 957/39,  100 00 Praha 10 - Nové Strašnice,  tel.: +420 274 774 131,  +420 274 815 485,  fax: +420 274 774 151,  e-mail: gerin@bigformat.cz

TISKÁRNA GERIN – VÁŠ PARTNER V NEJMODERNĚJŠÍM XXL TISKU

D&S Design Prague, s.r.o.

www.gerin.cz NERISKUJTE – NESNIŽTE ZÁSAH SVÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ NEKVALITNÍM TISKEM!

Dvojnásobná síla ve velkoformátu, to jsou ty nejkratší možné výrobní termíny.

Dvojnásobná síla ve velkém tiskovém formátu,
to je síla našich dvou velkoformátových ofsetových strojů MAN Roland 900 POD JEDNOU STŘECHOU!

Tisk od Gerina, to jsou především nejmodernější ofsetové stroje XL a XXL formátů, nejkvalitnější outdoorové 
světlostálé barvy zaručující dlouhodobý prozářený tisk, výroba pod nejpřísnějšími ISO normami ve 
stochastickém extra jemném rastrování všech velkoformátových tiskovin (billboardy, bigboardy, citylighty, 
A0/B0 i XXL plakáty, XXL i klasické POS stojany...)
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MARKETING NEWS

Potěšil mě počin Richarda Fuxy. Uspořádat výstavu 
děl Alfonse Muchy a využít na to vlastní prostředky, 

finance v kombinaci se sítí outdoorových ploch, to je podle 
mého názoru návrat k filozofii mecenášství z dob první 
republiky. Reklamní kampaň takové intenzity směřující 
k navracení kultury mezi normální lidi je úžasnou protiváhou 
oblbujících televizních seriálů.

Co se nepovedlo? Neschopnost vlády jakkoliv 
podpořit stěžejní reformu umírajícího penzijního 

systému je tragická. Situace, kdy si na další reformu počkáme 
dalších dvacet let, mohla přece  jen někoho motivovat, aby 
tomuto tématu věnoval alespoň takovou „pozornost“, jako 
například kampani Český kapr.

TREFA
Pavel Jechort 
marketingový manažer, Allianz pojišťovna

SPONZORING

GE přišla o olympiádu

Dlouhé váhání GE Money bank ohledně pří-
padné další spolupráce s Českým olympij-
ským týmem má nečekaný výsledek. 

Ze seznamu již uzavřených sponzorských 
smluv tato banka vypadla a na uvolněné mís-
to se tlačila Era, patřící do skupiny ČSOB. Nic-
méně v současné době se podle informací 
MSM jednání zkomplikovalo a nad případ-
nou spoluprací visí otazník. Dalším novým 
jménem v seznamu ofi ciálních partnerů ČOV 
na zimních olympijských hrách v Soči bu-
dou Lesy České republiky. Posledním z po-
tvrzených novinek je pak Sazka. Již tradiční-
mi partnery zůstávají Škoda, ČEZ, Plzeňský 
Prazdroj – jakožto generální partneři – a RWE, 
Česká pošta a Alpine Pro (ofi ciální partneři). 
Výčet však není kompletní a podle informací 
MSM by k posledním jmenovaným měli při-
být ještě další tři společnosti. Koncem dubna 
se chystá představit ČOV nový klíčový motiv 
dresů olympijských sportovců. Ten vychá-
zí údajně z první československé známky, je-
jímž autorem byl Alfons Mucha. Tuto infor-
maci však ČOV nepotvrdil.

PRODEJ

Službomat si 
nechá platit jen 
za kše� 
Na trhu se objevil server Služ-
bomat.cz, který je z kategorie 
poptávkových a katalogových 
serverů, od kterých se ale liší sys-
témem plateb a jehož ostrý start 
je plánován na květen. Firmám 
nejsou účtovány žádné registrač-
ní ani paušální poplatky, ale platí 
pouze v případě, že jsou kontak-
továni zákazníkem. Služba nabíd-
ne databázi ověřených kontaktů, 
dostupnost na webu či telefo-
nu, recenze apod. Benefi tem má 
být také zjednodušení vyhledává-
ní – vše do tří prokliků. Poptávají-
cí pouze zadá název a místo služ-
by, kterou hledá, a sám si vybere 
dodavatele ze seznamu. Služba 
bude dostupná jak prostřednic-
tvím internetu, tak také telefonu, 
a to za cenu běžného hovoru. 

KAMPAŇ

Beton i v malém 
množství 
Českomoravský beton se letos 
nově obrací na koncové zákaz-
níky a chce je přesvědčit, aby při 
svých projektech využili jeho 
transportbeton. Se sloganem 
„Vychutnejte si svou stavbu, be-
ton vám dovezeme my“ přišla 
agentura Scholz &Friends. Jarní 
kampaň běží hlavně v outdooru 
po celé ČR, v online a v tisku. 

PODPORA PRODEJE

Samsung odstartoval 
jako Harry Po� er
Harry Po� er, iPhone a nyní i Samsung – 
tyto značky vsadily při uvedení svých 
novinek na trh na buzzmarketing 
v podobě jednotného celosvětového 
startu. 

Zatímco v případě prvních dvou zmíněných 
značek museli koupěchtivý nedočkavci če-
kat na půlnoc, Samsung u své novinky Gala-
xy S4 odstartoval celosvětový prodej v sobo-
tu (27. 4.) v 10 hodin. Pro Česko a Slovensko 
byla vždy ve dvou značkových prodejnách 
Samsung (největší města obou zemí –  Praha, 
Brno, Bratislava, Košice) připravena speci-
ální akce, kdy prvních 50 zákazníků dosta-
lo k novému telefonu zdarma doplňkovou 
výbavu v ceně cca 2‚5 tisíce korun (kryt a do-
kovací stanici). V případě modelu Samsung 
Galaxy S4 se jednalo o první takto přesně ča-
sovaný prodej, protože u loňské novinky Ga-
laxy SIII jednotné zahájení prodeje nebylo 
stanoveno a každá země si určila datum po-
dle dostupnosti dodávek. Speciální zaváděcí 
nabídka tehdy zahrnovala slevu na telefon, 
pokud si zákazník při koupi pořídil tarif. Ješ-
tě před zahájením prodeje spustil výrob-
ce mobilních telefonů aktivační soutěž na 
Facebooku, kdy výhrou byly samotné telefo-
ny. Plná kampaň v nadlinkových médiích za-
hrnující tiskovou, on-line i televizní rekla-
mu je naplánována až na 13. května.

DISTRIBUCE

Aplikace není 
nástroj úspory

Počet zákazníků energetické fi rmy ČEZ, kte-
ří ke komunikaci s fi rmou využívající inter-
netovou aplikaci s názvem ČEZ on-line, už 
překonal 400 tisíc. I když ČEZ odmítá sdě-
lit, kolik má aktuálně zákazníků, podle dů-
věryhodných informací se celkově jedná 
o 3‚4 mil. domácností odebírajících elektři-
nu a 200 tis. domácností odebírajících plyn, 
což znamená, že zhruba každý osmý zákaz-
ník využívá možnost pravidelné on-line ko-
munikace. V dotazu MSM po úsporách, které 
jí přináší odliv zákazníků z poboček na in-
ternet (podobně jako tento cíl sledují právě 
banky) nicméně mediální zástupce Skupi-
ny ČEZ odmítá takovéto ekonomické hledis-
ko: „Ekonomický efekt směrem k úsporám 
není v tomto případě klíčovým tématem. 
ČEZ jako jeden z mála dodavatelů stále udr-
žuje i širokou síť poboček, protože určitá 
část zákazníků, především ti starší, toto stá-
le upřednostňují,“ uvedl Jan Pavlů.
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WANTED

Vinen, přiznávám, vinen

Ta heretická myšlenka už mě dlouho pronásle-
duje: jak to, že se všichni tak intenzivně teore-
ticky věnují spotřebiteli, zákazníkovi, klientovi – 
ale ve fi nále to jaksi nevidno?

Znáte to sami. Zářivé progresivní, inovativní 
balení vyhrálo pět cen, ale má malou vadu: ote-
vřít ho vyžaduje šikovnost opičího druhu. Běžné 
zákaznické ohráblo, starší, artritici, nedej bože 
snad lidé s úrazem – ti všichni mají smůlu. Rusti-
kální nábytek v řetězci vegetariánského občers-
tvení vypadá lákavě jak polom na Šumavě, židle 
váží půl metráku, ale navíc dva lidé s tácy si proti 
sobě sednout nemohou. Nevejdou se, stůl je úzký. 

Komunikační experti si taky přisolí. Kampaň 
na lidový produkt je prima, ale místo aby dotyč-
nou cílovou skupinu bavila, dělá si  šoufky z ní – 
hipsteři v agenturách se nad nýmandy povýší 
snadno a rádi. Jenže oni nýmandi nosí peníze. 
Pravda, neochotně, po malých cinkavých, ale 
nosí. Leccos snesou, jen nemají rádi, když si 
z nich někdo dělá šoufky. V tom se s hipstery 
shodnou.

Touha vychechtat se zákazníkům – lidem, 
co nám nosí mince malých hodnot, je nakažlivá. 
Dvacet let se učíte, že Tchibo je káva. A teď se 
vám, prosťáčci, vysmějem‘, že jste uvěřili. A mys-
lel sis, že v tom kelímku je  coca-cola? Překva-
pení! Divíš se?

Tak vidíte, jsme vinni? Proč se pod náporem 
každodenní rutiny nedokážeme podívat čers-
tvýma očima? Proč věříme, že spotřebitel má 
povinnost nastudovat dopředu naši nabídku, 
sám si hledat v obchodě naše balení – anebo jen 
mlčet a šoupat nohama?

V jednom krajském městě si neuctiví zákaz-
níci pořád stěžovali, že se nemohou dostat 
k bankomatu, umístěnému za dveřmi, které by 
vám měla otevřít karta. Měla by. Jenže se to často 
nedařilo.

Nastal čas na řešení. Co myslíte, změnili to 
zařízení u dveří, aby se zákazníci mohli ke svým 
penězům dostat rychleji? Ne. Sepsali přesný 
návod, protože hloupí klienti vsunovali karty 
neodborně, příliš netrpělivě. A jestli je to nepře-
stalo bavit, vsunují nadále.

Ano, jsme vinni. A spotřebitelé nám to pěkně 
sečtou…

WANTED

PODPORA PRODEJE

Závody kol podporují prodej aut
Škoda Auto už popáté sponzoruje největší seriál závodů horských kol Kolo pro život, při-
čemž smlouva bude mít platnost minimálně další dva roky. Na rozdíl od jiných sportovních 
sponzoringových aktivit (Tour de France, MS v ledním hokeji) v tomto případě sponzoring 
slouží z velké části k podpoře lokálních dealerů. Závod se postupně jede na 16 místech Čes-
ké republiky a pravidelně se jej účastní až 20 tisíc závodníků. První závod startoval tuto so-
botu (27. 4.), přičemž centrem propagačních aktivit byly a i v dalších případech budou nové 
modely (modernizovaný Superb, nová generace Octavia a nový Rapid) nabízené dealery. Pre-
zentaci značky v místě závodu doplňují zábavné aktivity, jako je automobilový simulátor, 
soutěž o cestu na Tour de France aj.

PRODEJ

Nová netáhnou, 
ojetá ano

Zatímco prodeje nových aut se v tomto roce 
výrazně propadly, ojetiny se prodávají víc než 
dobře. Jeden z největších prodejců ojetých 
aut u nás s primárním zaměřením na prode-
je ojetých vozů skupiny Volkswagen, síť Das 
Welt Auto (dříve Auto Plus) uzavřelo prodej-
ně nejlepší první čtvrtletí za poslední tři roky, 
když prodalo 3478 vozů, což představuje me-
ziroční nárůst prodeje o téměř 4 %. Ještě v prů-
běhu jara bude prodejní síť programu Das 
Welt Auto rozšířena o nové prodejce, což by 
mělo podpořit další růst prodejů. 

MANAGEMENT

Šéf Diageo výhodně 
prodal své akcie ve fi rmě
Šéf skupiny Diageo, výrobce lihovin 
Smirnoff , Johnnie Walker, Baileys 
nebo piva Guinness, minulou středu 
na prodeji svých akcií ve společnosti 
vydělal více než 6 milionů liber. Tržby 
společnosti meziročně (k lednu 
2013) vzrostly v hodnotě o 10 % na 
dvě miliardy liber před zdaněním. Za 
úspěchem stojí především zvýšení 
poptávky v rozvojových zemích. 

Hodnota akcií Diagea se za posledních pět 
let více než zdvojnásobila. Paul Walsh po-
přel, že by je prodal z důvodu, že společnos-
ti do budoucna nevěří. Stále fakticky vlast-
ní akcie v hodnotě 15‚4 milionu liber, což 
zhruba třináctkrát převyšuje jeho plat. To se 
ale neslučuje s fi remními pravidly, která za-
městnancům povolují držet akcie v hodnotě 
maximálně trojnásobku jejich platu. Poměr-
nou část zbývajících akcií proto věnoval spo-
lečnosti jako dar.

29. 4.–5. 5. 2013

MARKETING NEWS
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media news

pricing idiot

lidé

Economia konečně našla
Zdeněk Bakala po více než půlročním 
hledání ztratil trpělivost a jmenoval do 
pozice generálního ředitele Economie 
němce André Warneckeho. 

Od toho majitel ztrátové Economie očekává, 
že se mu podaří restrukturalizovat firmu a při-
pravit ji na další rozvoj směrem k digitální 
budoucnosti. Andre Warnecke pracoval jako 
ředitel rakouského WirtschaftsBlattu a své-
ho času byl odpovědný i za aktivity skupiny 
Bonnier. Jak moc se mu podaří naplnit on-line 
strategii Zdeňka Bakaly je otázka, protože on 
sám na sociálních sítích moc aktivní není. 

rEklAmní výdAjE

Z trhu odešla asi miliarda
Na více než miliardu korun se odhaduje 
nyní ztráta za první pololetí, kterou utrpí 
český mediální trh kvůli složité situaci oko-
lo skupiny televizních stanic TV Nova. 

Hlavní zadavatelé televizní reklamy to-
tiž na razantní zdražení této televizní sku-
piny zareagovali buď úplným bojkotem 
této stanice, nebo alespoň přesměrováním 
výrazné části svých investic do konkurenč-
ní stanice TV Prima. Ta se však kvůli propa-
du své sledovanosti dostává nyní do situa-
ce, kdy je dlouhodobě vyprodaná a nestačí 
plnit zadání klientů. Výsledkem této pato-
vé situace je, že zadavatelé v lepším přípa-
dě odkládají, v horším již přesměrovávají 
své kampaně do okolních států (především 
do Polska). 

intErnEt

On-line zprávy  
nám krátí čekání
Skoro každý třetí člověk, který využívá chyt-
rý telefon nebo tablet, sleduje ve svém zaříze-
ní několikrát denně zprávy a alespoň jednou 
denně tak činí čtyři lidé z deseti. Na základě 
výzkumu Zpravodajské weby to tvrdí agentu-
ra Mediaresearch. Pokud k této skupině přičte-
me uživatele, kteří se na svém mobilním za-
řízení na zprávy dívají alespoň jednou týdně, 
dostaneme se k číslu sedm z deseti uživatelů. 
Typickým místem pro čtení zpráv je v případě 
smartphonů jakýkoliv okamžik čekání nebo 
dopravní prostředek. To je rozdíl od tabletů, 
kdy jako typickou příležitost dotazovaní nej-
častěji uváděli trávení volného času doma.

invEsticE

citibank se vrací  
na televize
citibank nasazuje od prvního května 
sponzorské vzkazy k vybraným 
pořadům České televize. 

Kampaň, která vznikla ve spolupráci 
s agenturou Publicis, podpoří kreditní kar-
tu Citi Life. Dvě verze desetivteřinového 
sponzorského vzkazu se v průběhu květ-
na střídavě objeví u hlavních televizních 
zpráv „Události“, sportovních zpráv „Bran-
ky, body, vteřiny“, publicistického pořa-
du „Rub a líc“ a zpravodajského týdeníku 
„168 hodin“. 

několikrát denně 
1krát denně
3-4krát denně

1krát týdně
méně často
nikdy

28+14+14+13+13+18+A
jak často sledují Češi zprávy  
v mobilu / na tabletu? (v % resp.)
Zdroj: Mediaresearch;  
N=2204 – uživatelé sMartphoNů a tabletů.
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MEDIA NEWS
INTERNET

Mapy.cz proti 
Googlemaps
Internetové mapy patří nejen k nejvíce 
navštěvovaným webovým stránkám, 
ale i ke klíčovým nástrojům, kterými 
o uživatele bojuje dvojice největších 
tuzemských vyhledávačů Seznam 
a Google. 

Právě Seznam letos nabídne novinky v po-
době funkce Panorama, 3D vizualizace měst 
nebo off -line mapových podkladů, které by 
měla zvýšit atraktivitu jejich Mapy.cz u uži-
vatelů internetu. Funkce Panorama je obdo-
bou googlovského StreetView a sběr fotogra-
fi í z ulic by měl začít v květnu a do dvou let 
by měla být vyfocena celá ČR. První se v ma-
pách objeví Praha a to koncem léta. Jestliže 
jedním z posledních pádných argumentů, 
proč si pořizovat 
mobilní telefony 
Nokia, jsou touto 
značkou dodávané 
mapové podklady 
zdarma, Seznam 
si chce podmanit 
majitele velké čás-
ti mobilních tele-
fonů pracujících se 
systémem Android 
a majitele iPho-
nů. Právě jim na-
bídne své off -line 
mapy. V tuto chví-
li navštěvuje strán-
ky Mapy.cz okolo 
200 tisíc uživatelů 
denně.

INTERNET

Twi� er rychle roste
Facebook v Česku každý měsíc aktuálně po-
užívá více než 3‚8 milionu lidí (podle vlast-
ních statistik Facebooku), podle kritiků to 
však může být výrazně méně a reálné číslo 
se může pohybovat okolo 1‚8 mil. aktivních 
uživatelů. Uživatelů Twi� eru je pak v Česku 
pouze necelých 160 tisíc.   Vyplývá to z analýzy 
agentury Eff ectix na téma „Česko a sociální 
sítě“, která shromáždila údaje jednotlivých 
sociálních sítí u nás i ve světě. Z informací 
dále vyplývá, že skoro tři čtvrtiny uživatelů 
Facebooku (72 %) jsou ve věku do 36 let, 56 % 
jich je ve věku do 29 let. 

V porovnání se světem má Česká republi-
ka velký potenciál v růstu Twi� eru (který sku-
tečně vykazuje velmi silný růst), neboť celo-
světově používá Facebook přes miliardu lidí 
a přes 200 milionů lidí pak používá Twi� er, 
což znamená, že na jeden twi� er účet při-
padá pět facebookových účtů, tedy mnoho-
násobně víc než v ČR. Malý je i zájem o Four-
square. Celosvětově tuto lokalizační službu 
používá přes 30 milionů lidí, v Česku pak od-
hady hovoří o necelých 40 tisících. Význam 
českých sociálních sítí ve srovnání s Face-
bookem upadá. Největší z nich, Lidé.cz, má 
přes 880 tisíc měsíčních uživatelů (podle Ne-
tMonitoru), Spolužáci.cz přes 620 tisíc a Li-
bimseti.cz přes 300 tisíc. 

K nejaktivnějším tuzemským fi rmám na 
sociálních sítích patří podle počtu fanoušků 
v případě Facebooku Škoda (560 tis.), Slevo-
mat (233 tis.) a T-Mobile (188), v případě Twit-
teru je to Madfi nger games (137 tis.), Avast!-
team (91 tis.) a Webnode Offi  cial (68 tis.).

