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Některým  
děkujeme  
více
S tupým úžasem jsem zůstal stát 
nad tím, když se mě minulý týden 
zeptal jeden ze šéfů velké medi-
ální agentury, proč by měl číst 
věci o trade marketingu, když dělá 
v médiích. „Protože ti, co tě platí, 
žijí z toho, co v tom tradu prodají,“ 
odpověděl jsem mu přímo. Chvíli 
bylo ticho a pak jsme přešli k jiným 
tématům. Večer jsem se podíval na 
prezentaci té agentury a zjistil, že se 
na stránkách chlubí tím, že rozumí 
potřebám klientů. Nevím, pokud 
jim nerozumí ředitel, nemohou jim 
rozumět asi ani podřízení. Firmy 
musí prodávat, protože jinak skončí 
jako Lekkerland nebo Yoplait. 
Obě tyto zprávy přinesl náš týde-
ník jako první a jsou názorným pří-
kladem, že nebudeme jen přepiso-
vat tiskové zprávy jako jiná média, 
ale hlavně hledat informace, které 
mohou pomáhat k zvýšení prodejů. 
O tom, že chceme mít věci  narovinu 
a nepřinášet jen opsané tiskové 
zprávy, by mohl svědčit náš rozho-
vor s ředitelem České spořitelny. Je 
nám samozřejmě jasné, že ze své 
pozice si nemůže dovolit být pří-
liš otevřený, ale na druhou stranu 
je lepší, podle našeho názoru, říkat 
věci tak, jak jsou. Rozhodli jsme se 
jeho diplomatické odpovědi doplnit 
o ukázky z interní komunikace této 
instituce. Je zajímavé, že právě ony 
dodaly rozhovoru novou, zajíma-
vější dimenzi.

Na závěr bych vám chtěl podě-
kovat za všechny gratulace, 
pochvaly, ale i nápady a stížnosti, 
které jste nám v průběhu minu-
lého týdne různými komunikač-
ními kanály poslali. Upřímně řečeno 
jsme nečekali takový mohutný 
ohlas a jsme za něj opravdu rádi. 
Děkujeme ještě jednou, o trochu 
více pak těm, kteří si nás již v prů-
běhu prvního týdne předplatili.

Daniel Köppl 
šéfredaktor

ZMĚNY Na trHU

Yoplait končí v Česku
Firma Yoplait se definitivně stahuje z Čes-
ka. Výrobce mléčných produktů začal v roce 
2011 výrobky dovážet z Francie poté, co za-
vřel továrnu ve Slušovicích.

Dovoz výrobků Yoplait z Francie se uká-
zal jako dlouhodobě prodělečný a firma ne-
byla schopná konkurovat ostatním hráčům 
na trhu, kteří vyrábějí v Česku. Ke kon-
ci dubna dostalo všech zhruba 30 zaměst-
nanců Yoplait Czech výpověď. Do července 
bude firma ještě vyřizovat poslední objed-
návky na zboží. Firma také v poslední době 
utlumila reklamu. O zakázky přijde řada je-
jích spolupracovníků, například agentury 
McCann, Cocoon, Nielsen, Momentum, PR 
Konektor a další. Smetany Yoplait propago-
val v poslední době také šéfkuchař Zdeněk 
Pohlreich.

Yoplait Czech patřila k významným pro-
dejcům mléčných kysaných výrobků a za-
kysaných smetan na českém trhu. Ten se 
v současnosti potýká s poklesem prodejů. 
Největší konkurenci pro firmu představova-
la Madeta, Olma a Danone. Své mléčné pro-
dukty do Česka dováží také Müller a Zott.

Globálně spadá Yoplait pod koncern Ge-
neral Mills. Hned po cereáliích jsou jogurty 
největší byznys této společnosti, třetí je pak 
zmrzlina Häagen-Dazs.

PlatBY

Tesco nechce  
mobilní plaTby
Tesco nechce zavádět mobilní platby přes 
NFC (near field communication) čipy. Vy-
stačí s platbami bezkontaktními kartami 
a pro mobily vyvíjí vlastní digitální peně-
ženku, do které bude integrovaný věr-
nostní program Clubcard. Na londýnské 
konferenci o mobilních platbách to na 
konci dubna uvedl manažer britského ře-
tězce Lyndon Lee: „Mobilní platby pomo-
cí NFC pro nás nemají hodnotu. Uživatelé 
na ně nejsou zvyklí a jsou příliš kompli-
kované. Nevidím v nich žádnou budouc-
nost,“ dodal Lee.

BraNdiNG

nová značka Jiřina bohdalová
Herečka Jiřina Bohdalová si koncem 
dubna u Úřadu průmyslového 
vlastnictví prostřednictvím advokátní 
kanceláře Štaidl legal zažádala 
o ochranu svého jména resp. registraci 
ochranné známky Jiřina Bohdalová. 

S herečkou se nám nepodařilo spojit a advo-
kát Jiří Štaidl není oprávněn poskytovat in-
formace o důvodech svých klientů, nicméně 
podle právníka Petra Kůty se jedná o posí-
lení právní ochrany, protože jméno každé-
ho člověka je již chráněno na základě ob-
čanského zákazníku. Registrace jména jako 
ochranné známky může zároveň usnadnit 
případným dědicům vymáhání práv spoje-
ných s danou osobou. 

Jiřina Bohdalová si své jméno nechala re-
gistrovat pro celou paletu výrobků a služeb 

počínaje kosmetickými výrobky, přes au-
dio-video nosiče, papírenské výrobky, ku-
chyňské výrobky, nápoje, tabákové výrobky, 
provozování restaurace nebo cestovní kan-
celáře až po spodní prádlo, reklamní čin-
nost nebo finanční služby. Z rozptylu regis-
trovaných činností je zřejmé, že herečka 
chce především ochránit zneužívání své-
ho jména. V České republice v tomto smě-
ru kdysi proslul „podnikatel“ Martin Němec, 
který si v 90. letech zaregistroval řadu světo-
vých značek, na jejichž odprodeji se pak sna-
žil vydělat (současné zákony už to neumož-
ňují). Se zneužitím svého jména v reklamě 
se v minulosti setkala například lyžařka Ka-
teřina Neumannová.

Sama Jiřina Bohdalová byla v reklamě 
nejvíce spojená se značkou Mountfield, kdy 
jednak namluvila postavičku Bédy Trávníčka 
a jednak v jedné sérii reklam (losování v sou-
těži o 53 vozů Cadillac) i aktivně vystupova-
la. Registrace jmen je poměrně výjimečná. 
Ze známých celebrit mají své jméno regist-
rováno například Helena Vondráčková nebo 
Ivan Lendl, avšak oba pouze na aktivity spo-
jené s jejich uměleckou respektive sportov-
ní činností. Naopak širší záběr aktivit pod 
sebou skrývá značka Dominik Hašek.
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Karlovarské minerální vody 
jednají s obchodními řetězci 
o zalistování limonády 
Schweppes. Podle informací 
MSM stihla Pepsi limonádu 
z většiny řetězců vylistovat 
těsně před tím, než značka 
přešla pod KMV.

Společnost Admosphere, 
která dělá monitoring 
objemu reklamních 
investic, přiznala, že 
podhodnotila loňská 
data za tiskovou reklamu. 
Stalo se tak u kampaní 
v regionálně mutujících 
titulech a v deníku Blesk. 
Admosphere oznámila, 
že po přecenění dat je 
očekáván nárůst tisku za 
rok 2012 asi o 3 %.

KFC zahájila reklamní 
kampaň na snídaňové menu, 
které v testovacím módu 
spustila koncem dubna. 
Kampaň běží na nosičích 
OOH, POS materiálech 
a využívá i mobilní marketing. 