  V meziročním srovnání (2012 vs. 2011) 
o 90 % stoupla návštěvnost fi remních webů 
ze sociálních sítí. Zajímavé je i srovnání ná-

 SOCIAL MEDIA BAROMETR

vštěv přiváděných na fi remní stránky z inter-
netových katalogů vs. sociálních sítí. Katalo-
gy samozřejmě stále přivádějí větší množství 
návštěvníků, ale v roce 2012 došlo k výraz-
nému propadu. Sociální sítě zatím neustále 
stoupají. A je možné, že letos předstihnou ka-
talogy (ty mají aktuálně 3% podíl).

Pokud jde o srovnání vyhledávačů a so-
ciálních sítí, byť sociální sítě rostou rych-
leji než vyhledávače – meziroční růst 91 % 
u sociálních sítí oproti 8 % u vyhledávačů – 
rozdíl je ještě značný. V tuto chvíli tak ná-
vštěvnost webových stránek generovaná 
sociálními sítěmi činí asi 2 %, naproti tomu 
ze Seznamu přichází přes 15 % lidí a Googlu 
skoro 23 %.

Top 10 českých fi rem na Facebooku
podle počtu fanoušků

Škoda 560
Slevomat 233
T-mobile 188
Samsung ČR/SR 180
McDonalds 157
Vodafone 154
O2 152
Hewle� -packard 143
Pilsner Urquell 139
Zoo Praha 121

ZDROJ: FACEBOOK / EFFECTIX

V jinak stabilní úrovni komunikace kolem mobil-
ních operátorů způsobila v dubnu na tuzem-
ském internetu doslova šok Telefonica O2. Došlo 
k tomu 11. dubna, kdy operátor vybubnoval 
své revoluční free tarify – což vyvolalo komuni-
kační tsunami, kdy počty zmínek o firmě narostly 
během dne na desetinásobek. S tím se samo-

zřejmě svezli i její konkurenti, ale už v mnohem 
mírnějším tempu.

Rozložení internetové komunikace mezi tři 
mobilní operátory na našem trhu v měsíci dubnu 
bylo následující: Vodafone 24 %, T-Mobile 37 % 
a O2 39 %. Za celé období letošního roku ale 
poměr komunikace ještě dramatičtěji hraje ve pro-

spěch Španělů: T-Mobile a Vodafone shodně 
27 % a O2 46 %.

Co se týče celkových nálad ohledně českých 
operátorů,  zde si na sociálních sítích nejlépe vede 
Vodafone před Telefonicou O2. Obě fi rmy jsou 
pak o koňskou délku lépe vnímány než jejich další 
konkurent T-Mobile.
Další data na slideshare.net/
/marketingsalesmedia

Mobilní operátoři na českých sociálních sítích v dubnu 2013

Sentiment za duben 2013 (v %) pozitivní × negativní
ZDROJ: MEMEPOWER, 2013

O2 — 50‚85 × 49‚15

T-Mobile — 41‚67 × 58‚33

Vodafone — 53‚33 × 46‚67
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Tak daleko globalizace jestě nedorazila

Každému našinci, který se přestěhuje 
za velkou louži, přecházejí zcela určitě 
oči z toho, jak v místním maloobchodě 
najde zcela jiné výrobky než kdekoli 
v Evropě. 

Chvíli si zvykáte, prozkoumáváte zcela ne-
známé značky a říkáte si, jak je možné, 
že globalizace ještě nedospěla tak dale-
ko, abyste si koupili stejné značky od glo-
bálních výrobců i tady. Ano, Coca-Cola se 

jmenuje všude stejně, ale například Pron-
to proti prachu od americké, rozuměj do-
mácí fi rmy, byste tady hledali marně. Že 
doma jste zvyklí na aviváž Quanto, rovněž 
od amerického konglomerátu? Nehledejte, 
stejně tak jako další desítky značek, které 
na vás v Evropě křičí dennodenně z obrazo-
vek. Na prach tu je Pledge, na aviváž Dawny. 
Chvíli vám bude trvat, než si na nové názvy 
zvyknete, a obaly vám s pamětí zacvičí ješ-
tě více. Možná vás také potká syndrom ba-
revného období, kdy značkám budete jako 
mnozí cizinci říkat „modrá“, nebo „žlutá“ 
(podobně jako Nepražáci jezdí červeným, 
žlutým a zeleným metrem, zatímco domo-
rodci áčkem, béčkem, céčkem). Já třeba zá-
sadně kupuji ten zelený prášek do myčky 
na nádobí. Rozhodn ě se mi ale stýská po 
tom domácím, modrém…

Radim Svoboda
Senior Vice President – 
Global Business 
Management
Leo Burnett Chicago

Quanto byste v amerických regálech hledali 
marně. Místo něj je zde Dawny. FOTO © AUTOR

Měření osobního vlivu na internetu není dnes už žádnou 
novinkou. Kdo se dosud nezměřil jedním z nástrojů typu 
Klout, TwentyFeet, PROskore nebo Sprout, je prostě 
kandidátem na webového benjamínka roku. Minimálně 
měsíce. Seriózně.

Ale k čemu to všechno? Proč být měřený jako dostihový kůň na závo-
dišti? Těžko říct. Je ale zajímavé sledovat všechny ty trendy kolem so-
ciálních sítí. Kam až nás přivedou?

Představte si situaci, kdy se v hotelu budete ptát, zda pro vás nemají 
volný pokoj na tento víkend. Recepční odpoví, že ano a řekne si o osob-
ní údaje. Pak vám s úsměvem sdělí, že kromě pokoje s výhledem do za-
hrady máte rovněž nárok na dvacetiprocentní slevu. Pročpak? – infor-
mujete se s neskrývaným potěšením. Protože jste aktivní na sociálních 
sítích a vaše Klout skóre je 84 ze sta možných.

Výborná zpráva!
I když nikdo pořádně neví a může jenom tušit, jak se tyto hodnoty v re-
álu měří, sleva je prostě sleva. Tak honem s tím vším na Twi� er, Face-
book a raději ještě i na blog. Vždyť sdílet radost je přece tak krásné. 

Ve Spojených státech to takhle funguje nejen v hotelích, ale 
i v řadě restaurací. A tento trend pomalu přichází i k nám na konti-
nent. Takže pokud ještě nemáte svůj účet na Twi� eru či Facebooku, 
neváhejte. 

Investovat do cílené reklamy na sociálních sítích se prostě vyplá-
cí víc  než do neadresných billboardů nebo TV šotů. To už dnes ví kaž-
dý marketingový maláč.

A závěrem ještě malý bonus. Pokud jste si na webu opravdu ještě 
nezměřili svou muskulaturu – nezoufejte. Další a další nástroje – jako 
např. My Web Career či Crowdbooster – jsou právě pilotovány ve svých 
beta verzích. Jejich indexy se můžete pochlubit jako první právě vy.

Petr Zavoral
managing director, 
Yeseter Now

KVALITA ŽIVOTA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Bohuslav Bohuněk, redaktor MSM

ZLATÝ STŘEDNÍK 
A BOUŘE 
VE SKLENICI VODY
Minulý týden byly vyhlášeny výsledky soutěže fi remních časopisů Zlatý střed-
ník a opět se ukázalo, jak napjaté vztahy panují na tomto kdysi velice lukrativ-
ních trhu, dnes však trhu výrazně vyhublém a cenově orientovaném. Jedna 
z úspěšných agentur Entre se totiž po vyhlášení výsledků ohradila proti prů-
běhu večera. Nelíbilo se jí, že na promítané prezentaci ani v časopisu PR life 
se neobjevila jména všech vítězných agentur, ale pouze Boomerang Pub-
lishing, zatímco v ostatních případech fi gurovala pouze jména zadavatelů. 
„Zajímavé je, že společnost Boomerang, která časopis připravuje, je uvedena 
jako zhotovitel v jedenácti případech. Jako jediná ze zhotovitelů. A byla samo-
zřejmě také uvedena na všech slidech, které provázely oceněná média. Nabízí 
se otázka – do jaké míry je soutěž Zlatý středník objektivní? A také to vyvolává 
další pochyby: je časopis PR life časopisem PR klubu, nebo je to ve skuteč-
nosti selfpromo společnosti Boomerang?“ napsala agentura PR Klubu, který 
je organizátorem soutěže. Kateřina Borovanská, předsedkyně Výkonného 
výboru PR Klubu, však zcela odmítá uvedenou kritiku s tím, že šlo o neúmysl-
nou tiskovou chybu, která se navíc z jedněch materiálů přenášela do dalších. 
„Agenturám jsme se omluvili a nabídli řešení v podobě vysvětlení v nejbliž-
ším čísle časopisu PR life včetně medailonků jednotlivých agentur.“ Ať už je 
pozadí celého sporu jakékoliv, pravda je, že Boomerang coby největší vydava-
tel fi remních časopisů není mezi konkurenty pro svou agresivní obchodní poli-
tiku, se kterou vyhrává tendry, příliš oblíbený, a tak se možná lehce paranoid-
nímu podezřívání nelze divit.

29. 4.–5. 5. 2013

KOMENTÁŘE

13

13_nazory.indd   13 26.04.13   15:53



29. 4.–5. 5. 2013

infografika

Platy v marketingu a obchodu
V marketingu a reklamě roste výrazně poptávka po online 
specialistech. Ač je odborníků na trhu nedostatek, firmy jim většinou 
nechtějí nabídnout více než manažerům na stejné úrovni. Online 
nevnímají jako investici.

Obvyklá mzda v Kč MARKETING SALES ONLINE MARKETING KOMuNIKAcE RETAIL
   150 000 ○  Marketing Director ○ Sales Director

   120 000   ○  Director of Corporate 
Communication

   110 000   ○  National Store Manager

   100 000 ○ eCommerce Manager

      95 000 ○  National Key Account 
Manager

      90 000 ○  Marketing Manager ○ Online Marketing 
Manager

      85 000   ○  Field Sales Manager, 
Sales Manager

      80 000 ○  Head of Media Planning ○  National Visual 
Merchandiser

      75 000 ○  Group Brand Manager
○  Market Research 

Manager

○  PR Manager

      70 000 ○  Trade Marketing Manager ○  Regional Store Manager

      65 000   ○  IT Sales Representative, 
Key Account Manager

      60 000   ○  IT Business Consultant, 
Channel Sales Specialist

      55 000 ○  Brand Manager/Product 
Manager

      50 000 ○  Media Planner ○  PR Specialist

      45 000 ○ Area Sales Manager ○ eCommerce Specialist ○  Internal Communication 
Specialist

○  Event Specialist

      40 000 ○  Junior Brand Manager
○  Trade Marketing 

Specialist
○  Market Research Analyst

○ Account Manager ○  Online Marketing 
Specialist

      35 000 ○  Marketing Specialist ○  Store Manager
○  Visual Merchandiser

      30 000 ○ Sales Representative

      25 000 ○  Assistant Store Manager

      20 000 ○  Sales Assistant

Přehled obvyklých mezd vychází ze statistik Salary Guide pro rok 2013.    REED SPECIAlIST RECRuITMENT

Oproti loňsku se obvyklé mzdy v oborech marketing a sales 
výrazně neměnily, resp. klesaly o jedno procento (zdroj 
platy.cz). Zvyšuje se ale úroveň základní mzdy, kterou jsou 
firmy ochotné nabídnout. Firmy tlačí na zvýšení výsledků 
a bojují o pozice zejména v oblasti potravin, nápojů, tabáku, 
farmacie a luxusního zboží, které krize nepoložila. Mají tedy 
prostředky na to, aby hledaly nejlepší obchodníky a nabízely 
jim lepší podmínky. Průměrně přitom rozhoduje zvýšení platu 
o 10 %.  „V posledních letech je velká tendence obracet se 
na pasivní kandidáty, kteří na nabídky čekají. Když je někdo 
osloví, berou to pozitivně,“ potvrzuje Lenka Estévez, Team 

Leader v personální agentuře Reed Specialist Recruitment. 
Do svých marketingových týmů chtějí firmy aktuálně zařadit 
specialisty na online. Zatím ale nedovedou vyčíslit reálný 
přínos takového odborníka pro firmu. Spíše jsou pod tlakem 
okolí, aby „držely krok“ a  v on-line prostředí byly aktivní. 
Očekávání se zde liší velmi výrazně. Zatímco nabídka mzdy 
se může pohybovat okolo 50 tisíc, lidé s praxí očekávají   
80-90 tisíc. 
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Platy v marketingu a obchodu
Maximální mzda (Kč)
ZDROJ PLATY.CZ

15 000

22 500

30 000

37 500

45 000

52 500

60 000

67 500

Marketing, reklama, PR
Obchod

Marketingových pracovníků je nadbytek
ZDROJ PLATY.CZ

Mezi kandidáty na obchodních pozicích 
dominují muži 
 (v % ze vzorku 2317 kandidátů)
REED SPECIALIST RECRUITMENT

Marketing 45 % žen × 55 % mužů Sales 24 % žen × 76 % mužů
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 219  343  432

910 907 824
  2010   2011   2012

počet nabídek

počet životopisů

Obchodních zástupců je nedostatek

 4883  5202  6050
 3646  

2901  2532
   2010  2011     2012

počet nabídek

počet životopisů

Obchodních zástupců je nedostatek
ZDROJ PLATY.CZ

Aktuálně je na Jobs.cz k dispozici 40 000 aktivních kandidátů, z toho 11 procent tvoří 
pozice v sales, 3 procenta v marketingu. Nabízených pracovních pozic je podle portálu 
větší podíl, pro sales je to 29 procent, pro marketing, reklamu a PR je to 8 % z celkové 
nabídky pracovních pozic 

„Podíl pracovních nabídek během 
krize razantně klesl ze 4 % na 
1 %. Zároveň před krizí tu chtělo 
pracovat až 3327 lidí a volných 
bylo jen 1027 pozic. Uchazečům 
se tak v roce 2012 zvýšily šance na 
úspěch,“ uvádí Kateřina Jaroňová 
z Profesia.cz.

Méně než průměrný hrubý měsíční 
plat 25757 Kč má v odvětví Obchod 
68 % zaměstnanců. Méně než 
průměrný hrubý měsíční plat 
29294 Kč má v odvětví Marketing, 
reklama, propagace, PR 53 % 
zaměstnanců.

Podle Reed Specialist Recruitment jsou v obchodě 
nejžádanější pozice obchodní zástupci a regionální 
manažeři, resp. key account manažeři. Specifi cký je segment 
retailu, kdy do obchodních řetězců přicházejí lidé spíše 

na nižší pozice a fi rmy si je vychovávají a povyšují samy. 
Podle portálu Profesia.cz je až 33 % lidí ochotno pracovat 
v obchodě, v roce 2012 to bylo 14234 uchazečů.

5%
Tolik obchodníků 

v ČR má na LinkedIn 
svůj profil. Při 

pohovorech může být 
rozhodující i počet 

„spojení“ kandidáta 
na této síti.

Tolik marketérů, lidí 
z médií a PR v Česku 

má profil na LInkedIn.

4%
 ZDROJ: REED  SPECIALIST 

RECRUITMENT;  POČET 

 UŽIVATELŮ LINKEDIN 

 ZAOKROUHLEN NA 400 TISÍC 15
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změny na trhu

Lékárny i retail posílíme

V současné době 
máme zhruba 
550 lékáren na 
třech trzích, 
v tuzemsku 270.

Penta zvažuje budoucnost Pet Center a je rozhodnutá vstoupit do 
farmaceutického byznysu, říká Václav Jirků.

15%
nárůst tržeb lékáren 

Dr. Max, očekává 
letos Penta

Jak velký objem investic v rámci Penty tvoří retailo-
vé projekty?

Podíl se nyní pohybuje kolem 37 procent. A to včetně lé-
káren Dr. Max. 

A budete v oblasti retailu dále posilovat?
Retail pro nás představuje jedno z odvětví, ve kterém 

jsme historicky úspěšní. Takže logicky, přestože se Penta cho-
vá jako oportunistický investor a přistupuje stejně k jaké-
koliv příležitosti na trhu bez ohledu na odvětví, patří retail 
mezi oblasti, které preferujeme. Máme určité know-how, jak 
tyto projekty posuzovat a jak v těchto typech projektů vytvá-
řet hodnotu. Do budoucna bude retail jistě tvořit význam-
nou část našeho portfolia. 

Je v současné době v retailu na obzoru nějaká inves-
tice?

V tuto chvíli asi ne. Snažíme se hledat spíše další příleži-
tosti pro rozvoj stávajících projektů, čili tak zvané add-on ak-
vizice. A zde vidíme spoustu příležitostí, ať již v oblasti léká-
renství, nebo v maloobchodě. Například Empik se neustále 
snaží o nové akvizice v rámci svého portfolia. Nicméně nyní 
na obzoru žádný konkrétní nový retailový projekt nevidím.

V prosinci jste ale oznámili, že hodláte portfolio zá-
sadně zeštíhlit. 

To souvisí s investiční strategií Penty. Partneři Penty se 
chtějí do budoucna soustředit na nové projekty a některé klí-
čové současné projekty, chtějí je dále rozvíjet a ponechat si 
je delší dobu. Investiční horizont se u řady projektů prodlu-
žuje. Příkladem může být Dr. Max, což je projekt, který máme 
v portfoliu téměř sedm let a ponechat si jej chceme dalších 
minimálně tři až pět let. Chceme se zbavit projektů, u kte-
rých nevidíme šanci dosáhnout zajímavé kritické velikosti. 

A to jsou?
Pokud se bavíme o retailu, nyní se to pravděpodobně 

týká pouze Pet Center. Velká debata je samozřejmě o tom, 
co dlouhodobě s Fortunou. Fortuna je veřejně obchodovaná 
společnost a naše strategie v tuto chvíli je tento byznys dále 
rozvíjet. V Empiku jsme prvním rokem a budeme pokračovat 
dál v rozvoji společnosti. 

Za jak dlouho se chcete Pet Center zbavit?
Nemáme žádná striktní kritéria, která by nás tlačila do 

prodeje společností, protože Penta investuje jenom peníze 
zakladatelů a současných akcionářů a nemá žádné ostatní 
investory z trhu, takže její investiční horizont je velmi flexi-
bilní a záleží pouze na rozhodnutí partnerů. V projektu Pet 
Center jsme od roku 2008. Letos to bude pátý rok a logicky 

se blíží období, kdy padne nějaké rozhodnutí. Myslím, že to 
bude do konce letošního roku. 

S Empikem už nejste jen v Polsku, pod názvem Smyk 
jste otevřeli i svůj první obchod v Praze na Černém 
mostě. 

Smyk je největší polská hračkářská síť, která má širší 
nabídku, kromě hraček to jsou knížky, oblečení, obuv, kočár-
ky, autosedačky atd. Uvidíme, jak se tento koncept ujme na 
českém trhu, potom budeme uvažovat o další případné ex-
panzi. Z pohledu expanze je v této oblasti český trh vnímán 
jako malý a pozornost je věnována spíše Turecku, Německu 
nebo Rusku. 

Budete expandovat i s dalšími projekty? A třeba 
i v zahraničí?

Penta se snaží expandovat na nové trhy, protože poten-
ciál českého a slovenského trhu je limitovaný. To byl důvod, 
proč jsme vstoupili do Polska. Podobnou strategii a vstup na 
trh uplatňujeme také v Německu, kde máme v současnosti 
dvě investice (Gimborn a Gehring; pozn. red.). 

Jenomže s Dr. Maxem do Německa kvůli legislativě 
asi nemůžete. 

Pokud jde o Dr. Maxe, také tam zvažujeme další země 
a spíše na východ.

A expanze lékáren na českém trhu je ještě možná? 
Kolik toho český trh ještě unese?

Myslím, že toho unese ještě hodně. Na našem trhu jsme 
začali v roce 2006 s třiceti lékárnami, s patnácti lékárnami na 
polském trhu a v podstatě s nulou na Slovensku. V současné 
době máme zhruba 550 lékáren na třech trzích. V tuzemsku 
máme 270 lékáren, což je asi deset procent trhu. Samozřejmě 
v tržbách je podíl vyšší a pohybuje se kolem dvaceti procent. 
I přes tato relativně vysoká čísla je prostor pro další konsoli-
daci opravdu veliký. Daří se nám kupovat existující lékárny 
i otevírat nové. Loni jsme provedli úspěšnou akvizici lékáren-
ské sítě Lloyds a současně jsme koupili nebo otevřeli jednot-
livě třicet pět dalších lékáren, takže expanze pro nás v tuto 
chvíli není limitovaná. Myslím, že jsme schopni tempem třicet 
až čtyřicet nových lékáren ročně pokračovat několik let. 

Jak dlouho?
To je otázka. Když se podíváte na vyspělé trhy, které jsou 

již konzolidované, velcí hráči na nich dosahují třicet až tři-
cet pět procent tržního podílu. Tam vidíme asi strop. 

Je v současné době na trhu příležitost pro další větší 
akvizici lékáren?
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Je tady třeba řetězec lékáren Benu, 
který patří distribuční společnosti Phoenix, 
a v současné době je se svými až sto prodejními 
místy naším největším konkurentem. Ale nemy-
slím si, že existuje šance tuto firmu koupit. 

V případě Lloyds byla ale situace podob-
ná…

Ze začátku ano, ale nakonec se vlastník, fir-
ma Celesio, kvůli ne příliš dobré finanční kondi-
ci rozhodl pro restrukturalizaci celé firmy a ně-
které trhy opustil. V opačném případě bychom 
zřejmě neměli nikdy šanci Lloyds koupit. 

Zpět k Phoenixu.
Podle toho, jak sledujeme finanční výsled-

ky firmy, si nemyslím, že by Phoenix chtěl v ně-
jaké dohledné době český trh opustit. Na čes-
kém trhu ale existuje řada menších sítí od pěti 
do deseti lékáren a tam se snažíme vlastníky 
oslovit. Nicméně velké akvizice v tuto chvíli ne-
čekejte. 

S lékárnami Lloyds jste koupili i distri-
buci…

Do Gehe Pharma jsme vstoupili po dlou-
hém zvažování. Vstupu do distribuce jsme se 
léta bránili, protože to vnímáme jako zcela od-
lišné druhy byznysu. Jde o vysokoobjemový ob-
chod s nízkými maržemi, s logistikou a celou řa-
dou vlastních problémů. Navíc jsme si mysleli, že 
celé odvětví lékárenské distribuce bude postup-
ně ustupovat tlaku ostatních logistických spo-
lečností na trhu Pravdou je, že díky poskytování 
přidaných služeb pro výrobce léků se distribu-
torům léků podařilo svou pozici na trhu zacho-
vat. To, že jsme vstoupili do Gehe, bylo dáno ně-
kolika předpoklady: za prvé Celesio odcházelo 
z trhu a my jsme věděli, že pokud mu nabídneme 
unifikované jednoduché řešení jeho odchodu, vý-
znamně zvýšíme šanci získat retailovou síť; dru-
hým důvodem bylo, že jsme chtěli v lékárenském 
byznysu zůstat dlouhodobě a vlastnictví dis-
tribuce je v tomto ohledu naprosto logické pro 
dlouhodobé uchování zajímavých podmínek na 
straně výrobců a kontrolu distribučního řetězce. 
A třetím důvodem byla možnost prostřednictvím 
distribuce oslovit nezávislý trh, a to s nabídkou 
virtuálního řetězce nebo franšízy. 

Hodláte ke Gehe přidat u nás ještě něja-
kého dalšího distributora?

V Čechách pro nás určitě nedává smysl pro-
vádět nějakou další akvizici ke Gehe. Je to čtyř-
ka na trhu, stabilní a silná společnost. Máme 
naplánovaný i zajímavý růst, který vychází jed-
nak z expanze vlastní sítě – ta nakupuje asi 
90 % objemu nákupů od Gehe – a současně se 
snažíme vybudovat nějaký životaschopný mo-
del virtuálního řetězce, nabídnout zajímavé 
marže nezávislému lékárenskému trhu a získat 
je tak na svou stranu.

A daří se to?
Naší ambicí je za první rok získat asi 200 lé-

káren. V tuto chvíli jich máme 50, jsme někde 

těsně pod plánem. Dalších zhruba 92 lékáren je 
v tuto chvíli v kategorii čekatelé. 

Co to znamená?
Aby se lékárny staly členy tzv. klubu, musí 

splnit podmínky, které jsou relativně tvrdé. To 
proto, abychom získali lékárny, které mají za-
jímavý obrat a současně jsou schopné dodr-
žet platební disciplínu, abychom nemuseli řešit 
problém s pohledávkami. Ve výběru jsme sice 
selektivní, nicméně věřím, že sto padesát až dvě 
stě lékáren letos získáme.

Jaké jsou v prodejích podíly vaší privát-
ní značky?

Podíl na tržbách je v rámci celé sítě Dr. Max 
v Česku, Polsku a na Slovensku v současné době 
malý. Pohybujeme se kolem jednoho procen-
ta. Mezi trhy jsou velké rozdíly. Například v Pol-
sku máme nyní pouze limitovaný počet SKU, 
asi jen deset produktů. Ale v jednotlivých kate-
goriích se nám podařilo dosáhnout vysoké pe-
netrace. Jsou kategorie, kde má privátní znač-

ka i osmdesátiprocentní podíl. Na Slovensku 
a v Čechách je situace trochu jiná, máme více 
než 150 SKU a podíl je nad jedno procento z tr-
žeb s velkou dynamikou růstu. S projektem pri-
vátních značek jsme začali na konci roku 2011. 
Dnes máme v portfoliu sto osmdesát produktů, 
z nichž jsou všechny potravinové doplňky, ne-
jsou to licencované léky. A v těchto kategoriích 
se nám daří významně růst. Například v kate-
gorii kloubních preparátů patří v Čechách v síti 
Dr. Max více než padesátiprocentní podíl pri-
vátní značce. Obrovským zlomem pro nás bude 
uvedení prvního léku. 

Jaký to bude a kdy jej můžeme čekat?
Věříme, že od července uvedeme na trh pod 

naší privátní značkou ibuprofen. Bude to vstup 
do zcela nového segmentu.

Ale také do velmi konkurenčního…
Samozřejmě ibuprofen má silného konku-

renta v podobě Ibalginu od Zentivy. Je to vel-
mi silná značka. Nebude to jednoduchá situa-

Snažíme se vybudovat životaschopný model virtuálního řetězce  
a nabídnout zajímavé marže nezávislému lékárenskému trhu. Foto Radana Čechová
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KDO JE VÁCLAV JIRKŮ
Václav se specializuje na projekty Penty v oblasti zdravotnictví a také retailu. Díky své devítileté lékařské 
praxi má vhled do sektoru zdravotnictví. Rozvíjí nové investiční příležitosti a aktivně řídí současné zdravot-
nické portfolio Penty na všech trzích.

 Václav přišel do Penty v roce 2007. Jako člen projektových týmů se účastnil několika úspěšných akvizic 
Penty a v roce 2011 se stal investičním ředitelem zodpovědným za řízení těchto projektů.

V současnosti řídí konsolidaci a další expanzi lékárenské sítě Dr. Max v Česku, na Slovensku a v Polsku. 
Václav se také věnuje expanzi sítě regionálních nemocnic – Svet Zdravia.

V dohledu jednoho až jednoho a půl roku bychom chtěli na trh uvést i léky na předpis. 
FOTO RADANA ČECHOVÁ

ce, soutěžit s touto značkou nebude snadné. Ale 
v tomto segmentu vidíme velký potenciál a věří-
me, že naše privátní značka bude dobrou kom-
binací ceny a kvality. 

Co další léky? Budete uvádět i léky hraze-
né ze zdravotního pojištění?

V dohledu jednoho až jednoho a půl roku 
bychom chtěli na trh uvést i tyto léky. 

Akceptovatelnost privátní značky ze stra-
ny nakupujících je ale podle mého názo-
ru jiná v případě potravinových doplň-
ků a jiná v případě léků, zejména těch na 
předpis…

Ano. Potravinové doplňky se chovají spí-
še jako komodita. Nikdo neřeší brand a výrob-
ce u vitaminu C, ale chce, aby byla deklarová-
na kvalita a množství. U volně prodejných léků 
jsme se pro ibuprofen rozhodli kvůli objemům 
v tržbách. Chtěli bychom pokrýt ty nejvyšší kate-
gorie: ibuprofen, paralen. To jsou nejtypičtější 
příklady léků, které bychom chtěli mít pod pri-
vátní značkou co nejdříve na trhu. 

Vraťme se k lékům na předpis.
V současné době jsme ve stadiu získávání li-

cencí, což je extrémně komplikovaný proces re-
gulovaný evropskou legislativou. 

Pro které přípravky?
Zase se logicky díváme po lécích, které tvo-

ří velký podíl na tržbách. Příkladem mohou být 
léky na vysoký cholesterol, na vysoký tlak apod. 

Jaké jsou roční tržby Dr. Maxe?
Celkově jsme na všech třech trzích skončili 

za minulý rok s tržbami kolem 620 milionů eur. 
Ale to jsou čísla bez akvizice Lloyds a bez akvi-
zice Gehe. 

A jak se zatím jeví tento rok?
Výsledek by měl narůst asi o patnáct pro-

cent. 

Jakou důležitost přikládáte v těchto vý-
sledcích marketingu?

To, že jsme na trhu úspěšní, je z velké čás-
ti zásluha volby správného obchodního mode-
lu a právě marketingu. Na začátku jsme naši 
marketingovou výhodu postavili primárně na 
poskytnutí levnějších léků zákazníkům. Nej-
nižší ceny byly naším primárním sdělením – 
a to jak na volně prodejné léky, tak na doplat-

ky u léků na předpis. Komunikace probíhala 
přímo v lékárnách, nevyužívali jsme média. 
Postupně jsme se propracovali k letáku, který 
jsme začali distribuovat v lékárnách a v tiště-
ných médiích.

Co dál?
Zavedli jsme věrnostní systém a uvedli věr-

nostní kartu. Ta opravňuje zákazníka v momen-
tě, kdy přinese recept, obdržet určitý bonus, 
a také dostane slevu na volně prodejné léky. 
Věrnostní databáze má v Čechách nyní přes mi-
lion zákazníků.

Kolik z nich je opravdu aktivních?
Těch je asi 400 tisíc. Jako aktivního bereme 

zákazníka, který u nás nakoupil v průběhu po-
sledních dvou měsíců. Týdně vydáváme kolem 
pěti až sedmi tisíc nových karet. V případě, že 
proběhne nějaká nadlinková kampaň, toto čís-
lo stoupá až k třiceti tisícům karet týdně, a to 
v období čtyři až šest týdnů po kampani. 

Takže pro vás je televizní reklama užiteč-
ný nástroj.

Relativně nový, ale úspěšný. Byl to pro nás 
velký krok do neznáma, protože jsme nemě-
li jistotu, jestli to bude fungovat, jestli jsme 

vůbec schopni měřit přínos televizní reklamy. 
Nicméně jsme se před dvěma a půl lety roz-
hodli, že to zkusíme. Výsledek je velmi dob-
rý. Ročně děláme čtyři až pět kampaní a aktu-
ální dopad je viditelný přímo na obratu, který 
generují vydané věrnostní karty. Televizní re-
klama je pro nás dnes osvědčený model, u kte-
rého nepochybujeme, jestli do něj budeme in-
vestovat. 

A zkoušíte v marketingu i něco nového?
Ano. Opět jsme se ale vydali cestou obtíž-

né měřitelnosti. Rozhodli jsme se zkusit product 
placement. V seriálu Ordinace v růžové zahra-
dě máme postavenou vlastní lékárnu. A musím 
říct, že spolupráce s produkčním týmem je velmi 
dobrá. Spoustu klíčových sdělení, které chceme 
klientovi komunikovat, se nám ve spolupráci 
s tvůrci daří zapracovat do scénáře. Samozřej-
mě je diskutabilní, do jaké míry tato forma ko-
munikace ovlivní naše tržby, nicméně vizibilita 
značky je obrovská kvůli sledovanosti pořadu. 

Víte, jaká je znalost značky Dr. Max?
Nenavozená znalost značky je téměř pade-

sát procent. 

V současnosti hledáte člověka na pozi-
ci generálního ředitele sítě Dr. Max pro 
ČR. Pavel Vajskebr již ve společnosti ne-
pracuje?

Odešel zhruba před měsícem po vzájemné 
dohodě. Nyní českou divizi řídí CEO pro všechny 
tři trhy – Jonathan Farrington. Generální ředitel 
pro ČR se hledá.

A v jakém stadiu výběrové řízení je?
Zatím jsme spíše v úvodní fázi. Nicméně 

nový ředitel by měl být vybrán do konce toho-
to roku.

ROZHOVOR VEDLY
Klára Čikarová a Radana Čechová
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NÁZORY

Vydavatelé novin marně hledají způsob, jak 
zastavit, lépe řečeno přibrzdit, volný pád 
inzertních příjmů. A ani střednědobý vý-
hled nevypadá optimisticky. Podle odhadů 
Zenith Optimedia se podíl tiskové inzerce 
v novinách na celosvětových reklamních vý-
dajích snižuje o zhruba 1 % ročně.  

Odliv reklamních příjmů jako první po-
cítili američtí vydavatelé. Za poslední čty-
ři roky se příjmy z tiskové inzerce propadly 
o 50 % a klesly na úroveň roku 1950. Likvi-
dace metropolitních deníků, propouště-
ní žurnalistů, přesuny redakcí z okázalých 
hedquarters, pronajímání tiskáren, sníže-
ní periodicity, atd. jsou bezprostřední reak-
cí vydavatelů na záchranu potápějící se lodi. 
Pro ty šťastnější z nich je tady lokální patriot 
a záchranář-investor Warren Buff et. 

Situace v Evropě je velmi podobná. Re-
klamní příjmy z tiskové inzerce se meziroč-
ně snižují zhruba o 10 %, v některých zemích 
už jejich podíl online reklama dokonce pře-
konala. Vydavatelé snižují provozní nákla-
dy (rozuměj, propouštějí; El País), zastavují 
tisk a přecházejí na web (France-Soir, La Tri-
bune) nebo rovnou končí (Financial Times 
Deutsc hland). 

Historie se opakuje
Situace, do které se dostali, je trochu po-
dobná postojům hudebního průmyslu vůči 
mp3. Velká hudební vydavatelství se domní-
vala, že vyřeší svoji krizi tím, že zlikvidu-
jí Napster. Za pár let je kompletně převálco-
val Apple s iTunes a dnes už uživatelé hudbu 
ani nestahují a poslouchají ji rovnou strea-
movanou. 

V případě novin si vydavatelé mysleli, že 
je osud hudebního průmyslu nemůže po-
tkat. Jejich původní zpravodajský obsah je 
skutečně unikátní a nelze jej tak jednodu-
še zkopírovat, s výjimkou předpovědi po-
časí a sportovních výsledků. Ale na rozdíl 
od hudby velmi rychle zastará. Vydavatelé 
se vrhli do vývoje digitální repliky papíro-
vých novin s vidinou nalákání nových čtená-
řů a navýšení inzertních příjmů. Ale ouha! 
Jak rozlišit kvalitu papírového a digitální-
ho obsahu? V obou případech potřebujeme 
čtenáře kvůli inzerentům, tak se pokusíme 
přesvědčit digitální čtenáře, aby si kupova-
li i papírové noviny. Šlo to, ale jen do té doby, 
než přišly smartphony a tablety. 

Zeitungssterben
„V průmyslu, který umírá, můžete udělat jedinou rozumnou věc. Maximalizovat svůj zisk dříve, než 
zemřete. Zavedením placeného obsahu by noviny mohly vydělat slušné peníze. To ale neznamená, 
že noviny neumírají. Právě naopak.“ Felix Salmon, Reuters

Cesty, které nikam nevedou
Řešením tohoto dilema se stalo zavedení 
tzv. paywalls, což je forma elektronického 
předplatného. 

Mohlo by se zdát, že se vydavatelům po-
dařilo najít cestu pro svoji záchranu. Od-
poutání se od závislosti na příjmech z re-
klamy a posílení příjmů z předplatného je 
dobrá zpráva. Ale struktura příjmů je pou-
hou jednou stranou mince. Druhou stra-
nou je zisk, a ten je v případě elektronické-
ho předplatného řádově úplně někde jinde. 
Předplatitel papírové verze v USA platí zhru-
ba čtyřnásobek částky, kterou zaplatí čtenář 
té digitální. Příjmy z tištěné inzerce jsou, re-
spektive byly ve srovnání s online reklamou 
v poměru minimálně 10:1, v některých přípa-
dech možná i vyšší. Jinými slovy, příjem na 
jednoho čtenáře papírové verze je přibliž-
ně sedmkrát vyšší než u čtenáře verze digi-
tální a tento poměr zásadně ovlivňuje míru 
ziskovosti.  

Přestože byly noviny od samotného po-
čátku primárně závislé na svých čtenářích, 
kteří si je pravidelně kupovali, vždy se snaži-
ly nalézat další zdroje svých příjmů. Tím his-
toricky nejvýznamnějším pro ně určitě byla 
reklama. Je proto vcelku logické, že i v sou-
časnosti se snaží tento zdroj maximálně vy-
těžit. Online reklama se ale pro noviny ni-
kdy nemůže stát plnohodnotnou náhradou 
té tištěné, ze dvou prostých důvodů. Tím 
prvním je samozřejmě konkurence v digi-
tálním světě. Google a dnes už i Facebook vy-
tvořily a používají velmi sofi stikované po-
stupy a systémy k oslovení cílových skupin 
prostřednictvím display reklamy, tím pá-
dem se weby noviny stávají pouhým zdro-
jem návštěvnosti pro reklamní zadavate-
le. Druhý důvod už jsem zmiňoval, a tím je 
cena. Prakticky neomezený reklamní pro-
stor na internetu tlačí cenu reklamy smě-
rem dolů a omezuje tak výši příjmů, kterou 
lze z tohoto zdroje vygenerovat.

Ten příběh je stále stejný
Největší pozornost by měli vydavatelé zamě-
řit na svůj vlastní obsah. V ideálním případě 
by měl být jakýkoliv obsah vytvářen s vědo-
mím toho, že bude použit v různých for-
mách. Část svého obsahu mohou případně 
nabídnout i jiným médiím nebo jej dokon-
ce i společně vytvářet na bázi revenue share 
modelu.  

Je více než zřejmé, že největší úspěchy 
v získávání nových čtenářů slaví noviny, kte-
ré nabízejí skutečně unikátní a hodnotný ob-
sah. Díky tomu pro ně není až tak složité pře-
svědčit čtenáře, že by za takový obsah měli 
zaplatit. Jak se s tím však mohou vypořádat 
noviny, které v důsledku vleklé krize omezi-
ly provozní náklady až na nejnižší možnou 
úroveň? Nedostatek kvalitních novinářů, 
kteří právě tento obsah mohou vytvářet, zna-
mená jistý konec. Čtenáři papírové verze po-
stupně odejdou za lepším, ti zbylí zestárnou 
a náklady na vydávání a distribuci titul zahu-
bí. Posledním zoufalým pokusem pak může 
být přechod na čistě digitální verzi, která 
jeho konec nejspíš jen urychlí. 