Již 30 procent reklamy, která 
proběhne na internetové 
stránce Facebooku, se 
odehraje na mobilních 
zařízeních. Oznámilo to 
vedení této firmy minulý 
týden.

Německé sdružení pro 
mobilní reklamu spolu 
s mediální agenturou 
Posterselect zjistilo, že roste 
sledovanost reklamy na 
dopravních prostředcích, 
a to především u mladších 
cílových skupin. 

Tesco připravilo soutěž 
pro držitele Clubcard, 
kteří v květnu nakoupí nad 
300 korun, zaměřenou na 
rodiny s dětmi. Budou hledat 
deset skrytých hesel na 
naučných stezkách po celé 
ČR. Pokud pošlou alespoň 
dvě, vyhrají ceny, slevy, nebo 
poukázky na nákup. S Lesy 
ČR, které naučné stezky 
spravují, podle mluvčího 
Tesca Jiřího Marečka 
nespolupracují. 

PRODEJE

Trh s lihovinami 
se nevzpamaToval, 
zavedeným firmám se 
přesTo daří
Podle odhadů Unie výrobců a dovozců liho-
vin (UVDL) poklesly prodeje lihovin v prvním 
kvartále 2013 meziročně o 8 %. „Trh je v kri-
zi jako celek a ztrátami trpí jak malí, tak vel-
cí výrobci,“ uvedl prezident UVDL a generál-
ní ředitel Stocku Plzeň Petr Pavlík. Kromě 
přetrvávající obavy z pančovaných lihovin 
k propadu přispěla i recese ekonomiky, kte-
rou provází menší ochota lidí utrácet a po-
kles prodejů v gastronomii. Ve výhodě jsou 
výrobci zavedených značek, kterým pomá-
há i export, prodeje neznačkových lihovin 
klesají. Vizovická likérka Rudolf Jelínek hlá-
sí 10% růst v tržbách i objemu v produktech 
značky Rudolf Jelínek. „Tento růst je poměr-
ně rovnoměrně tvořen tuzemskem i expor-
tem, tzn. jak v tuzemsku, tak exportně jsme 
rostli o 10 %. Pokud bychom vzali v tuzemsku 
v potaz i distribuci třetích značek (Berentzen, 
Stroh, Metelka), jsme přibližně 45 % nad loň-
ským prvním kvartálem v tržbách a přibliž-
ně 30 % v objemu,“ uvedl pro MSM Miroslav 
Motyčka, obchodní a marketingový ředitel 
společnosti R. Jelínek. Shodný 10 % růst v ob-
jemu i hodnotě zaznamenala i ústecká likér-
ka Granette & Starorežná Distilleries. „Vod-
ka42 táhne všechny značky z portfolia GSD 
a její nárůst je meziročně o 71 %, ostatní znač-
ky jsou do 5 % nad rokem 2012,“ sdělil MSM ře-
ditel společnosti Granette & Starorežná Dis-
tilleries Pavel Kadlec. S výbornými výsledky 
uzavřel první kvartál i lídr mezi dovozci znač-
kových lihovin, společnost Remy Cointreau. 
Na českém trhu firma, která distribuuje na-
příklad Jägermeistera, Metaxu a Jim Beam, 
meziročně rostla o 17 % v hodnotě i objemu. 
Na nule zůstala v letošním roce firma Glo-
bal Spirits (Captain Morgan, Johnnie Walker, 
Bushmills). „Celkově za leden–duben 2013 ne-
evidujeme propad tržeb. Jsme skoro na dese-
tiny procenta shodně s prodeji za dané obdo-
bí 2012,“ říká Tomáš Otta, managing director 
Global Spirits.

PODPORA PRODEJE

Vítězství v testu je dobrý 
prodejní argument
Hned dvě značky bílé techniky využívají 
aktuálně ve své komunikaci jako 
argument vítězství ve spotřebitelském 
testu. Značky Miele a Bosch 
přesvědčují potenciální zákazníky 
za pomoci dodatečného brandingu 
„dTest-vítěz testu“.