A jsme znovu  na začátku. Všechna mé-
dia jsou pouhé platformy, které umožňují li-
dem získávat informace. Mění se pouze for-
ma, v jaké lidé chtějí informace získávat. 

Radek Pálka, mediální analytik

ziskovosti.  
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Značky, které se tváří, že jsou jiné, než ve skutečnosti 
jsou, dopadnou stejně. České zvlášť. V posledních letech 
jsem měl to štěstí, že jsem mohl pracovat pro značky, 
které znovu našly samy sebe. Budvar nebo Fidorka se ne-
podřídily posledním světovým trendům a nezačaly ani 
prvoplánově mávat praporem českosti. 

Práce na těchto značkách nespočívá v inovaci positio-
ningu, ale v tom, že s klientem a s agenturou stíráte vrst-
vy prachu a balastu, které na značce leží, a vynášíte na 
světlo to, co je na značce pravdivé. Povede se to jenom ve 
chvíli, kdy jde lidem skutečně o dlouhodobé budování 
značky a ne(jen) o krátkodobý efekt. 

Oprašování

Tým z Budvaru tvoří lidi, kteří značkou žijí a kte-
rým o dlouhodobé budování značky skutečně jde. Jsou 
to paličatí Jihočeši, kteří se dokáží postavit české vrch-
nosti i prachatým Američanům. V tomhle případě je 
očividná, „produktivní pravda“ o značce spojená prá-
vě s historickou pravdou o lidech, kteří v Budějovicích 
značku desítky let tvoří. Zdánlivě jednoduše pak jde je-
nom o to si takovou pravdu uvědomit a řídit se jí ve 
všem, co značka dělá, včetně toho, co říká „směrem ven“, 
k zákazníkovi. V případě Budvaru pomohl Kaspen vyslo-
vit tvrdohlavě elegantní pravdu o Budvaru zajímavým 
způsobem v kampani „Ne“. 

Značky se stejně jako lidi občas hledají, scházejí z cesty 
a znovu se na cestu vrací. Budvar kdysi bojoval s Plzní tak, 
že chválil sebe sama prvoplánovým způsobem, a tím při-
stoupil na hru, jejíž pravidla Plzeň nastavila. 

Fidorka, podobně jako Budvar, ztrácela před několika 
lety sama sebe: mluvila o slastné čokoládové chuti a stá-
vala se tak jednou z mnoha značek čokoládových opla-
tek. Tohle byla cesta, která mohla vést k tomu, že Fidor-
ka jako taková ztratí význam a bude rozdrcena tlakem 
globálních značek z jedné strany a laciných privátních 
ne-značek z druhé strany.

Tým, který na Fidorce pracuje, proto hledal pod vrst-
vou prachu skutečnou a „produktivní“ pravdu o značce. 
Součástí tohoto hledání byla i spolutvorba s kreativní-
mi spotřebiteli Fidorky, kteří dokázali zajímavým způ-
sobem popsat to, jak si s Fidorkou hráli a jak si s ní hra-
jí dodnes: je kulatá a ke hraní tedy jako stvořená a tak ji 
koušeme pěkně dokola, děláme kuličky z jejích barev-
ných obalů a cvrnkáme je po kamarádech, nebo z obalu 
vyrábíme neumělé fi gurky. Takhle polovědomě si hraje-
me a blbneme nejenom s Fidorkou, ale blbneme tak ob-
čas vůbec, abychom měli pocit, že jsme ještě lidmi, že 
jsme se ještě nestali dokonale racionálními stroji na vy-
dělávání peněz. 

Vyprávění o takovém každodenním drobném blb-
nutí bylo radost poslouchat: na workshopech jsme se 
dozvídali od chytrých spotřebitelů Fidorky, jak si ob-
čas nemůžou pomoct: „když je manžel na záchodě, 
tak mu podržím kliku a dělám, že je tam zamčený“, 
nebo „někdy, když jdu se psem, zazvoním na všechny 
zvonky v protějším baráku a pak uteču.“ Blbnutí s vy-
kutálenou Fidorkou spojuje pravdu o nás s pravdou 
o značce. Na základě této (znovu vlastně očividné, ale 
produktivní) pravdě vznikla nová ko-
munikace pro Fidorku a klient teď Fi-
dorku nestačí vyrábět, tak dobře se 
teď  prodává. 

Můžeme se tvářit, že jsme mladší, chytřejší, vzdělanější, než ve skutečnosti jsme, a dlouho nám to 
může procházet. Pak ale uděláme nečekaně prudký pohyb a vyhřezne nám břicho, na vytříbené 
večeři si spleteme chardonnay s pinot noir, na večírku plácneme úplnou blbost o postmodernismu 
a jsme tam, kde jsme byli. Vlastně je nám ještě hůř.

Budvar kdysi 
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tak, že chválil 
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Jaroslav Cír
majitel výzkumné 

agentury 
Perfect Crowd
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inspirace

Porno významnou měrou ovlivňuje naše ži-
voty nejen tím, že celosvětově zvyšuje spo-
třebu papírových kapesníků. Jeden sta-
rý vtip cituje novinovou inzerci: „Prodám 
komplet celý obsah internetu na 673 061 925 
DVD. Nebo bez porna na 3 DVD.“ Něco na 
tom bude. I když v současnosti prý tvoří por-
nografický obsah jen přibližně 12 % interne-
tu a necudné e-maily kolem 8 % všech e-mai-
lů. Známý internetový song svým textem 
říká, že „Internet is for porn!“. 

Jenže porno tady bylo mnohem dřív, než 
se připojení k celosvětové síti zvládlo rozší-
řit mezi masy. Když odhlédneme od něko-
lik století staré erotické literatury, o které 
jsme se stejně všichni učili na střední škole, 
trochu více směrem k současnosti, najdeme 
krásný příklad v poměrně nedávné době. 
V 80. letech zuřil lítý boj mezi dvěma for-
máty pro záznam videa – jmenovaly se Beta-
max a VHS. Který z nich vyhrál? Vé-há-eska, 
odpovíte jistě bez váhání. Důvodů bylo více, 
ale za jeden z nich je pokládán fakt, že prá-
vě na VHS kazetách se dalo porno snáz se-
hnat. Ovšem ne všichni s tímhle názorem 
souhlasí.

Porno toho internetu přineslo mnohé. 
Opravdu. Třeba takový online affiliate mar-
keting, u jehož zrodu nestálo nic jiného 
než právě pornoprůmysl. Nebo PPC rekla-
ma, co myslíte, kdo ji vymyslel a použil jako 
první? Hádáte správně. A co takhle video-
hovory přes internet, které v současnosti 
mnozí využíváme, abychom se spojili 
s rodinkou na dálné Moravě? Přesně tak, 
porno má prvenství i zde. Stejně tak tře-
ba bezpečné internetové platební systémy 
a mnoho dalšího. 

Žádné otázky. Prostě prodávají
Proč zrovna porno stálo u zrodu všeho 
toho, co dnes používáme (mimo jiné) k vel-
mi slušným účelům? Je to jednoduché. Lidé 
z pornobranže totiž mají koule. Po prav-
dě, co mohou ztratit? Dobrou pověst? Dě-
lají sex, který potřebují prodávat, a nemají 
zapotřebí se zabývat zbytečnými otázka-
mi, které si dnes častokrát klademe. Hleda-
jí efektivitu a nic moc jim nestojí v cestě. 
Peníze většinou mají, takže si mohou dovo-
lit experimenty. Nevyjde to, tak fajn, jede-

me dál. Pokud navíc jeden producent zkra-
chuje, příliš se toho nestane. Na uvolněné 
místo nastoupí někdo jiný dřív, než bys řekl 
„anál“.

V dnešní době si na pornu jistě pošmák-
nou třeba analytici. Jen si představte to 
množství dat, ve kterých si mohou slast-
ně chrochtat. Vážení marketéři, kdo z vás to 
má? Na to pak navazuje třeba remarketing. 
Jistě, v trochu jiné formě, než jej běžně zná-
me, ale těch možností! Nebo kupříkladu ob-
last mobilních aplikací, v jednadvacátém 
století velmi progresivní, jak často slýchá-
me. Uživatelů, kteří k nám přicházejí z tele-
fonů a tabletů, je čím dál víc. Mít mobilní či 
responzivní pornoweb je v zásadě nutností, 
přece si do smartphonu nebudu porno sta-
hovat a prohlížet si ho pak offline! 

A zbytek internetu? Jistí peleton odzadu 
a šnečím krokem váhavě postupuje, občas 
více, občas méně, kupředu. Hrozně v módě 

jsou dnes také sociální sítě. Pravda, na Face-
booku se s obnažeností setkat nelze, říka-
jí nám pravidla. Ale to neznamená, že by se 
sociálním aspektem internetu nemělo por-
no zkušenost. V community buildingu patří 
mezi špičku. Uživateli generovaný obsah je 
pornokrálem. A v podstatě kterákoli sociální 
síť se dá jednoduše okopírovat s přidáním 
filtru odstraňujícího oděv a roztahujícího 
nohy – mnozí si oblíbili například pornover-
zi Pinterestu, která je k nalezení na lukrativ-
ní doméně sex.com. 

Porno taky vstupuje do herního průmys-
l u, technologie k tomu sama vybízí. Se vše-
mi těmi kinecty a virtuálními nebo aug-
mentovanými realitami vzniká prostor pro 
fantazii vývojářů a konstruktérů dost velký 
na to, aby koncový uživatel prakticky žád-
nou vlastní nepotřeboval. Nebo sex na del-
ší vzdálenosti. Je to pár dní, co internetem 
kolovalo video spodního prádla, díky kte-
rému můžete partnera (anebo vlastně, čert 
to vem, kohokoli!) osahávat jen s pomocí 
mobilu. Vztahům na dálku tak už opravdu 
nebude chybět vůbec nic. Po společné 
procházce přes Google Street View se part-
neři, každý z pohodlí svého domova, vzá-
jemně přivedou k vyvrcholení pár šikovný-
mi tahy po displeji smartphonu. A dá se to 
nosit taky do práce…

Porno zkrátka a dobře chce už dnes dě-
lat všechno to, co my budeme objevovat až 
za pár let. Mimochodem, pokud hledáte in-
spiraci pro virální video, zkuste si vygooglit 
slovní spojení „two girls one cup“. Jo, už to 
možná je trochu přes čáru (dobře, je to přes 
spoustu čar…), ale o tom to je. Průměrnost 
ještě nikdy nikoho neproslavila.

Pornomotor pokroku
Většinu důležitých inovací na internetu má na svědomí  
pornoprůmysl. Co přijde nyní?

Jakub Křenek  
Media Factory

Dělají sex, který potřebují prodávat, 
a nemají zapotřebí se zabývat  
zbytečnými otázkami.

Porno průmysl chce už dnes dělat všechno to, 
co ostatní budou v internetovém marketingu 
objevovat až za pár let.  

Ilustrační foto profImedIa.cz
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V tiskovém světě za horama, za dolama
Regionální tituly jsou 
zajímavým nosičem reklamy. 
To vám potvrdí každý, kdo 
dělá v reklamní nebo mediální 
branži. Ale jen tehdy, když 
s nimi umíte zacházet.
Již letmý pohled na typického konzumen-
ta regionálních titulů dodává lidem z marke-
tingu a obchodu optimismus. Není se co di-
vit. Když si ve výzkumu MediaMarketLifestyle 
prohlédnete detailně člověka, který upřed-
nostňuje regionální tituly nad celostátní-
mi, vyjde vám cílová skupina, při které větši-
na manažerů z obchodu a marketingu musí 
zažívat nirvánu. Mezi čtenáře totiž patří lidé, 
kteří nejenže nadprůměrně přiznávají, že na 
ně funguje reklama, ale jsou i zastánci znač-
kových výrobků a především pak i výroku, že 
za kvalitní zboží je ochoten zaplatit (detailní 
typologii čtenářů regionálních titulů najdete 
na slideshare.net/marketingsalesmedia). 

V současné době operují na českém trhu 
regionálních tištěných titulů tři plnohodnot-
né sítě – Vltava Labe Press (VLP), síť regionál-
ních titulů Český domov a mediální projekt 
AGF Media s názvem 5+2. Je zajímavé, že trh 
regionálních titulů v ČR je zároveň dobrou 
ukázkou všech možných vydavatelských pří-
stupů. Zatímco VLP má ve svém portfoliu jak 

regionální deníky, tak i suplementy s celko-
vým zásahem 786‚7 tisíc čtenářů (podle Media 
projektu), síť titulů Český domov je ryze úče-
lovým inzertním spojením regionálních pe-
riodik (od týdeníků až po měsíčníky). Posled-
ním v této skupině je pak projekt skupiny AGF 
Media 5+2, která se prosazuje na trhu systé-
mem zdarma distribuovaných týdeníků. 

Klíčem jsou služby
Generální ředitelka VLP Jitka Bosáková si je 
vědoma toho, že pozice tohoto vydavatelství 
je unikátní. „Základem jsou regionální Dení-
ky respektive naši inzertní poradci v okres-
ních a krajských městech. Těm rozšiřujeme 
obchodní možnosti na lokálních webech 
formou takzvaných fi xních Oken pro potře-
by malých a středních živnostníků v místě. 
Nabídku rozšiřujeme o regionální roznos le-
táků.“

Zatímco trh regionálních deníků se vy-
víjí víceméně konzistentně, dramatický vý-
voj se odehrává v titulech rozdávaných zdar-
ma. Stálicí z tohoto pohledu je jednoznačně 
síť 55 regionálních titulů, které prodává me-
diální zastupitelství Český domov. Zásah této 
sítě je více než tři miliony čtenářů, protože 
celkový distribuovaný náklad je přes dva mi-
liony výtisků. Největším konkurentem této 
sítě je stále ještě relativně nové vydavatelství 
Andreje Babiše s titulem 5+2, které v součas-
né době tiskne každý týden milion časopisů. 
A když jsem mluvil o dramatickém vývoji, tak 
především proto, že ještě před pár měsíci byl 
na trhu ještě jeden podobný pokus, který pod 
názvem Sedmička zkoušela Mladá Fronta.  

Další pokus
Jenomže co se nepodařilo Savovovi a jeho 
Mladé Frontě, to nyní zkouší Babiš. Jeho týde-
ník byl nejdříve rozesílán přímo do schránek 
čtenářů a nyní podle generálního ředite-
le AGF Media Štěpána Košíka přichází druhá 
fáze rozvoje, kdy titul bude prioritně distri-
buován v reklamních stojanech a prostřed-
nictvím kamelotů. Tím ovšem změny ve vyda-
vatelství AGF Media nekončí. Během května 
projdou tituly zásadnější grafi ckou promě-
nou a odstartuje i web.  

„V poslední době se výrazně proměnila 
poptávka klientů. Téměř nikdo dnes již ne-
chce imageovou inzerci. Tlak je jednoznač-
ně na přímé obchodní výsledky,“ pozname-
nává pro MSM Jan Ondruš, obchodní ředitel 
Českého domova a pokračuje: „Tlak na vyš-
ší efektivitu nás přiměl zásadně změnit styl 
prodeje reklamy. Obchodníci dnes již neře-
ší, kolik stránek prodají, ale jak mohou po-
moci klientům se splněním obchodních 
cílů.“ Podobná tvrzení je možné slyšet od 
více vydavatelů, takže když chci důkaz mís-
to slibů, Jan Ondruš pokračuje: „Zrovna nyní 
řešíme Zlín, kde na jedné ulici jsou čtyři ku-
chyňská studia. I jejich zkušenosti byly ta-
kové, že když si dá inzerci jeden, naši čtená-
ři si obejdou všechny tyto obchody. A tak se 
s nimi domlouváme na tom, že budeme spo-
lečně zvyšovat poptávku po tomto segmen-
tu jako takovém. Vedle inzerce použijeme 
advertorialy, spojíme se při přípravě even-
tů – školy vaření, domluvíme podporu v roz-
hlase… Takto to musí fungovat,“ přesvědču-
je mě Ondruš.

AUTOREM ČLÁNKU 
je Daniel Köppl, šéfredaktor MSM

Připravíme vám kampaň na míru

ONE STOP POINT VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

71 regionálních Deníků
Přílohy
Časopisy
Infografi ka 
Product Placement
Deník EXTRA - ZDARMA 
do 3 milionů schránek

Affi liate programy
Šlágr TV
Popcorn a Top Dívky

On-line - Denik.cz - 1,2 milionů RU
Regionální on-line reklama
iRegiony
Facebook
Aplikace iOS/Android

Tisk inzertních novin a letáků
Distribuce letáků a tiskovin

V případě zájmu kontaktujte 
pro bližší informace Anetu Balurovovou
e-mail: a.balurovova@vlp.cz
tel.: + 420 272 015 467
mob.: + 420 777 354 284

Regionální Deníky

mají největší počet

předplatitelů mezi

všemi deníky

a časopisy v ČR

INZERCE
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NÁZORY

V zasedacích síních konkurenčních mediálních koncer-
nů se otevřeně dával Ringier Axel Springer za příklad 
toho, jak lze dnes diverzifi kovat podnikání. S odstupem 
času to již tak romanticky nevypadá.

Oligopol je tržní struktura, kdy je na trhu jen malý 
počet fi rem. Proto se fi rmy nemohou rozhodovat nezá-
visle na sobě, ale existuje mezi nimi vzájemná závislost 
v rozhodování. A tak než fi rma něco udělá, většinou peč-
livě odhaduje, jak na to budou reagovat její konkuren-
ti. Tak nějak se to dnes učí v kurzu pro středně pokročilé 
studenty mikroekonomie. Předpokládám, že něco po-
dobného by ve své paměti vydolovali i lidi z marketingu 
Ringieru Axel Springeru a v O2. 

Příběh taktické hry
Na počátku to celé vypadalo jako vystřižené z instruk-
tážního fi lmu o tom, jak dělat win-win řešení. 02 je znač-
ka, která je vnímána jako „drahá“; touto cestou uvede 
na trh osekanou verzi svého produktu za nízkou cenu. 
Neohrozí tím svoji značku a zaútočí na část trhu, která 
je orientována na co nejnižší cenu. A protože nepředpo-
kládám, že by v marketingu O2 pracovali tupci, tak vědě-
li, že konkurence v řádu dnů zareaguje na tuto nabíd-
ku a přinejmenším dorovná cenu. To se také stalo. Cena 
2‚50 Kč na předplacených kartách se stala standardem. 
Všichni konkurenti si snížili marže a na první pohled se 
zdálo, že vše jede dál. První win pro O2.

A v médiích se začalo spolu se startem Blesk Mobi-
lu také více mluvit o virtuálních operátorech. Na prv-
ní pohled to vypadalo, že nejde jen o to snížit konkuren-
tům ceny, ale donutit je k zásadnějším strukturálním 
změnám jejich byznysu. A to pokud možno v takovém 
rozsahu, že reakce bude trvat měsíce. Jinými slo-
vy O2 šlo o to, zaměstnat Vodafone s T-Mobi-
lem obranou před Blesk Mobilem v oblasti 
předplacených karet. Konkurence to vza-
la i s navijákem a začala ohlašovat řešení 
s jinými mediálními domy. O2 získala zce-
la luxusně a téměř bez jakýchkoli nákla-
dů čas na přípravu masivního útoku na 
poli post-paidu. Druhý win pro O2.

Zaváděcí kampaň na Blesk Mobil se 
odehrávala zcela v režii vydavatelství 
Ringier Axel Springer, která názorně 
ukázala, proč mají vydavatelství dělat 
média, a ne prodávat SIM karty. Na za-

Jak si Telefónica 
zavrtěla Blesk Mobilem
Virtuální operátor Blesk Mobil měl být jednoznačně událostí roku, o které se bude mluvit. Média se 
předháněla v analýze výhodnosti/nevýhodnosti nového tarifu, konkurenční média psala bez 
uzardění o konkurenčním deníku Blesk a vše vypadalo romanticky. 

čátku to byl možná zajímavý marketingový nápad, který 
ale totálně pohořel na nedostatku odvahy. Utratit v ob-
dobí, kdy je v TV největší clu� er na launch „nového mo-
bilního operátora“ cca 20 milionů korun (41‚2 mil. v mo-
nitoringu), nesvědčí o rozhodnutí se do této oblasti 
opravdu pustit. A aby toho nebylo málo, tak k tomu vše-
mu se Blesk tímto krokem stal konkurentem Vodafonu, 
který inzerci v Ringieru za 1. kvartál 2013 zcela vypustil. 
Shrnutí: kampaň O2 zaplatil Ringier Axel Springer a ještě 
díky tomu přišel o peníze. Třetí win pro O2.

Konečná bilance 3:2
Ringier kampaní na Blesk Mobil nepochybně zvýšil zna-
lost značky na českém trhu. Je sice otázka, zda značka 
bulvárního deníku Blesk zrovna toto potřebovala, ale je 
nezvratným pravidlem, že jakákoli komunikace tištěné-
ho média pomáhá s jeho výsledky ve výzkumu čtenosti 
Media Projektu. Takže z dlouhodobého pohledu asi prv-
ní win pro Ringier.

Ringier získal za dobu svého aktivního působení zhru-
ba 160 tisíc striktně cenově orientovaných zákazníků 
(kdy už, proboha, konečně někdo pochopí, že cenové úto-
ky oslovují cenově orientované zákazníky?), na kterých 
se obtížně něco vydělává. Nicméně lepší něco než nic. 
Z dlouhodobého pohledu to může být takové malé, ale 
zcela malé druhé win pro Ringier.

Celý příběh s Blesk mobilem a virtuálními operátory 
ukončila naštěstí současná kampaň Free tarifů. Původní 
koncept Blesku jako průhledné a přehledné alternativy 
k zavedeným operátorům je již téměř u ledu, protože jej 
přehlušila nová Free kampaň. Jen by mě zajímalo, zda by-

chom k novým tarifům nemohli dostávat také jointa 
zdarma od hostesek, které budou nahoře bez. 

A jaké si z celé akce vzít poučení? Můj 
táta vždycky říkával: „Buď věci dělej po-
řádně, anebo vůbec.“ Všichni budou-
cí „virtuální“ operátoři se budou muset 
držet tohoto pravidla. To hned nezna-
mená utratit stamiliony v televizi. Mož-

ná bude stačit se zamyslet nad po-
sitioningem nového virtuálního 
operátora, chovat se jako tržní vyzy-
vatel a dotáhnout útok do konce. Pro 

mediální koncerny je to ale dobré va-
rování, že prodávat SIM karty, plyn, 

elektriku, auta, víno a já nevím  co ještě 
není cesta, která by je mohla zachránit.

Na začátku to byl 
možná zajímavý 
marketingový 
nápad, který ale 
totálně pohořel na 
nedostatku odvahy.
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sitioningem nového virtuálního 
operátora, chovat se jako tržní vyzy-
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Daniel Šturm
bývalý marketingový 

ředitel České 
spořitelny
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Mediální investice

GooGle přesvědčuje klienty 
o efektivitě investic
Český Google předložil argumenty, proč oslovovat ženy prostřednictvím internetu. S Millward 
Brown měřil efektivitu mediálních investic loňské kampaně Unileveru.

V létě 2012 společnost Unilever uvedla na trh nový vý-
robek Rexona Linen Dry. Dvouměsíční kampaň byla 
zacílena na ženy ve věku 18–35 let. Kromě povědomí 
o novince chtěla firma také budovat loajalitu a stát se 
jedničkou v segmentu deodorantů. 51 % mediálních in-
vestic směřovalo do televizní reklamy, 30 % do maga-
zínů a 20 % investovala firma do online reklamy (8 % 
YouTube, 4 % Google Display a 8 % jiné formáty display 
reklamy). 

YouTube vyjde levněji
Podle měření Millward Brown televize doručila 82% zá-
sah cílové skupiny, druhým nejsilnějším médiem byly 
časopisy, které zasáhly 43 % cílové skupiny, a na třetí 
příčce se umístil YouTube. Ten doručil 20 % zásahu, ale 
v porovnání s televizí s méně než poloviční frekvencí 

a za 15 % rozpočtu. Celkově na YouTube podle studie vy-
šel zásah 1 % cílové skupiny (Cost per Reach Point) té-
měř dvakrát levněji než v televizi. 

„Televize a YouTube společně zasáhly 86 % cílové sku-
piny. S použitím detailního zacílení YouTube zajistil 4% 
dodatečný zásah cílové skupiny za 15 % televizního roz-
počtu,“ říká Patrícia Neupauerová, Industry Manager 
FMCG ve společnosti Google. Millward Brown dále vy-
tvořil model, podle kterého spočítal, že pokud by v pří-
padě Rexony chtěl Unilever zasáhnout 86 % cílové sku-
piny pouze v televizi, stálo by ho to téměř třikrát více 
peněz. Alfonso De Gaetano, Industry Head for the Gulf 
Region ve společnosti Google, potvrdil, že přidat You-
Tube do mediamixu se vyplatí až ve chvíli, kdy má znač-
ka v plánu zasáhnout přibližně 60 % a více cílového 
publika. Pokud se plánovaný zásah cílového publika 
pohybuje níže, efektivnější je volit televizi.

Časopisy jsou klíčové při zvažování nákupu
Kampaň Rexony byla zkoumána na vzorku 1600 žen. 
Kromě cenové efektivity se výzkum zaměřil i na atribu-
ty značky, které si Rexona definovala. Vedle povědomí 
o značce a produktu to bylo například i vnímání znač-
ky jako aktivní a technologicky vyspělé. Po kampani nej-
více rostlo povědomí o značce. Když se z měřených atri-
butů vytvořil index klíčových ukazatelů značky, kampaň 
přispěla k jejich navýšení o 2‚2 %. 

Největší podíl na nárůstu stanovených atributů znač-
ky měly podle výzkumu časopisy, které následovaly te-
levize a YouTube. V případě cenové efektivity vyšly také 
nejlépe časopisy, televize se ale umístila až za YouTu-
be a online display reklamou. Televize nejvíce pomohla 
Rexoně jako značce a při budování povědomí o produk-
tu, YouTube nejlépe fungoval jako nástroj pro budování 
osobnosti značky a časopisy nejvíce přispěly při zvažo-
vání nákupu a k představení Rexony jako produktu, za 
který jsou ženy ochotny více utratit.

Cenovou efektivitu investic do televize a YouTube 
lze v případě Rexony porovnávat i díky tomu, že měla 
v obou médiích nasazený stejný spot. U poslední kampa-
ně T-Mobilu se „Zadarem“ hrála v online médiích mno-
hem výraznější roli kreativa a práce s médiem, a proto 
by srovnání investic nebylo tak jednoznačné. Na dru-
hou stranu by asi málokterý mediální plánovač v přípa-
dě cílení na mladé ženy využití online médií zpochybňo-
val. Pro Google je ale v tuto chvíli klíčové, aby sáhl i po 
YouTube. Z reakcí zadavatelů, pro které byla prezenta-
ce výsledků kampaně Rexony primárně určena, totiž jas-
ně vyplynulo, že plánování YouTube paralelně s televizí 
není v tuto chvíli ani zdaleka běžné.

86 %
cílové skupiny byla 
schopna zasáhnout 

televize společně 
s YouTube

Největší podíl na 
nárůstu stanovených 
atributů značky 
Rexona měly podle 
výzkumu časopisy, 
které následovaly 
televize a YouTube.
Ilustrační foto 

profImedIa.cz,  

montáž msm
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prodejní strategie

Eshop vás nEzachrání

Zrušit menší prodejny a místo nich ote-
vřít jeden velký designový showroom. To je 
cesta, kterou se spolu s rozšířením e-sho-
pu a nabídky dalších služeb vydal největ-
ší prodejce fototechniky v České republi-
ce, společnost Megapixel. A prodeje za první 
měsíc provozu dokazují, že to byla správ-
ná volba: „Showroom v Holešovicích jsme 
otevřeli 2. dubna a během čtrnácti dnů jsme 
na plánovaných obchodních cílech,“ říká pro 
MSM zakladatel a majitel společnosti To-
máš Matějček. Nová prodejna by měla navý-
šit loňský obrat o 8–10 %. Cíl pro letošní rok 
i s  e-shopem je 330 mil. korun. 

Méně prodejen, více možností
„Dva menší pražské obchody o velikosti 
 70–80 m2 nabízely zákazníkům jen omezené 
možnosti, proto jsme se rozhodli sloučit je do 
jedné multifunkční prodejny, která má rozlo-
hu přes 500 m2,“ zní první verze, kterou nám 
Matějček nabízí. Za chvilku však již dodá-
vá, že jedním z důvodů byla i snaha ušetřit 
náklady – nyní má totiž firma kancelář, skla-
dy i prodejnu na jednom místě. Nový desig-
nový obchod v industriálních prostorách 
bývalé továrny v pražských Holešovicích by 
měl zvýšit prodeje o 30 procent. Očekávání 
je, že investice do nového vybavení dorov-
ná široká nabídka fotosortimentu a doplň-
kového prodeje. A pak také novinka, kterou 
umožňuje velkorysý design – prodej dal-
ších služeb, jako jsou semináře, workshopy, 
kvalitní velkoplošný tisk nebo možnost na 
místě si listovat nejnovějšími publikacemi 
z oboru v kavárně Doubleshot, která je sou-
částí prodejny. 

Emotivní sortiment  
dovoluje vyšší marže
Díky tomu, že je nákup fotografického vy-
bavení pro zákazníka emotivní záležitostí, 
může si prodejce dovolit o něco vyšší mar-
že než v případě běžného elektro sortimen-
tu. „Obchodujeme se zbožím, které zákazníky 
baví. Nutně jej nepotřebují, ale chodí sem pro 
radost. Na tom se dá stavět,“ říká Matějček. 
„Nejsem zastáncem věrnostních programů. Ča-

sem se vždy přemění jen ve zbytečné plýtvání 
zisků, pouze to snižuje provozní marži,“ dodá-
vá. Cena podle něj není nejdůležitějším ná-
strojem: „Více prodávat příslušenství a služby, 
a tím vytvářet další zisk, to je naše odpověď na 
konkurenční cenové prostředí.“

Každý zaměstnanec je fotograf
Klíčem k úspěchu je podle Matějčka příjem-
né prostředí a nadstandardní služby, napří-
klad možnost vyzkoušet si novinky nebo 
účastnit se workshopů se známými fotogra-
fy. Klíčovou roli tu hraje zkušený personál: 
„Každý ze 44 zaměstnanců (z toho 19 v praž-
ské prodejně, pozn. red.) musí být fotograf nebo 
alespoň informovaný fanoušek fotografie, ide-
álně i skladník a kancelářský pracovník,“ tvr-
dí Matějček. 

E-shop jako marketingový nástroj
Na kamenné prodejny proto sází To-
máš Matějček i do budoucna. Právě ty to-
tiž podle jeho slov obstarávají až dvě 
třetiny veškerých prodejů společnos-
ti.  „E-shop má nalákat zákazníky, aby přišli 
k nám do prodejen. Je to jeden z nejsilnějších 
marketingových nástrojů,“ dodává. Kromě 
katalogu zboží tam zákazníci najdou třeba 
články o fotografování a galerii. Právě sem 
v minulosti proudila většina marketingo-
vého rozpočtu. Loni on-line kampaň Mega-
pixelu, kterou realizovala agentura Wun-
dermann, získala třetí místo na Českém 
Direktu. 

„Naše investice do marketingu byly zaměře-
né do on-line, což se teď, díky otevření nové pro-
dejny, změní. Budeme se snažit dělat i další akti-
vity, například eventy,“ nastiňuje majitel další 
strategii. V tuto chvíli sice ještě nemají hoto-
vý konkrétní marketingový plán, počítají ale 
s vypsáním tendru na reklamní agenturu. 
„Nejdůležitější pro nás v tomto směru bude kre-

ativa,“ přibližuje Matějček. Megapixel podle 
něj má silnou zákaznickou základnu, jejich 
značku cílová skupina zná, web má vysokou 
návštěvnost. Úkolem číslo jedna bude 
zvednout zákazníky od počítače a nalákat je 
do obchodu. „S nadlinkovými kampaněmi ale 
nepočítáme,“ dodává Matějček. 

Konkurence a inspirace
Majitel připouští, že se snaží konkurovat 
zavedenému centru Foto Škoda: „Chovám 
k panu Škodovi osobně obdiv za to, kam svou 
firmu v českých podmínkách dokázal dovést,“ 
říká Matějček a dodává: „Prodejní plocha je 
u nás ale komfortnější, nabízíme více možnos-
tí. Od konkurence nás odlišuje otevřený a přá-
telský přístup k zákazníkům, prostor prodejny 
i kvalita služeb.“ Známý pražský fotoobchod 
ale nebyl pro Megapixel hlavním vzorem: 
„Velkou inspirací pro nás byly prodejny Apple 
Store, líbí se nám, jak pracují se zákazníky,“ 
prozrazuje Tomáš Matějček. Má tím na mys-
li jednak čistý prostor bez zbytečného bran-
dingu, ve kterém vyniknou samotné pro-
dukty, jednak možnost si výrobek osahat 
a vyzkoušet. Na ploše je díky elektronické-
mu zabezpečení volně vystaveno osmdesát 
nejprodávanějších modelů, ostatní si zákaz-
níci mohou prohlédnout v policích z masiv-
ního dřeva chráněných sklem nebo originál-
ním pletivem. 

Omezený branding
Značky tu mají své místo, ale jen omezené 
možnosti brandingu: „Ano, žádáme dodava-
tele o finanční výpomoc, ale nabízíme jen velmi 
limitovanou spolupráci,“ odpovídá Matějček 
na otázku ohledně poplatků za vystavení 
zboží a dodává: „Nechci prostor, který bychom 
přeprodávali dalším značkám. Vznikl by tak cir-
kus, který je možné vidět na mnoha místech, 
a to jsem nechtěl dopustit.“ 

Spoléhat jen na internetový 
obchod? Podle Tomáše 
Matějčka, šéfa společnosti 
Megapixel, jednoznačně 
špatná strategie. 

E-shop je jeden 
z nejsilnějších 
 marketingových 
 nástrojů. Třetinu pro-
dejů ale obstarají ka-
menné prodejny.  
foto Boris stojanov
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retail

Tesco Stores ČR nezveřejní své hospodářské 
výsledky za uplynulý finanční rok. Týdení-
ku MarketingSalesMedia to sdělil mluvčí ře-
tězce Jiří Mareček s poukazem na podmínky 
obchodování společnosti na burze. 

Česká republika byla v loňském finanč-
ním roce pro Tesco podle ředitele řetězce 
Philipa Clarkeho spolu s Polskem, Tureckem 
a Spojenými státy, odkud řetězec odchází, 
nejslabším trhem. Globální tržby řetězce 
meziročně klesly až o polovinu.

Více čerstvých potravin
Východisko vidí řetězec v renovaci stáva-
jících prodejen a posílení segmentu čers-
tvých potravin. „Rozšiřujeme nabídku čer-
stvých potravin a měníme jejich vystavení 
v obchodech. Například roste poptávka po pe-
kárenských výrobcích lokálních dodavatelů,“ 
uvedl mluvčí Tesco Stores ČR Jiří Mareček. 

Nyní je v nabídce českých hypermarke-
tů Tesco zhruba stejné množství potravino-
vého a nepotravinového sortimentu: „Od-
hadem je možné shrnout nabídku potravin ve 
velkém obchodě na dvacet tisíc položek a stejné 
množství pak připadne na nepotravinové. Sor-
timent se ale liší v závislosti na formátu prodej-
ny,“ přibližuje Mareček. Od 1. března úseku 
čerstvých potravin v Tescu nově šéfuje Kata-
rína Navrátilová, která dříve vedla síť obcho-
dů Žabka.

V Česku se rušení poboček nechystá
Ve Velké Británii chce Tesco rušit až 170 ka-
menných poboček. Podobná vlna se po-
dle Marečka v Česku nechystá. Zároveň 
ale nepotvrdil ani plány na otevírání no-
vých prodejen, připustil ale renovace těch 
 stávajících.

Tesco loni vstoupilo i do segmentu ban-
kovnictví nebo mobilních telekomunikač-
ních služeb. Ty má od léta ve spolupráci s Te-
léfonicou 02 poskytovat i v České republice. 

Celosvětově má Tesco Mobile 3‚5 milionu 
uživatelů, Tesco Bank registruje 6‚6 milio-
nu účtů.

Hrubý zisk třetího největšího světové-
ho maloobchodního řetězce meziročně kle-
sl o více než polovinu, na necelé dvě miliar-
dy liber (asi 60 miliard Kč). Celkové tržby ze 
všech 12 trhů, kde působí, činily za loňský fi-
nanční rok (do konce února 2013) 72‚4 mili-
ard liber (asi 2‚2 bilionu Kč). Meziročně tak 
vzrostly jen o 1‚3 %.

Philip Clarke, ředitel Tesca, za nízkými 
tržbami vidí tři důvody: „Miliardová investice 
do britských prodejen, druhým důvodem je re-
gulace na některých asijských trzích, zejména 
v Jižní Koreji, kde nově nemůžeme prodávat čty-
řiadvacet hodin denně a o nedělích. Třetím dů-
vodem je spotřebitelská nedůvěra a pokles spo-
třeby v eurozóně,“ komentoval v rozhovoru 
na korporátním webu Tesca. Clarke zároveň 
potvrdil, že zavření 200 poboček v USA bude 
stát zhruba 1‚2 mld. liber a také to, že hledá 
kupce pro svou síť Fresh & Easy. 

Internet posiluje
Tescu se oproti tomu dařilo na internetu. 
Nákup potravin přes internet, který pro-
vozuje v devíti zemích včetně Česka, vzros-
tl meziročně o 12‚8% na 3‚8 miliardy liber. 
V ostatních zemích (kromě Spojených stá-
tů a Saúdské Arábie) chce e-shop zavést do 
konce tohoto roku. Do internetových služeb 
a nových digitálních technologií (Clubcard 
TV, služby blinkboxmusic a blinkboxbooks) 
loni Tesco investovalo 488 milionů liber. 
V globálním měřítku se dařilo také prodeji 
značky F&F (+ 9 %).

Tescu se nedaří. Pomoci mu mají 
internet a čerstvé potraviny.
Tesco oznámilo nejhorší 
hospodářské výsledky za 
posledních dvacet let. 
Stahuje se z USA, chce 
otevírat méně kamenných 
prodejen a ty stávající 
renovovat. Jak to bude u nás?

Ani Philip Clarke si již za nedlouho v Tescu 
např. mikrovlnku nekoupí.