Značka Miele, která si zakládá na kvalitě vý-
robků a využívá slogan „testováno na život-
nost 20 let“, svou komunikaci pravidelně 
obohacuje o informace o úspěších ve spo-
třebitelských testech. Jedná se především 
o tiskovou inzerci a on-line inzerci (vysoko-
nákladový tisk a tituly pro specifickou, užší 
cílovou skupinu), současná kampaň, která 
reflektuje vítězství v testu praček, však vyu-
žívá i obří světelnou reklamu u Nuselského 
mostu v Praze. „Komunikace, v níž se uplat-
ňují informace o významných oceněních, 
má určitou souvislost s prodejem. Týká se to 
samozřejmě především konkrétního, oceně-
ného modelu. Každé ocenění a jeho komuni-
kace však posiluje i celkovou image značky 
Miele,“ komentovala pro MSM důvody této 
komunikace Kateřina Menšíková, ředitelka 
marketingu Miele ČR. Firma nicméně v sou-
vislosti s komunikací úspěchů neupravuje 
své marketingové rozpočty. „Dochází maxi-
málně k určité korekci plánovaných nástro-
jů a konkrétních titulů v komunikačním 
mixu,“ říká Menšíková.

Značka Bosch dokonce pro komunika-
ci úspěchů v testech vytvořila speciální logo 
„Vítěz testu“. Nové logo ve formě červené 
hvězdy bude používáno v produktových in-
formacích, v katalozích a sales folderech, 
na POS materiálech, internetových strán-
kách značky, v tiskových zprávách a tištěné 
i on-line inzerci.  Vytvořené logo seskupuje 
různá národní loga „Vítěz testu“ pod jednu 
komunikační střechu s cílem poskytnout 
oceněným produktům jednotnou reklamní 
prezentaci napříč všemi kanály.
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Byznys Vodafonu  
Ve Varech
Vodafone se již po sedmé stane hlavním part-
nerem Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary. Své partnerství operátor sice ne-
používá k přímé podpoře prodeje, ale k pre-
zentaci značky jako takové a k eventovým 
aktivitám zaměřeným na své partnery a na 
posilování obchodních vztahů (networkin-
gu). Prezentace značky ve městě konání fes-
tivalu je velmi výrazná, letos zahrnuje pro-
vozování systému umožňující rezervovat 
vstupenky prostřednictvím SMS a mobilní 
aplikaci pro rezervaci vstupenek a sledová-
ní programu. Prezentace značky bude zahr-
novat i lokální OOH kampaň (bannery nad 
řekou Teplá), značkové pokladny a inzerce 
v programu. Přímo v ulicích se pak odehráva-
jí doprovodné aktivity nazvané „Užijte si ve 
Varech moře zábavy“. V jejich rámci vyroste 
v prostoru před Vřídlem obrandovaná pláž. 
Součástí aktivit je i pořádání golfového tur-
naje, kterého se zúčastní hráči z řad firem-
ních zákazníků Vodafonu, herců a filmařů.

shopper insight
Mléko se kupuje méně a v akci
Mléko nakupuje téměř 87 % českých domác-
ností. Jeho spotřeba se však snižuje. Zatímco 
ještě v roce 2009 kupující spotřebovali za rok prů-
měrně 105 litrů mléka na domácnost, vloni to bylo 
už jen 89 litrů. Průměrná cena se od té doby zvýšila 
o téměř 19 % a domácnosti na to reagují negativně. 
Snaží se nakupovat co nejlevnější značky nebo 
v akci a v nejlepším případě obojí dohromady. 