Podle dubnové studie Incoma GfK 
nakupuje většina českých domácností 
v deseti největších řetězcích. 
V Kauflandu utratilo největší část svých vý-
dajů 22 % Čechů. V Tescu to bylo 15 a v Alber-
tu 13 %. Těsně následovaly ještě Penny Mar-
ket a COOP. Tato „TOP5“ je hlavním nákupním 
místem pro 70 % českých domácností a dispo-
nuje celkem 3800 prodejnami. Závisí tedy lo-
ajalita na velikosti řetězce, resp. značky? Dis-
kutujte s námi na síti LinkedIn.

Stefan Sarvas, global senior consumer 
and market insight manager, Mars: 
To potvrzuje, že loajalita je jen jeden velký 
mýtus marketérů. V případě obchodu jde 
pouze o lokalitu a penetraci trhu. Věrnost 
je jenom funkce toho, kde a jak často můžu 
nakupovat. Že zákazníci 70 % peněz utra-
tí v pěti řetězcích, jenom dokazuje, jak „po-
lygamicky loajální“ jsou. U FMCG jde v prv-
ní řadě o faktor distribuce (lokalita), pak 
o cenu a velikost balení. Podobné tendence 
vidíme i u „superznaček“. Skutečná loajalita 
existuje jen v případech, kdy zákazník nemá 
jinou alternativu. 

Jiří Pojer, marketingový ředitel  
FMCG, z Linked-in: 
Věrnost a loajalita jsou na českém trhu funk-
cí velikosti, protože nikdo ze soutěžitelů 
doposud nevymyslel takovou kombinaci 
konkurenčních výhod, která by přiměla zá-
kazníky upřednostňovat konkrétní místo 
prodeje před ostatními. Loajalitu interpre-
tuji jako opakující se vzorec chování, stimu-
lovaný konkrétní sadou opakujících se vnitř-
ních a vnějších podnětů. Z toho mi vychází, 
že prodejně jednou z nejvíce efektivních fo-
rem marketingu je působení na zákazníky ta-
kovou skladbou podnětů, které vykazují vy-
sokou pravděpodobnost, že v jeho paměti 
asociačně stimulují potřebu naší značky.

Zdeněk Skála, research director retail 
and shopper, Incoma GfK:
Faktem je, že když se uvažuje o „rozhodova-
cím procesu nakupujícího“ , tradičně se bra-
lo za samozřejmé, že hlavní jsou nějaké prag-
matické benefity. Pak se ukázalo, že to sice 
částečně je pravda, ale nevysvětlíme tím 
všechno – nákupy hodně ovlivňují mimora-
cionální mentální pochody. Tak se do „stan-
dardního modelu“ přidaly emoce a podvě-
domé působení na smysly a image atd. Ale je 
to jako s kosmologií: 85 % vesmíru tvoří po-
dle současné představy „temná hmota“. Tou 
temnou hmotou marketingu je zvyk, stereo-
typ a pohodlnost. Je užitečné se o tom bavit, 
protože když se hledají tržní příležitosti, v na-
prosté většině se mluví o těch 15 % viditelné 
špičky ledovce. Ale není ve zvykovém chování 
a prosté lidské lenivosti větší potenciál?

LoajaLiTa z lenosti
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Udržet stávajícího zákazníka je prý 
jednodušší než získat nového. 
A dvojnásob to platí, když prodáváte 
své služby na bázi předplatného. 
Přečtěte si, jak na to jdou  
v audible.com. 

Jak přesvědčit zákazníka, který váhá, zda 
s vámi zůstat, nebo ne? Není to zadarmo. Zá-
kazník má totiž ke svému rozhodnutí důvod 
a vy ho musíte přesvědčit, že zůstat mu při-
nese více než odejít. 

Prvním tahem úspěšné obrany je zjistit, 
proč vás uživatel opouští. Nemá na vás čas? 
Je nespokojen s kvalitou? S cenou? Nero-
zumí vám? Podle odpovědi povedete obra-
nu dále a nabídnete řešení problému, kte-
rý uživatel má. Nemá čas číst? Odložte mu 
předplatné o měsíc. Nerozumí, jak s va-
ším e-shopem pracovat? Zavolejte mu a po-
mozte.

Teď, nebo nikdy
Audible.com prodává audioknihy. Můžete 
si knihu koupit jednotlivě nebo si objednat 
předplatné. A není pochyb o tom, že předplat-

né si vyzkouší každý příčetný uživatel. Prv-
ní měsíc je na zkoušku zdarma a předplatné 
můžete bez jakýchkoli sankcí kdykoli zrušit. 
To znamená, že první knihu máte zadarmo.

Co se tedy stane po prvním měsíci, když 
chcete předplatné zrušit? Myslíte, že vás Au-
dible nechá odejít? Bez boje to rozhodně ne-
bude. Stiskněme tedy tlačítko „zrušit před-
platné“.

 — Krok 1: Opravdu chcete předplatné zru-
šit? Mrzelo by nás, pokud byste ho zru-
šil, aniž byste si naši službu pořádně vy-
zkoušel. Tady máte jeden kredit = jednu 
knihu zdarma, stáhněte si ji. (Knihu jsem 
si stáhl, ale stejně jsem chtěl předplat-
né zrušit.)

 — Krok 2: To je škoda, že chcete předplat-
né zrušit. Pomozte nám a vyberte jeden 
z následujících důvodů, který vás k tomu 
vede.

 — Krok 3: Další možností je vybrat si náš ult-
ra speciální předplatitelský program (což 
je v podstatě sleva na 40 % na celý rok).

 — Krok 4: Máme pro vás speciální nabíd-
ku. Speciální slevu 50 % po dobu dalších 
3 měsíců.

 — Krok 5: Uvědomil jste si, že za své peníze 
dostáváte spoustu dalších skvělých slu-
žeb? (Následuje jejich výpis.)

 — Krok 6: Pokud jste měl jakýkoli problém 
s komunikací nebo vám něco nefungova-
lo, pořád to ještě můžeme spravit, stačí 
se ozvat na náš 24/7 help desk.

 — Krok 7: Děkujeme, že jste vyzkoušel naše 
služby, velmi si toho vážíme a doufáme, 
že vám příště budeme moci nabídnout 
více. Vaše předplatné je zrušeno.

Možná vám to připadá moc, ale celý pro-
ces je automatizovaný. Audible nestojí nic. 
Uživatel sice musí opravdu hodněkrát klik-
nout, ale na druhou stranu odchází s poci-
tem, že Audible o něho má opravdu zájem 
a snaží se.

zákazníci

Neodcházej! já se polepším.

Slevomat už má 30 % trhu

V měsíci březnu působilo na trhu 75 ak-
tivních slevových serverů. Top 5 slevových 
serverů tvořilo 70 % obratu celého trhu. 
Top 10 serverů dokonce až 85 %. Na prvních 
třech příčkách se podle obratu v měsíci 
březnu umístily servery Slevomat, Vykupto 
a Zapakatel. Slevomat dosáhl v březnu více 
než 30 % tržního podílu. Dalším dvěma zmí-
něným patřilo 12 a osm procent trhu. 

Průměrná sleva napříč slevovými 
servery v měsíci březnu dosáhla 55 %, což 
zhruba odpovídá ročnímu průměru. Zají-
mavý okamžik ale nastal v měsíci lednu, 
kdy průměrná sleva prolomila hranici 50 %. 
O měsíc později se již ale opět vrátila na 
úroveň 54 %. 

„Z dlouhodobého hlediska jsou slevami 
nejvíce podporovány služby a produkty z ka-
tegorie krása a zdraví,“ říká Petr Kováčik, ře-
ditel vyhledávače slev Skrz.cz, a dodává, že 

průměrná sleva zde dosahuje až 67, potaž-
mo 61 procent. Naopak nejmenší slevy jsou 
nabízeny v kategoriích relaxace (23% prů-
měrná sleva) a služby obecně (36% sleva).

Drtivou většinu (60 %) objednávek uči-
ní uživatelé slevových serverů během pra-
covní doby, což je mezi osmou a sedmnác-
tou hodinou. Během této doby je jasným 
vrcholem hodina od jedenácti do dvanácti 
dopoledne. Druhá vlna nákupů pokračuje 
po večerních televizních zprávách a vrcholí 
v deset večer. „Zajímavý je také vývoj průměr-
né ceny objednávky během dne. Obecně pla-
tí, že ráno a dopoledne se kupují impulzivnější 
nákupy – levnější a bez nutnosti rezervace ter-
mínu – a k večeru se objednávají spíše nabídky 
na cestování, kde je nutné, aby se sešla rodina 
a dohodla konkrétní termín pobytu,“ uzavírá 
Petr Kováčik. 

Další data, jako například TOP 20 slevových por-
tálů, vývoj aktivních slevových serverů, průměrná 
cena jedné objednávky v rámci dne a vývoj počtu 
nabídek v čase najdete na slideshare.net/marke-
tingsalesmedia. 

Krása 67,40 %
Zdraví 61,76 %
Móda 54,48 %
Sport 53,74 %
Zboží 52,57 %
Jídlo a pití 52,13 %

Zábava 47,72 %
Pobyty 47,35 %
Ostatní 46,55 %
Služby 35,92 %
Relaxace 23,05 %

67+62+55+54+53+52+48+47+46+36+23Výše průměrné slevy podle kategorií

ZDrOj: SkrZ.cZ, 2013

Na slevových portálech lidé nakupují hlavně během oběda a po večerních zprávách. Ačkoliv 
největší počet nabídek tvoří móda, v obratu jednoznačně vedou objednávky různých pobytů. 
Vyplývá to z monitoringu, který provedla společnosti Skrz.cz

Ratibor Líbal  
pracuje v internetové  
společnosti Actum
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Počet aktivních českých uživatelů na Twit-
teru přesáhl sto tisíc (Ataxo Interactive). 
Řada lidí, kteří tu tráví nemálo času, by ráda 
z této sociální sítě pomalu začala těžit i něco 
jiného než jen „klábosení“, byť s údajně in-
teligentními a vlivnými lidmi. Nakonec ale 
skončíte u toho, že zábava je to jediné, co tu 
dává smysl. Alespoň zatím. Stane se brzy ka-
nál rychlých zpráv v Česku (alespoň v ome-
zené míře) také prodejním kanálem? 

Před čtyřmi lety, kdy Češi začali Twi� er 
teprve registrovat, už Dell v USA ve svém 
„outletu“ na Twi� eru prodával zboží za mi-
liony dolarů. Pořád na tomto účtu prosazu-
je čistý hardsell. V Česku by prý takový čis-
tě prodejní účet nikdo nesledoval a jiný tón 
volí i úspěšný @Slevomat. 

Ani když nabídnete slevu, nemáte mno-
ho šancí prorazit. Česká pojišťovna (začá-
tečník) tu zkoušela prodávat s agenturou 
Media Factory. Za jeden tweet a ochotu sle-
dovat stránky získali lidé slevu. Konverze 
dobrá, celkový zájem o akci velmi malý. Nej-
větší ohlas nebudila samotná hardsellová 
nabídka, ale tweet o tom, že ČP dělá „něco“ 
zajímavého na Twi� eru. 

Raketový nástup se nekoná
Už více než rok působí v Česku knižní e-shop 
Martinus.cz (pokročilý), který na Slovensku 
dlouhodobě Twi� er i další sociální média 
dobře ovládá. Žádný raketový nástup díky 
Twi� eru se nekoná. Martinus.cz výrazně za-
ostává za servery kosmas.cz, bux.cz a neolu-
xor.cz (Zdroj: Alexa).

Čistě na prodej se přitom orientuje jen 
20 % jeho tweetů, jinak je cílem budovat 
vztahy s fanoušky knih. Baví se nyní třeba 
tím, že ukazuje na webu Ceskocte.martinus.
cz příspěvky o knihách na sociálních sítích 
a podle lokality je umístí na mapu ČR. Hez-
ká hračka.

Hravost jinak značkám na českém Twi-
� eru zatím chybí. Třeba ČSOB na Sloven-
sku právě absolvovala soutěž „smar� weet“ 
od agentury Triad Advertising. Uživate-
lé otevírali tweetování políčka na microsi-

te a tím šířili povědomí o aplikaci smartban-
king. „Reálně jsem v Česku viděla dost málo 
podobných aktivit na Twi� eru. Firmy tam 
komunikují, ale nějaké hry a zábavu moc 
nepraktikují. Může to být i tím, že na Sloven-
sku jsou na Twi� eru mladší lidé,“ domnívá 
se Petra Jankovičová alias @pecosita, šéfka 
českého Triadu. 

Pokud nemáte značku, která stále chrlí 
novinky (ideálně technologické), český Twi-
� er bude pro vás složitý. V lepším případě to 
bude prostě zábava bez většího obchodního 
významu. Pokud vás baví, mohou se časem 
dostavit i prodeje. 

Na Twitteru zatím 
není moc zábavy

„Legendární je akce Baker Tweet, kterou vy-
mysleli redaktoři Poke pro jejich oblíbenou pe-
kárnu. Dostávali tweety, když bylo dopečeno.“ 
FOTO CREATIVECRIMINALS.COM

SLEDUJTE NÁS: 
@tydenikMSMo

Českým fi rmám se na sociální síti pro krátké 
zprávy zatím nedaří prodávat.

Rozhovor s Dušanem Murčo 
na marketingsales.cz

Kompletní studie Prosumer Report 
na marketingsales.cz

GLOBÁLNÍ NAIVITA
Přichází doba, kdy budete moci 
prodávat více a říkat přitom, že vám 
vlastně nejde o zisk. 
Podle nových výsledků z kontinuální stu-
die „Prosumer Report“ sítě agentur Havas 
Worldwide je totiž 56 % spotřebitelů ochot-
ných si připlatit za produkty, které jsou še-
trné k přírodě či společnosti. Mezi tzv. pro-
sumery resp. názorovými vůdci a „tvůrci 
obsahu“ je to až 73 %. 

„Pryč je doba, kdy se marketéři snažili vyvo-
lat v lidech pocit, aby se cítili nepatřičně, aby jim 
následně něco prodali. Nyní společnosti profi tu-
jí na tom, že pomáhají lidem, aby byli spokoje-
ní sami se sebou a s tím, jak ovlivňují své okolí,“ 
tvrdí studie. Rozšiřují se akce typu „kup jed-
nu, daruj druhou“, příkladem ze světa jsou 
společnosti TOMS Shoes, Warby Parker (oční 
optika), One Million Lights (solarní led sví-
tidla) a Figs (kupte si kravatu, darujte škol-
ní uniformu). Organizace Carrotmob v USA 
organizuje „bojkoty“ obchodů, kdy se lidé se-
jdou před obchodem a vyjednají si, že zisk 
z jejich nákupů obchod využije třeba na vý-
měnu úsporných svítidel. SwipeGood využí-
vá zaokrouhlení platby kartou k tomu, o co 
se snaží všechny charity – udělat z dobročin-
ného příspěvku zvyk, který se nespojuje jen 
s datem odevzdání daňového přiznání. 

Studie Havasu probíhá na vzorku 10‚2 ti-
síc lidí v 31 zemích světa a všude je to stej-
né. Lidé jsou znechucení politiky a očekáva-
jí více změn od fi rem. Zatím hlavně názoroví 
vůdci (cca 70 %) věří, že svými nákupními roz-
hodnutími mohou ovlivnit, jak korporace 
fungují. Nevěří v moc voleb a politiky něco 
změnit. Dobrý občan se podle většiny dotá-
zaných chová eticky a je soběstačný. Vlády 
jsou řízené hůře než korporace a například 
s problémem změny klimatu si lépe pora-
dí korporace. Milion Číňanů si stáhlo aplika-
ci Blue Mobility měsíc poté, co ji uvedl Volks-
wagen na trh. Podobný „naivismus“ už není 
podle studie Havasu jen záležitost elity. Více 
než 60 % lidí napříč generacemi souhlasí, že 
se nyní více zajímají o to, jak a kde se vyrábějí 
produkty, které kupují. 

Chtěl bych, aby se moje oblíbená značka či fi rma 
více angažovala  v místních komunitách

ZDROJ: HAVAS WORLDWIDE PROSUMER REPORT

Prosumer  76 % 760  =
Mainstream  57 % 570  =
Věk 18–34  64 % 640  =
Věk 35–54  61 % 610  =
Věk 55+  51 % 510  =

Rozhovor s Dušanem Murčo
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rozhovor

Mixit nabízí individuálně míchané müsli přes inter-
net. Jde o otevření nové kategorie?

Dá se mluvit o novém trhu, novém konceptu prodeje. Po-
zorujeme, že ukousáváme díl z tradičního trhu balených 
müsli, ale asi jsme naučili pochutnat si na müsli i jeho dří-
vější odpůrce. Lidé k nám přecházejí, protože jim chybí mož-
nost individualizace. Předmíchané směsi odrazují ty, kteří 
něco z obsahu nejedí. 

Kromě individualizace produktu se však důrazně 
odlišujete i výhradní distribucí přes e-shop.

Využíváme toho, že se lidé naučili mít důvěru v internet 
jako prodejní kanál. Málo firem prodává potraviny přes in-
ternet, zejména ty individualizované. Tím, že obcházíme kla-

Šeptanda nám nese nové zákazníky

sický prodejní řetězec – nemusíme platit distributora, re-
gálné, apod. – můžeme si dovolit nabídnout vyšší kvalitu 
produktu za srovnatelnou cenu. Samozřejmě nesměřujeme 
do nejlevnějšího diskontního zboží.

Je váš podíl na trhu již znatelný na číslech?
Jsme na začátku a není to tak, že by naše podnikání vel-

kým zavedeným hráčům snižovalo tržby, s mnohými z nich 
naopak spolupracujeme. Navíc to není jejich pole působnos-
ti, mají své zavedené segmenty trhu, strategie, procesy. Naši 
zákazníci se postupně přibalují, naše prodeje i po dvou le-
tech stále rostou o 20 % měsíčně. 

V kategorii míchaných müsli na míru jste byli prv-
ní, ale ne poslední. 

Bylo už pár pokusů, někteří skončili, jiní se ještě pokouše-
jí o přežití. Nicméně zatím se nikomu nepodařilo překonat 
počáteční náročné období a dostat objemy produkce do zna-
telnějších výsledků. 

 
Setkáváte se s nějakou sezonalitou v poptávce?

Největší skok je vždy v předvánočním období, hodně lidí 
dává tubus Mixit jako dárek. Obdarovaní lidé k müsli a su-
chým plodům už většinou vztah mají a vracejí se k nám již 
v lednu. Propad se tak u nás paradoxně nekoná. Kromě tu-

Když hledat soupeře, tak pořádné. 
Projekt Mixit vyrazil do boje proti Emcu 
a Nestlé. I když to Tomáš Huber 
otevřeně neříká, jejich úspěšný start-up 
míří na stejnou cílovku.

Tím, že obcházíme 
klasický prodejní 
řetězec, nemusíme 
platit distributora, 
regálné, apod.

Martin Wallner 
a Tomáš Huber  
jsou spolužáci 
z vysoké školy.  
Svůj projekt 
internetového 
prodeje individuálně 
namíchaného müsli 
rozjeli před třemi lety.
foto radana čechová
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busů se také hodně prodávají dárkové elektro-
nické poukazy, což nám přináší další nové zá-
kazníky.  

Daří se tedy zvětšovat velikost nákupní-
ho koše?

Standardně ano. První objednávka bývá 
menší, na zkoušku, ale pak už si objednají ve 
větším. 

Základní byznys jste vyšperkovali – od 
neobvyklé grafi ky obalů po možnost 
si vlastní směs originálně pojmenovat 
apod. Byly to vaše nápady?

Máme silnou vazbu od zákazníků. Oni se 
často stávají fanoušky značky, drží nám palce 
jako české fi rmě, líbí se jim servis a v neposled-
ní řadě vlastní produkt. Jde o to dát jim mož-
nost se na tom produktu nějak osobně podílet. 
To si žádali od začátku. 

Velká část marketingového řízení fi rmy 
tedy vychází z komunikace se zákazní-
kem. Je pro vás šeptanda dominantním 
zdrojem nových zákazníků? 

Komunikace se zákazníkem je pro nás alfa 
a omega, stejně tak život na sociálních sítích 
a předávání si šeptandou informace o Mixit. 
Vážíme si toho, že jsou ti lidé ochotní se o nás 
bavit. Ve velké míře nám právě šeptanda přiná-
ší nové zákazníky.

Do jaké míry je tato šeptanda řízená? 
Snažíme se tomu pomáhat, ale je to hodně 

samovolné. Základní postup je udržet vstřícnou 
a otevřenou komunikaci s lidmi, rychle odpoví-
dat na maily, Facebook apod. Pokud má zákaz-
ník nestandardní přání, snažíme se být vstříc-
ní, pokud je to aspoň rámcově realizovatelné, 
byť kolikrát na úkor našeho zisku. Víme, že prá-
vě splnění nadstandardních přání přispěje k té 
šeptandě – lidé se pochlubí. 

Kolik lidí se u vás stará o denní komuni-
kaci se zákazníkem?

E-mailovou a telefonickou komunikaci, 
kladné odezvy i reklamace zajišťují jeden až 
dva lidé. Mají na starosti různá přání zákazní-
ků a jejich atypická řešení. Facebook a sociální 
sítě řeší z 90 % Martin jako „oddychovku“ mezi 
strategickou a taktickou činností.

 
Kdo jsou vaši typičtí zákazníci?

Nejsilnější skupinou jsou ženy 25+, často na 
mateřské nebo v očekávání. Tráví hodně času 
na internetu a Facebooku, dávají nám tam fot-
ky, jsou ochotné komentovat a přispívat sociál-
nímu životu na síti. Druhá skupina jsou ti, kte-
ří při sezení u počítače nebo televize chtějí něco 
chroupat. Třetí skupinu tvoří tzv. fi remní zá-

kazníci, tedy skupinové objednávky z pracov-
ních kolektivů. Významnou skupinku tvoří také 
sportovci. Celkově dvě třetiny jsou ženy a třeti-
na muži.

Uvádíte, že podíl vracejících se zákazní-
ků je u vás 80 %?

Ano, kdo vyzkouší a má k müsli vztah, ten se 
zpravidla vrátí. 

Co se týká vaší distribuční strategie, 
máte patnáct odběrných míst, ale žád-
nou prodejnu. 

Často se na nás obracejí z prodejen zdra-
vé výživy a bioobchůdků, že by tohle chtěli dě-
lat. Neuvědomují si, jak je to časově náročné 
a možný objem prodeje by nebyl ani pro ně, ani 
pro nás smysluplný. Pro nás by to navíc zname-
nalo ztrátu kontroly nad kvalitou výroby a slu-
žeb, což by nakonec mohlo poškodit značku. 
Uvažujeme o otevření odběrného místa, které 
by fungovalo i jako showroom. Nicméně rádi 
bychom tam distribuovali menší balení, balíč-
ky s ovocem, tyčinky a jiné produkty na cesty. 
A abychom byli více vidět. 

Vyzkoušeli jste si i přítomnost na far-
mářských trzích?

Ano, v samém začátku. Ale zjistili jsme, že to 
není ta cesta – bylo to zábavné, veselé, ale časo-
vé náročné a nebyl zde prostor k odprezentová-
ní podstaty našeho internetového konceptu. 

Máte nějakou jasně danou částku na 
marketing?

Snažíme se držet rozpočet vůči cashfl ow na 
ukočírovatelné úrovni. Tuto hodnotu udržu-
jeme, případně navyšujeme a investujeme do 
vývoje produktu a do jeho marketingu. Rozho-
dování o marketingovém rozpočtu je ale čas-
to živelné a intuitivní, rádi zkoušíme nové ka-
nály.

Které nové kanály máte na mysli? 
Zpočátku jsme neměli o marketingu příliš 

ponětí, dokonce i existenci facebookové stránky 
jsme několik týdnů nepovažovali za důležitou. 
Již po rozšíření mezi kamarády se na stránce 
ale začala rodit pevná fanouškovská základ-
na. Následovaly „offl  ine nápady“ typu farmář-
ských trhů nebo kampaň v rádiu, od čehož jsme 
si slibovali mnoho. Již v této době se začali ozý-
vat i organizátoři konferencí, koncertů, spor-

tovních utkání nebo plesů. Nadšeně jsme „kýv-
li“ každému, postupně jsme ale kvůli mizivým 
efektům přijímali jen zlomek nabídek, které nás 
zaujaly spíše svou podstatou. V zimě jsme tak 
podpořili expedici polárníka Pavla Blažka na 
zamrzlém Bajkalu, v létě pak surfové kurzy u At-
lantiku. Neočekáváme viditelný efekt, pro dal-
ší PR nám udělá radost třeba pěkné foto s na-
ším produktem. Letos jsme zkusili spolupráci 
s výrobcem jogurtů a slevovými kódy pod víč-
kem, dodáváme minibalení Mixit do vlaků Leo-
express. Například ochutnávky byly takřka vždy 
prodělečnou záležitostí i v dlouhodobém hori-
zontu, nyní se zaměřujeme více na masovou ko-
munikaci a nízkonákladové PR, nejvíc nás to 
baví na internetu.

Budujete tedy komunikaci svépomocí? 
Náš dominantní komunikační kanál je in-

ternet, sociální sítě a elektronická komunikace, 
umožňuje to do značné míry komunikaci hlídat 
od začátku do konce. E-marketing nám přivede 
až třetinu nových zákazníků. Máme konverzní 
poměr na webu, až deset procent, což je velmi 
pěkné číslo v rámci e-shopů. 

Která marketingová aktivita se vám za-
tím nejvíce vyplatila?

Nejlepší je dostat se do televize. Prezentovali 
jsme se v pořadu Den D a předtím i v relaci Eko-
nomika+ na kanálu ČT24. Výrazně to pomohlo 
našemu zviditelnění a skokově nám narostl po-
čet věrných zákazníků. Kdybychom tento počet 
měli získávat organicky, trvalo by to o několik 
měsíců déle a stálo by to nemalé množství pe-
něz. V den vysílání pořadu Den D neustály naše 
webové stránky mnohanásobný nápor uživa-
telů a spadly, za což se dodnes stydíme. Den po 
odvysílání navštívilo web dvanáctkrát více uži-
vatelů než v běžný den, i tři týdny poté byla ná-
vštěvnost stále dvojnásobná, stejně tak hodno-
ta objednávek a počet fanoušků na Facebooku 
se zvýšil o několik tisíc. 

Je pro vás Facebook prodejním nástro-
jem? Kolik fanoušků máte? 

V současnosti máme asi 20 tisíc fanoušků, je-
jich počet roste zhruba tempem 500 fanoušků 
týdně. Víme, že když na Facebooku umístíme nový 
produkt, jsou patrné zvýšené objednávky. Je to 
nejrychlejší způsob, jak k lidem informaci dostat. 
Obdobný efekt má i náš newsle� er, který zasíláme 
stálým zákazníkům.  veronika bartošová

Komunikace se zákazníkem je 
pro nás alfa a omega, stejně tak
život na sociálních sítích.

MARTIN WALLNER A TOMÁŠ HUBER 
dokázali, že niche market není jen termín 
z učebnice o marketingu.
FOTO RADANA ČECHOVÁ

KDO JSOU…
Martin Wallner a Tomáš Huber – zakladatelé Mixit.cz

Spolužáci z vysoké školy rozjeli roku 2010 projekt internetového prodeje individuálně namíchaného müsli 
Mixit. Inspiraci získali v rámci školního projektu z Německa, ale pro český trh jej přizpůsobili směrem 
k větší hravosti, zdejší kultuře a koupěschopnosti. Společně řeší marketingovou komunikaci, Martin Wall-
ner se více profi luje v administrativě a práci se sociálními sítěmi, Tomáš Huber pak pečuje zejména o gra-
fi ckou stránku značky a nové produkty. Postupně se jim daří splácet dluh rodině, která jim na rozjezd pod-
nikání půjčila.
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Kulatý stůl

Letošní sezonu jsme symbolicky otevřeli 
u kulatého stolu v restauraci Avion 58 v Ho-
lešovicích. Dali jsme dohromady zástupce 
zadavatele, promotéra a eventové agentury, 
přičemž nikdo z nich spolu aktuálně nepod-
niká. Staropramen představil nový komu-
nikační koncept, United Islands prozradil 
nové lokace a Quix se podělil o zkušenosti 
z akcí. Constat Research nastínil pozadí no-
vého projektu monitoringu spokojenosti 
účastníků na festivalech. 

Co budete letos na festivalech dělat ji-
nak? Začneme u Staropramenu. Jak se 
u vás projevila změna vlastníka? 

Michal Šlechta Ta změna je obrovská. 
Nyní jsme zpět v tradiční pivovarnické. Fir-
ma se tak snaží působit na lidi, aby pracovali 
s dlouhodobým výhledem.

Takže přeloženo: budete toho dělat obec-
ně v marketingu víc.

Šlechta Minimálně tolik jako dosud a lépe, 
se zkušenostmi a podporou vlastníka. Myslím, 

Festivaly jsou riskantní hra
Z hudebních festivalů je dnes klíčový komunikační a prodejní kanál. V létě nenajdete lepší místo 
k oslovení mladých. Poradíme vám, jak se v tom letos neutopit. 

Michal Šlechta ze Staropramenu (vlevo) se letos po třech letech půjde podívat  
na United Islands Martina Voňky (vpravo). Staropramen chce být víc pražský, festival  
by se mu časem do sbírky partnerství hodil. foto radana čechová

že jsou hrdí na to, co koupili. Už jen to, že pře-
sídlili centrálu, něco ukazuje.

Možná hlavně to, že to tady mají levnější 
než v Londýně.

Šlechta Centrála regionu je v jeho středu 
se zázemím našeho pivovaru. 

Miro Barták A taky tu mají lepší konferen-
ce, ty pro Molson Coors děláme… (smích)

Co United Islands budou dělat jinak?
Martin Voňka Máme desáté narozeni-

ny. Žádný jiný festival nefunguje v Praze tak 
dlouho, takže k tomu chystáme řadu aktivit. 
Kromě festivalu pořádáme od loňska řadu 
koncertů mimo festival, tím se připomíná-
me s naší značkou celý rok. Letos také mění-
me lokace. Bude to asi překvapení a areál se 
zvětší, konkrétně na pravém břehu Vltavy. Je-
den ze sloganů bude „S ostrovy to jde do kop-
ce“, víc nemůžu říct. Už roky hledáme prostor 
pro hlavní scénu a zároveň se rekonstruu-
je Střelecký ostrov, takže nás to ke změně při-
mělo. 

Čekáte tedy více lidí?
Voňka Záleží na počasí, ale standardně 

to každý rok roste. Vloni jsme byli na nějaké 
hranici, kdy kapacity byly vyčerpané. Ostrovy 
jsou limitující. I program by mohl natáhnout 
víc lidí. 

Takže to bude na hradě?
Voňka Máte pravdu, to se nám trochu 

zkomplikovalo (smích). Dělali jsme, co jsme 
mohli. Řeknu jen, že je to v kopcích. (Tým Uni-
ted Islands se výrazně podílel na prezidentské 
kampani Karla Schwarzenberga, pozn. red.)

Nicméně váš obchodní model je jiný než 
u festivalů, kde se platí regulérní vstup-
né. Z kolika procent závisíte na takových 
lidech, jako je tady Michal ze Staropra-
menu?

Voňka Na takových závisíme asi ze sedm-
desáti procent. Zbytek jsou veřejné prostřed-
ky. Po devíti letech jsme z pohledu magistrá-
tu spadli do kategorie čtyřletých grantů, což je 
dobré. Vstupné vybíráme v rámci koncertů, kde 
už jsme letos schopní generovat zisk. Lidi na 
koncert jdou kvůli naší značce, i když hudebník 
není v Česku tak známý. Příjmy nás sice nespa-
sí, ale alespoň můžeme udržet tým po celý rok 
a nestavět ho znovu před festivalem. 

S partnery fungujete také celý rok?
Voňka S Českou spořitelnou ano. Ale třeba 

pivovary jsou problém, když hrajete v klubech, 
kde mají vlastní pivo. Někdy děláme koncer-
ty na míru pro partnera, třeba před dvěma 
lety pro Camel. Partneři vždycky chtějí vstu-
penky a z koncertů jim je konečně můžeme po-
skytnout. 

Co pivovary? Těm závisí víc na výtoči,  
než na vstupenkách?

Šlechta My máme různé druhy eventů, roz-
dělujeme je stejně, jako je název vašeho časo-
pisu marketing a sales. Do sales mohou pa-
třit třeba regionální slavnosti, kde počítáme 
návratnost z prodaných hektolitrů na místě. 
U marketingového eventu známe dopředu ko-
munikaci, počet a strukturu návštěvníků. Ne-
říkám, že prodej není důležitý. V partnerství je 
ale možná prodej důležitější pro pořadatele. 
U marketingových eventů posilujeme naši po-
zici. Třeba na stěžejním RfP jsme letos nahradi-
li T-Mobile v pozici generálního partnera. Nejde 
nám o větší loga, ale o reálné zážitky s pivem. 
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MONITORING 
LETNÍCH FESTIVALŮ
Agentura QUIX plánuje na tuto sezonu hudebních festivalů kon-
tinuální výzkum spokojenosti návštěvníků. Jedná se o první 
projekt svého druhu v Česku, spolupracuje na něm výzkumná 
agentura Constat, mediálním partnerem je odborný týdeník �  . 
Dotazování bude probíhat mezi účastníky  největších hudebních 
akcí. „Budeme zkoumat spokojenost lidí a jejich očekávání. 
Ptát se jich budeme s odstupem po skončení akce. Ne všichni 
jsou bezprostředně po festivalu připravení vést nějaké rozho-
vory,“ poznamenává Jakub Kašpar, managing partner agentury 
Constat. Organizátoři akcí a marketéři budou mít možnost se 
na výzkumu podílet a přidat vlastní otázky. Výsledkem bude mj. 
index spokojenosti návštěvníků s festivaly a naplnění jejich oče-
kávání. Data bude průběžně zveřejňovat týdeník �  . Cílem je 
dát manažerům lepší nástroj k práci s hudebními festivaly jako 
prodejním a marketingovým kanálem, který patří v letní sezoně 
ke klíčovým pro oslovení zejména mladé generace. Výzkum 
také ukáže novinky a možnosti, které komunikace na festivalech 
nabízí a umožní porovnat festivaly podle toho, pro jaké značky 
a druh aktivit se hodí více. I mezi festivaly je velká konkurence. 
Návštěvníci festivalů si akce většinou pečlivě vybírají, protože za 
rok si mohou fi nančně dovolit třeba jen dva velké festivaly. 

Ale to jste mohli dělat i jako partner?
šlechta To ano. Nyní je ale naše pozice výraznější. Ale 

v rámci struktury partnerství je vždycky problematické sladit 
noty. Nějaké kooperace na promotion mezi partnery ještě ne-
fungují, to je myslím otázka budoucnosti, kdy třeba T-Mobile 
bude schopný s námi společně udělat na festivalu víc, než by-
chom udělali každý zvlášť. 

Takže vy nemáte akci, kde byste takto s někým spo-
lupracovali?

šlechta Pokoušeli jsme se o to s O2 na Open Air festiva-
lu, kdy Mastercard dělal bezkontaktní platby. Využili jsme to 
pro nahrávání bonusových drinků na karty atd. Obecně ale 
tato kooperace nefunguje. Nevím, jestli je to chyba promo-
térů, že nedávají partnery dohromady. Možná jsou mana-
žeři zahledění do svých věcí a nechtějí se trápit dalším part-
nerem a limity, které to přináší. Je jen otázka času, kdy se to 
u velkých eventů prolomí.

Funguje to u klientů QUIX? 
barták Funguje, ale nemůžeme o všem mluvit. Ale 

v podstatě s Michalem souhlasím. Zadavatelé také někdy 
dělají výběrové řízení třeba dva měsíce před festivalem a ne-
vědí, jak tam bude jejich účast vypadat. Takže když nevědí, 
co by měli na festivalu dělat, nemohou ani dělat nějaké ko-
operace.

šlechta Tady nejde o to, že nevědí, co tam budou dělat. 
Letošní rok je to na RfP specifi cké tím, že se mění partneři 

Axe sprchy, kde 
holky umývají 
zpocené kluky, 
to má také 
úspěch. Přitom 
s minimálním 
nákladem. Ještě by 
to mohlo fungovat 
opačně.  

ROZHOVOR VEDL 
Jan Patera, redaktor MSM
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KULATÝ STŮL

Martin Voňka
organizátor United Island: 
Trávili jsme hodiny času tím, že jsme 
suplovali roli eventové agentury či brand 
manažera a vymýšleli kreativu. 

Michal Šlechta
manažer značky zodpovědný za eventy: 
Když jsme zjistili, kolik nás toho letos na 
festivalech čeká, rozhodli jsme se, že pro 
to uděláme celou hudební kampaň.

Miro Barták
Concept Director, QUIX: 
Zadavatelé někdy dělají výběrové řízení 
třeba dva měsíce před festivalem a nevědí, 
jak tam bude jejich účast vypadat.

Jakub Kašpar
managing partner, Constat Research: 
Když jdete na výstavu karavanů a cestou ke 
vstupu vám někdo třikrát prodá med, tak to 
ztrácí charizma. S festivaly je to stejné.

FESTIVAL JAKO MÍSTO PRODEJE: POHLED T-MOBILU
„V minulosti jsme během festivalů nabízeli i ryze prodejní akce - například speciální limitovanou edici Twist 
sady (telefon, SIM, kredit). Nicméně je to tak, že na festivalu jsou lidé připraveni naše produkty vyzkoušet, 
ale nákupní rozhodnutí odkládají na dobu po festivalu. Vše promyslí v klidu a za střízliva, eventuálně probe-
rou s rodiči. Telefon či dvouletý kontrakt tedy nejsou produkty, které bychom chtěli prodávat přímo v areálu 
festivalu. Letos se představíme s koncepcí sci-fi  city. Chceme návštěvníkům festivalu ukázat, jak si mohou 
díky smartphonům a mobilním aplikacím ulehčit život nejen na festivalu, ale i v reálném životě. Zdlouhavé 
vyplňování papírových formulářů či placení hotovostí bude v našem city minulostí.“ (Produkce: Vaculík 
Advertising Praha a ZL Production)

Markéta Vychytilová 
Senior manažer sponsoringu a akcí, T-Mobile Czech Republic

a vyjednávali se kontrakty. Ale mně jde obecně 
o propojení řekněme piva s mobilním operá-
torem. 

Takže teď si každý jede za sebe.
šlechta Generální partner kreslí první do 

mapy, pak kreslí druhý hlavní. Probíhá boj o po-
zice. 

voňka United Islands v tomto prošly růz-
nými fázemi, a moje osobní zkušenost je, že 
po nás chtěli partneři kreativu a nástřel toho, 
jak se mají prezentovat, aniž by nám řekli své 
cíle, které máme naplnit. Trávili jsme tím hodi-
ny času, suplovali jsme roli agentury či brand 
manažera. Jejich otázka zněla: Co tam pro nás 
uděláte. Já pak zadarmo sděluji know how 
a manažer jen škrtá, co mu sedí a nesedí. Teh-
dy jsme třeba ze spolupráce raději odstoupili 
poté, co jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu. 
To jsem se rovnou mohl nechat zaměstnat v kre-
ativní agentuře. 