Nákupy v akci tvoří celých 66 %, za čímž stojí 
především trvanlivé mléko, které se prakticky jinak 
než ve slevě nenakupuje (72 % všech realizova-
ných nákupů v akci, oproti tomu čerstvé mléko 
pouze 25 %). Důvodem byly věčně promující 

značky, které v roce 2012 akčními nabídkami roz-
hodně nešetřily a svou cenou se dostávaly pod 
cenu privátních značek. Nebyl tak téměř týden, 
kdy by alespoň některý z maloobchodníků nelákal 
spotřebitele na slevu u mléka. Ve chvíli, kdy bylo 
trvanlivé mléko ve slevě, domácnosti nakoupily 2x 
větší množství než mimo akci. Celkově si pro UHT 
mléko chodí domácnosti zhruba jednou za 2–3 
týdny a kupují 4,5 litru (oproti tomu pro čerstvé si 
chodí zhruba jednou za měsíc s košíkem o veli-
kosti 1,5 litru).

I tak však trvanlivé mléko meziročně v nakou-
pených objemech klesá o více jak 4 % a stej-
nou cestou se vydává i čerstvé mléko, které klesá 

o téměř 17 %. Komu se v čerstvém mléku daří 
dobře, jsou farmáři. Jejich lákavá cena, která je 
zhruba o 10 % levnější než průměr trhu, spolu 
s vyšší vnímanou kvalitou přilákala asi 9 % všech 
českých domácností. Mléko z farem má tak na 
čerstvém mléku už zhruba 25% podíl (v roce 2011 
to bylo ještě 20 %) a v růstovém trendu pokračuje 
i v letošním roce.

Zuzana Uchytilová 
consultant, consumer 
Panel services

KAMPAŇ

Jestřáb propaguje 
ovocný Rajec
Společnost Kofola odstarto-
vala podporu prvních dvou 
ovocných příchutí vod Ra-
jec – angrešt a brusinka –, 
které letos uvedla na český 
trh. Televizní spot navazu-
je na sérii spotů z pohledu 
zvířat (vlčí rodina, med-
věd), přírodu tentokrát 
ukazuje z pohledu jestřá-
ba. Spot, za jehož návrhem 
stojí agentura Leagas De-
laney, vznikl ve spoluprá-
ci s londýnským filmovým 
štábem v produkci Arma-
da Films. Nasazen je na sta-
nicích TV Nova, Nova Cine-
ma, TV Prima, Prima COOL, 
Prima LOVE a TV Barrandov. 
Na přelom června a červen-
ce jsou naplánované ochut-
návky, ve hře jsou i další 
dvě ovocné příchutě.

MÉDIA

Na Nově je třikrát méně 
reklamy než na Primě
TV Nova, která svými novými obchodními 
podmínkami pro televizní reklamu letos 
odradila řadu svých klientů, vytáhla do boje 
se svými konkurenty. Srovnáváním různých 
dat se je snaží přesvědčit, že i nové podmín-
ky jsou ve finále pro zadavatele výhodnější, 
než nabízí zbytek trhu. Jedním z argumen-
tů, proč by měli zadavatelé věnovat zvýše-
nou pozornost Nově, je množství odvysílané 
reklamy a délka reklamních bloků, potaž-
mo tedy pozornost, kterou diváci mohou 
sledování reklam věnovat. Zatímco u kanálů 
Nova a Nova Cinema vychází v průměru cca 
6 spotů na jeden blok, čemuž odpovídá prů-
měrná délka bloku kratší než 2 minuty, a u 
dalších kanálů ze skupiny Fanda a Smíchov 
jsou tyto hodnoty zhruba poloviční, v pří-
padě všech kanálů Prima family / cool / love 
přesahuje počet spotů v breaku číslovku 
15 a délka přestávky se tak šplhá na více než 
5 minut. Zatímco TV Nova měsíčně odvysílá 
zhruba 6 tisíc spotů, počet spotů na Prima 
family se blíží 20 tisícům.

Podíly nakoupeného mléka  
v domácnostech v roce 2012 (v %)
ZDroJ: GfK CZeCH CoNSUMer TraCKING, 2013

Trvanlivé mléko  86

Čerstvé balené mléko  4

Farmář  10

Spotřeba mléka v domácnostech v letech 2009-2012 ZDroJ: GfK CZeCH CoNSUMer TraCKING, 2013

2009 105

2010 101

2011 98

2012 89

2009 27

2010 28

2011 26

2012 24

Spotřeba v litrech Frekvence nákupů
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KAMPAŇ

Nivea s Novou kampaNí. 
Cílí Na čtyřiCátNíky
Nová reklamní kampaň na pánskou 
řadu Nivea (Beiersdorf) začala 
v Británii a Německu. Na adaptaci na 
český trh se zatím čeká. Slogan si ale 
nechala společnost i pro tuzemský 
trh zaregistrovat již v prosinci 
loňského roku. 

Nivea Men – globální lídr v kategorii pánské 
pleťové kosmetiky – uvedl novou řadu pro-
duktů Active Age. Kampaň na podporu této 
řady má emotivnější přístup k cílové skupi-
ně a podle vyjádření společnosti ztělesňuje 
esenci značky – bezstarostná maskulinita. 
Kampaň skrze zrcadlo v koupelně zachycu-
je momenty života muže a snaží se sdělit, že 
Nivea Active Age Range je rychlá, jednodu-
chá a efektivní cesta k tomu, aby se mužská 
pleť cítila dobře. Slogan zní:  It starts with 
you. Kampaň je z dílny Draftfcb. 

SORTIMENT

Energy drinkům budou 
konkurovat kofeinové 
žvýkačky
Wrigley (Mars) uvádí na trh kofeinovou žvý-
kačku Alert Energy, cenou chce konkurovat 
energy drinkům.

Nová žvýkačka je od dubna k dostání nej-
dříve na americkém trhu, a to ve dvou pří-
chutích – ovocná a mátová. Jeden kus má ob-
sahovat stejně kofeinu jako půl šálku kávy 
(40 mg). 

Americká organizace Food and Drug Ad-
ministration (FDA) v důsledku toho začala 
přezkoumávat možnou škodlivost kofeinu 
pro děti. Naposledy se organizace působe-
ním kofeinu na děti zabývala v padesátých 
letech v případě Coca Coly. Wrigley se hájí, 
že žvýkačku uvedla na trh jako energetický 
produkt určený pro dospělé. Cenou se pohy-
buje o něco výše než ostatní žvýkačky, ale je 
levnější než energy drinky

Wrigley v USA ovládá polovinu trhu se 
žvýkačkami. Kromě Wrigley vyrábí energe-
tické žvýkačky také Mondeléz (pod značkou 
Trident Vitality). 

SORTIMENT

Limitovaná edice Fanta
Fanta chce oživit svou řadu dvěma no-
vými příchutěmi, které hodlá uvést na-
příč formáty. Nová příchuť má i výrazný 
obal, který by jí měl pomoci upoutat po-
zornost nakupujících. Fanta Peach & Ap-
ricot je uvedena ve všech baleních, v PET 
i v plechu či v rámci multipacku. Dru-
hou variantou je již loni představená li-
mitovaná edice Mango & Passion Fruit, 
ze které hodlá Fanta udělat stálou pří-
chuť. 

inzerce
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re
ta
ilSýrárna Orrero z Litovle, 

patřící do italské 
mlékárenské skupiny 
Brazzale, na Václavském 
náměstí v Praze otevřela 
začátkem května svou 
vlajkovou prodejnu La 
Formaggeria Gran Moravia. 
Prodejna s plochou 200 m2 
je zatím největší v síti.

Francouzský prodejce 
kosmetiky L’Occitane 
oznámil, že mu tržby 
celkově narostly o 14,2 % 
na 1,04 miliardy eur. Je 
to poprvé v historii, co 
společnost přesáhla hranici 
jedné miliardy. Nejrychlejší 
růst nastal v Rusku a Číně. 