Nebo navýšit fee. 
voňka K tomu jsme se ale nikdy nedostali. 

Není to tak dlouhá doba. My teď i po těchto zku-
šenostech máme jen několik stálých partnerů 

a omezujeme množství menších partnerů. Do-
stával jsem se do situace, kdy jsem si musel nej-
dřív nechat nalít do hlavy, co všechno je možné 
v mobilním marketingu a pak jsem to prezen-
toval partnerovi, jestli by je to nezajímalo. To je 
spíš práce pro agentury. 

kašpar Vaše role jako promotéra by myslím 
měla být kontrolní, protože jako návštěvník fes-
tivalu nechci rozhodně být moc prodávaný. Jdu 
tam s tím, že se budu bavit. Když se z toho stane 
moc velký veletrh, tak už to nefunguje a muzika 
se v tom ztratí. Když jdete na výstavu karava-
nů a cestou ke vstupu vám někdo třikrát prodá 
med, tak to ztrácí charizma.

voňka Máme výhodu v tom, že jsme v cent-
ru a můžeme říct, co všechno nejde udělat kvůli 
památkářům. Je to realita. Nestavíme třeba na-
fukovadla.

barták My taky nafukovadla nesnášíme. 
Zato jsme stavěli třeba už pět vodních stěn na 
Vltavě, s tím problém není. 

Jaké máte na festivalu obchodní cíle? 
šlechta Chceme díky partnerství získat ob-

sah do komunikace a sdělení, že chceme lidi spo-
jovat. Letos přecházíme na nový positioning 

Tři bouřky na loňském Rock for People diváci přežili, čtvrtá už byla konečná. 
Letos je připravený detailnější evakuační materiál a promotéři musí obměňovat 
vybavení, aby vyhovovalo. FOTO ARCHIV TÝDEN

vyplňování papírových formulářů či placení hotovostí bude v našem city minulostí.“ (Produkce: Vaculík 
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Lidé si mohou v prů-
měru dovolit jet tře-
ba jen dva velké fes-
tivaly za rok. Tedy 
pokud nepřijde něja-
ký silný hráč a nepo-
drazí ceny. Jako třeba 
O2, když ještě pod-
porovalo Open Air 
Festival. foto týden

a měníme segment, ve kterém chceme komunikovat. Chceme 
lidi spojovat. Věděli jsme, že sport to v našem případě nebude, 
fotbal a hokej jsou obsazené. Stejně tak může spojovat i hud-
ba. Od toho se odvíjely další aktivity. Dostali jsme se do pozi-
ce, kdy budeme letos lídrem v outdoorových hudebních ak-
tivitách. Až když jsme zjistili, kolik nás toho letos čeká, jsme 
zjistili, že nám k tomu nestačí positioning značky, a že proto 
uděláme celou hudební kampaň. Uděláme něco, co zastřeší 
celou komunikaci a sjednotí pod jedním sloganem různé dru-
hy festivalů a koncertů, promo a veškerou mediální komuni-
kaci. Aktivity budou stejné všude na festivalech. 

Zvláštní, že to přišlo až teď, když už jsme na festiva-
lech tak dlouho.

Šlechta Přesně to je otázka koncepce. Možná jsme 
s tím měli přijít dřív, možná až teď jsme si ujasnili, co chce-
me říkat a kam značku posunout. Navázali jsme na to, co 
umíme. A využili partnerství, která jsme nově získali.

 
Jak sledujete návratnost investic do festivalů? 

Šlechta Děláme si průzkumy na největších festivalech, 
zda vůbec vnímají partnery. Možná byste se divil, kolik lidí 
odchází a na tuto otázku nedokáže odpovědět. 

KaŠpar Třeba nepijí pivo.

Je to víc než polovina?
Šlechta To ne. Na RfP jsme vnímaní jako druhý partner, 

když položíte otevřenou nespecifikovanou otázku. To odpo-

vídá naší dosavadní pozici. Když se jednalo o nové sezoně, 
rozhodli jsme se, že nechceme prodávat jen jméno festivalu. 
Máme hudební platformu a vizi, kterou chceme uskutečnit. 
Platforma obsahuje komunikační nástroje. Není to jen o stu-
deném pivu a pivní policii. 

Co když letos zase přijde na RfP bouřka? 
Šlechta Vloni řadu lidí zachránila od pohromy naše 

Potrefená husa v hangáru. Za čtyři dny prodali mnoho jí-

InZeRCe
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Kulatý stůl

Michal Šlechta se letos osobně těší na srbský taneční festival Exit v Novém Sadu. Má rád Balkán. 
Když byl na festivalu naposledy Miro Barták, připadal si tam jako nejstarší. Takže už moc nejezdí.

del. Letos bude znova. Ale vážně, čtvrtá bouř-
ka byla zdrcující a velmi nás ovlivnila. Na RfP 
dodělali velký evakuační manuál, který bude 
od letoška fungovat, což je zlepšení servisu. 
Mění se také konstrukce staveb a bezpečnost-
ní předpisy. Pro nás to znamená obnovit kom-
pletně většinu našeho vybavení na festivaly. 
Teď analyzujeme náklady. 

Jakou roli hrají dnes pro návštěvníky sa-
motné kapely? 

Voňka Když jsme začínali, byla muzika dů-
ležitá. Dnes už lidi táhne naše značka. Stejně 
tak u dalších festivalů s vyprofilovanými žán-

ry lidé vědí, co očekávat. Je pravda, že se mě 
teď už na jednání s partnery na kapely nikdo 
neptá. 

Šlechta My se ptáme, chceme vědět, v ja-
kém jsme lineupu. To nám dává nástroje k roz-
víjení komunikace. Můžeme spolupracovat 
s interpretem, nakoupit třeba mp3 od Univer-
sal Music, pokud ho zastupuje. Chceme rocko-
vou hudbu, do tanečních akcí nepůjdeme. Jed-
náme se zastoupením hudebníků, domlouváme 
zvlášť „meets and greets“ v pivovaru den před 
festivalem. Někteří interpreti jsou nedostupní, 
někteří jsou víc vstřícní. 

Ještě mi řekněte, jestli se aktivity na festi-
valech vyvíjejí, nebo se jede to samé?

Voňka Možná jsem cynik, ale většinou je to 
tak, že když se ve firmě vymění manažer nebo 
spolupracuje s novou agenturou, mají všichni 
tendenci ukázat, že to dělají jinak. Většinou to 
ale dopadne dost podobně. Někdy třeba nová 
agentura vezme staré vybavení a je třeba jen 
věci vylepšit, dokoupit. 

Barták Třeba s Philip Morris jsme měli stej-
ný setup a pokaždé jiné obsahy. Nyní děláme 
Camel a tam jsme „zdědili“ jejich koncept plá-
že, ten pojedeme dál beze změn. 

Voňka Když je princip úspěšný, nemá smy-
sl nic měnit. Maximálně podobu prezentace. 
Těch možností není nekonečně, lepší je jeden 
koncept každý rok vylepšovat, než ho razant-
ně měnit. 

Zaujaly nás třeba VIP toalety, také v podá-
ní Camel.

Voňka Ano, my máme placené toalety a to 
taky funguje. 

Barták Pak třeba Axe sprchy, kde holky 
umývají zpocené kluky, to má také úspěch. Při-
tom s minimálním nákladem. Ještě by to mohlo 
fungovat opačně. 

Voňka Proč ne, když nám to v Unescu po-
volí.

JTI bude letos na třech festivalech 
s relaxační zónou „Camel Urban Wave“ 
pro občany starší 18 let. Úspěšné promo 
z loňska prostě zopakuje. S cigaretami 
Benson&Hedges pak objede čtyři další 
festivaly. 

Blue & Green Catering Production spol. s r.o.  |  K Červenému dvoru 16/750, Praha 10, 100 00  |  Tel.: +420 274 781 420  |  info@blueandgreen.cz
WWW.BLUEANDGREEN.CZ 

firemní akce
teambuilding
konference
meetingy
tématické akce
promo akce
incentiva

Splníme Vám víc
než 3 přání
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Pohled agentur

Jeden vynalézavý klient při plánování fi-
remní akce údajně navrhoval, že by se po 
akci mohly „nepoužité“ chlebíčky vrátit do-
davateli. Ano, ceny za catering v poslední 
době skutečně klesají, doufejme ale, že ne 
díky podobným „inovacím“. Obecně se ma-
jitelé a manažeři produkčních agentur sho-
dují, že výdaje firem na večírky aktuálně 
klesají. Vydělat všichni mohou lépe na ak-
cích pro veřejnost. 

„Naši klienti se snaží ušetřit krácením 
výdajů na catering, kdy často limitují na-
příklad cenu za nápoje na hlavu, orien-
tačně o 20 procent oproti dřívějším roz-
počtům. Nebo omezují program zhruba 
o 25 procent. Také se snaží třeba slučovat 
pozice a hostesky zaměstnat zároveň jako 
překladatelky,“ říká Erik Šidlák z Promotion 
Factory. „Kvůli nákupním oddělením dochá-
zí k čím dál tím většímu pitvání rozpočtů, 
standardem je dokládání dodavatelských 
faktur,“ říká Norbert Pýcha s tím, že to není 
nic nového. Další letošní „inovaci“ popisuje 
Karel Šulc z agentury Eventisimo. „Klient 

přišel s briefem, abychom připravili kreativ-
ní koncept, ale prostor si zajistí sám. Kon-
traproduktivně tím však příliš neušetří, 
protože mnohdy vybere nevhodný prostor, 
čímž vše velice zkomplikuje. V briefu pak 
dále uvede, že konkrétní vybraný prostor 
a možná data konání upřesní v následují-
cích dnech, a vše završí často šibeničním 
termínem pro dodání hotového konceptu,“ 

líčí Karel Šulc. Kdo ještě do korporátních 
eventů investovat může, měl by se stejně 
věnovat cateringu jako programu či výbě-
ru lokace. Upřednostňovat jedno z toho, jen 
to, co je levnější, by byla chyba. „Naši klienti 
jsou si toho vědomi,“ říká Petra Hanzlíková 
ze Select Agency.

Jak poznamenává majitel agentury 
Blue& Green Martin Hakr, zadavatelé jsou 
ochotní si připlatit snad jen za technolo-
gie. „Doporučuji našim klientům připravit 
raději kvalitně a pořádně menší akci a vy-
užít třeba technologie. Je to lepší než vel-
ká a nezajímavá party za nízkou cenu,“ říká 
Hakr. Nabídka technologií speciálně pro 
event přitom roste, jen agentura Quix jich 
prezentuje na stránkách hitechevent.com 
téměř třicet. 

 „Pokud dnes firmy vynakládají peníze 
na event marketing, pak především v oblas-
ti aktivit, které mají přímý efekt na prodej 
produktu nebo služeb. Pro čistě ima geové 
akce teď není příliš místa v plánovaných 
eventových budgetech,“ myslí si Lubor Po-
pelka z Brothers. To je i jeden z důvodů, 
proč řada velkých korporací upustila od 
partnerství s letními festivaly, které jsou 
pro řadu z nich marketingovým, nikoliv 
obchodním nástrojem. „Zajímavé bude, jak 
toho využijí firmy, které se s těmito akcemi 
nadále spojují,” říká Mirek Paskovský z Ri-
tualu. Jeho agentura pracuje mj. pro Staro-
pramen. 

Nepoužité chlebíčky prosím vrátit
Firmy letos chtějí víc 
akcí pro veřejnost než 
korporátních mejdanů

Až o pětinu méně utrácejí klienti za pití pro 
hosty na firemních večírcích.
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PERSONÁLIE

Petr Jelínek postoupil v TV Prima na pozici 
Head of internet sales. 1 David Vaníček, do-
savadní programový producent zpravodajství 
na Nově, nahradí v pozici vedoucího PR oddě-
lení společnosti FTV Prima Václava Mazán-
ka.  Petra  Dolejšová se stala princing&market 
expertem v OMW. Petra Boutry Spanko, kte-
rá dříve pracovala v Lagardere Advertising nebo 
Astrosatu, přesídlila a nyní pracuje v Elle Arab 
World. Jiří Kubalík vyměnil Nestlé Nespresso za 
agenturní život a má nyní na starosti digital me-
dia v Revoltě. Lucie Primáková, která byla v GE 
Money Bank, je nyní v AXA. Lucie Pospíšilová 
již není v Henkelu, ale v Mondeléz International 
a má na starosti TUC pro Česko i Slovensko. Do-
časným vedením společnosti Spar ČOS byl po-
věřen člen představenstva a dozorčí rady Spa-
ru Robert Spiegel a ve funkci vystřídal Martina 
Ditmara. Z Hochtiefu do Hotelu Tomášov ode-
šla dělat marketing a PR Michaela Skaunicová. 
Z junior na senior key account manažerku pový-
šila v Ringieru Markéta Vodičková. Radek Je-
neš se stal ředitelem mediálního zastupitelství 
Media Master. Petra Nová, která odešla z Eco-
nomia, pracuje nyní v Agrofert media na pozi-
ci senior account manager. 2 Josef Havelka 
už není v OMG,  ale marketingový ředitel České 
spořitelny. Do reklamní agentury Kaspen Jung 

von Mat nastoupil Carl Wright, který dříve pra-
coval pro skupinu OMG v agentuře Fuse. Rok 
po svém nástupu do TNS AISA převzal Broni-
slav Kvasnička odpovědnost za TNS Central 
& Eastern Europe Regional management team, 
což znamená, že region nové působnosti Broni-
slava Kvasničky zahrnuje Slovensko, Ukrajinu, 
Maďarsko a Rakousko, a to k dosavadní staros-
ti o český trh v pozici CEO TNS AISA v České re-
publice. Na pozici střídá Bruno Hoetzela, kte-
rý bude rozvíjet své poradenské aktivity v rámci 
TNS v severní a střední Evropě. Ředitelkou ko-
munikace společnosti Sie mens se stala 3 Mari-
ana Kellerová, a posunula se tak z pozice mana-
žerky komunikace a řízení změn divize sdílených 
služeb. V Siemensu povýšila také Petra Jeřáb-
ková, která je novou personální ředitelkou. Ze 
společnosti Obchodní tiskárny Kolín na pozici 
viceprezidenta pro fi remní zákazníky Vodafonu 
nastoupil namísto Pavla Hlavinky Petr Ryska. 
Novým předsedou představenstva a generálním 
ředitelem společnosti Unipetrol byl zvolen 4 
Marek Świtajewski. Ve funkci nahradí Piotra 
Chełmińského, který rezignoval na svou funk-
ci a nadále bude působit jako člen dozorčí rady 
Unipetrolu a člen představenstva PKN Orlen. Jiří 
Suchý v minulosti vedl klíčové digitální projek-
ty společnosti Telefónica O2 a nyní posílil řady 

společnosti Dobrý web, kam nastoupil na pozici 
Digital Strategy Director. Kateřina  Holnová, kte-
rá byla v minulosti zodpovědná za řízení prodeje 
v segmentu středních fi rem pro českou pobočku 
mobilního operátora Vodafone, se nyní stala vý-
konnou ředitelkou společnosti Eff ectix.com. Ob-
chodní ředitelkou oddělení čerstvých potravin 
ve společnosti Tesco Stores ČR se stala Kata-
rína Navrátilová, která dříve vedla síť obchodů 
Žabka. Z public relations zpět do médií přechází 
v květnu Jana Víšková, nová šéfredaktorka ča-
sopisu Instinkt ve vydavatelství Empresa Media. 
V České televizi se uvolnilo místo tiskové mluvčí 
poté, co se Michaela Fričová posunula do ob-
lasti charity a CSR. Na pozici hlavního ekonoma 
společnosti Conseq Investment Management se 
vrací člen Národní ekonomické rady vlády ČR 5 
Petr Zahradník. Sanoma Media Praha má no-
vého ředitele výroby a distribuce, stal se jím 6 
Kamil Drozd. Předsedkyní představenstva Čes-
ké leasingové a fi nanční asociace byla na další 
dva roky opětovně zvolena  7  Jiřina  Tapšíková. 
Do dozorčí rady České spořitelny byl opětov-
ně zvolen Manfred Wimmer, kterému letos kon-
čí mandát, a nově zvolenými členy se stali 8 
Jack Stack a Peter Bosek. Na své posty v do-
zorčí radě rezignovali  Bernhard Spalt a Heinz 
Kessler.

1 David Vaníček

2 Josef Havelka

3 Mariana Kellerová

4 Marek Świtajewski

5 Petr Zahradník

6 Kamil Drozd

7 Jiřina Tapšíková

8 Jack Stack
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Marketing a sales si mají být rovny
V Esselte uplatňujeme maticovou 
strukturu s primárně liniovým řízením. 
Od úrovně evropského prezidenta 
dolů reportuje Sales oddělení 
a oddělení Marketing každý jinému 
viceprezidentovi. Například český 
pracovník v pozici country sales 
manager a pracovník v pozici 
trade marketing manager mají jako 
nejbližšího společného nadřízeného až 
prezidenta pro Evropu.

Sekundární hledisko je teritoriální, kdy 
v administrativně-správních věcech repor-
tují všichni v dané zemi country sales ma-
nagerovi. Ten je také zpravidla neformál-
ním leaderem týmu v dané zemi.

Takže oddělení Marketing a Sales, stej-
ně jako Finance, IT, Logistika a Výroba jsou 
na stejné úrovni a vzájemně si nereportu-
jí. Marketing je zodpovědný za definici vý-
robkové a komunikační strategie a Sales 

je primárně zodpovědný za implementa-
ci těchto strategií s distributory, za pro-
dej a obchodní strategii. Nicméně na de-
finici evropské výrobkové a komunikační 
strategie participují aktivně i regionální 
viceprezidenti pro prodej – tedy klíčoví šé-
fové prodeje. Zjednodušeně řečeno stra-
tegie vzniká za spolupráce marketingu 
a prodeje a stejné je to pak i s implementa-
cí, na všech úrovních od Evropy po jednot-
livé země.

Jsem přesvědčen, že tato struktura spo-
lu se silnou centralizací strategických roz-
hodnutí garantuje primární zaměření na 
dlouhodobou strategii a její konzisten-
ci v celé Evropě. Při podřízení marketingu 
prodeji je vždy riziko, že se začnou sledovat 
krátkodobé oportunistické cíle, což může 
mít už ve střednědobém horizontu deva-
stující efekt. A naopak podřízení prodeje 
marketingu by neslo riziko malého tahu na 
branku.

Martin Kůla, 
Vice President – Marketing 
Esselte Europe & International

inzerce

Předplaťte 
si MSM
Více informací na  
www.marketingsales.cz 
www.facebook.com/MarketingSalesMedia  
shop.tyden.cz
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ÚČINNÁ REKLAMA
NA NÁDRAŽÍCH,
VE VLACÍCH  
A NA ŽELEZNICI

VÍME, KOHO OSLOVUJETE.RAIL
REKLAM www.railreklam.cz

Každým rokem přibývá času, který trávíme mimo domov. Přibývá 

podnětů kolem nás a náš čas je stále vzácnější. Více času trávíme 

také cestováním. Téměř 82 % cestujících stráví cestováním 

vlakem až dvě hodiny týdně. Naše reklamní plochy pokrývají 

nejfrekventovanější místa na nádražích, ve vlacích

a v okolí železnice.
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