CCC Obuv SK – slovenská 
divize polského prodejce 
obuvi CCC – hodlá v zemi 
letos otevřít 13 prodejen. 
CCC v současné době 
provozuje 800 obchodů 
v devíti evropských zemích. 
Na slovenském trhu je rok 
a má zde 19 prodejen. 

Biovýrobce čajů a koření 
Sonnentor vstupuje do 
dvou nových kategorií. 
Bude vyrábět také instantní 
polévky a ovocné dezerty, 
oboje v bio kvalitě. Polévky 
vyráběla společnost již 
dříve, nyní ale uvádí na trh 
jejich instantní verzi .

PRIVÁTNÍ ZNAČKY

Ahold opustí znAčkA EuroshoppEr
Maloobchodní řetězec Albert 
Heijn (Ahold), který v Česku 
provozuje supermarkety 
a hypermarkety Albert, bude 
rušit svou první privátní 
značku EuroShopper. 

V prodejnách ji postupně nahra-
dí nová low-costová značka s ná-
zvem AH Basic, která se na regá-
lech objevila v polovině dubna. 
Nějakou dobu se budou značky 
prodávat současně.  Společnost 

Ahold Czech republic datum za-
vedení nové privátní značky do 
českých prodejen nechtěla blí-
že specifikovat. Ředitelka komu-
nikace české divize Aholdu Si-
mona Caidlerová na dotaz MSM 

uvedla, že vlastní značky se na 
celkových tržbách řetězce dlou-
hodobě podílejí cca 20 %.

Podle informací evropské 
centrály řetězce byla značka Eu-
roShopper nižší kvality než ostat-
ní privátní značky, ale přitom jen 
o málo levnější. Jako první se pod 
novou privátkou objeví vejce, ce-
reálie, ořechová pomazánka, pa-
lačinky, nebo čínská smažená 
rýže. Suroviny by měly pochá-
zet od stejných dodavatelů jako 
v případě značky EuroShopper.

STRATEGIE

M&s budE rušit znAčky, 
prodEj oblEčEní klEsá 
Firmě Marks & Spencer se nedaří 
prodávat dámské oblečení. 
Propouští management a bude rušit 
značky.

Byla jedním z prvních manažerů, které 
loni na jaře šéf M&S Marc Bolland přijal. 
Úkolem ředitelky nákupu vlastních zna-
ček Sary Bradley, která nyní společnost 
opouští, bylo posílit značky M&S, aby ob-
stály v konkurenci na trhu. To se jí ale ne-
povedlo – zatímco se řetězci vede v pro-
deji potravin, segment oděvů, především 
dámská kolekce, klesá. Ke konci roku by 
měl M&S dokonce několik značek z dám-
ské i pánské kolekce zrušit. Hlavní znač-
kou se má stát M&S Collections. Bude mít 
samostatnou propagaci, její vystavení se 
bude odlišovat i v prodejnách. Značka Li-
mited se má s M&S Collections sloučit.

Bradley není jediná, kdo ponese dů-
sledky za malé prodeje oblečení. Na pod-
zim ji bude následovat ředitelka nákupu 
dámských oděvů (značky M&S Woman) 
Mary Wastnage. Před pár týdny opustila 
po třech měsících společnost také ředitel-
ka oddělení spodního prádla a kosmetiky 
Jannie Schaffer.

LEGISLATIVA

Prodej cigaret  
jen s koncesí
Od letošního července budou moci v Maďar-
sku prodávat cigarety pouze ty provozov-
ny, které dostanou od státu koncesi. Seznam 
těch, které v tendru povolení obdržely, vlá-
da zveřejnila na konci dubna. Pravidla tend-
ru nebyla transparentně rozkryta a kauzou 
se již zabývá několik organizací, jako Traspa-
rency International nebo Maďarská unie pro 
občanská práva (HCLU). Rozhodnutí o tom, 
že tabákové výrobky budou moci prodávat 
jen koncesované provozovny a že se jejich 
počet ustálí zhruba na pěti tisících (oproti 
45 tis. stávajících prodejců), padlo v Maďar-
sku loni. Tabák je v Maďarsku dobrý byznys – 
kouří zde 38 % populace, 15 % jsou býva-
lí kuřáci a 47 % nikdy nekouřilo. Průměrná 
spotřeba cigaret ročně je nad průměrem EU 
u žen i mužů. 

1 povolení 73
2 povolení 14
3 povolení 6

4 povolení 4
5 povolení 3
Zdroj: Index.hu

Držitelé koncese pro prodej tabákových vý-
robků v Maďarsku podle počtu povolení (v %)
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Když už nás jako zákazníky neuchránil 
neschopný ČTÚ, bude to vztek spotřebitelů, 
co nahlodá operátorský oligopol. Neudržitelné 

předražení přece jen získává jisté trhliny. O2 možná 
jako prvním došlo, že čím více se jejich současní 
klienti naštvou a čím více jich odejde, tím hůře pak 
dopadnou v nastávající džungli virtuálních operátorů, 
nové licence a volání přes internet. Udělat ten první 
krok a nabídnout rozumnější tarif je odvaha hodná 
leadera a evidentně to ostatní překvapilo. O2 si také 
vybralo správný segment: kdo by si nechtěl na další 
dva roky zavázat bonitní klienty, kteří hodně volají? 

V marketingu se začíná pohybovat stále více 
prodavačů deště. Dříve se zaklínali složitými 
termíny špatně přeloženými z angličtiny, 

dnes je jejich tajemnou virgulí „internet marketing“. 
Husí kůže mi naskakuje nejen z toho, že si myslí, že 
„dělají marketing“, zatímco možná trochu ovládají 
část komerční komunikace. Těm, kteří v novém 
prostředí tápou, lehce namluví, že se v digitálním 
písečku skrývá mnoho zlatých valounů. Mají na to 
přece spoustu dat. Jestli tato data skrývají evidenci 
o viditelné změně spotřebitelského chování, se v té 
změti zaručených technik většinou nedozvíme. 

trefa

Hana Huntová 
výkonná ředitelka SIMAR

KAMPAŇ

ASdA Se řídí počASíM

Prodávat v létě plavky je snadné. Počasí ale 
nemusí vždy nahrávat prodejům ostatní-
ho letního oblečení, Asda tedy vymyslela, 
jak na něj vyzrát. Když je v létě chladněji, 
inzerují svetry a kalhoty. Na stejné reklam-
ní ploše se ale druhý den může objevit 
slečna v plavkách, pokud teploty přesáh-
nou tropickou třicítku, nebo pláštěnka, 
když prší. Britský řetězec spustil poslední-
ho dubna letní kampaň své značky oble-
čení George, která v reálném čase reaguje 
na výkyvy počasí. Zahrnuje televizní spoty, 
print, outdoor i on-line aktivity. 

SORTIMENT

Lidl se zbavuje  
vlastních OTC
Lidl v Německu vylistoval OTC 
přípravky (volně prodejné léky) pod 
privátními značkami. 

Za tímto krokem Schwarz Group je snižují-
cí se obrat v jinak lukrativní kategorii zbo-
ží. Očekává se, že Lidl zřejmě postaví svou 
nabídku více na značkách, a bude tak násle-
dovat model diskontu Penny (Rewe Group). 
Ten na počátku roku vyměnil část své privát-
ní nabídky za vedoucí značky na trhu, a to 
včetně prémiových brandů. 

ZÁKAZNÍK

Kutilství na vzestupu
Podle rostoucího zájmu o činnosti pojící se 
k domácí spotřebě lze soudit, že i nadále po-
kračuje trend, který byl v době nástupu kri-
ze pojmenován jako cocooning (stažení se 
do domácností). Podle společnosti Seznam.
cz a jejího portálu Firmy.cz došlo meziroč-
ně k překvapivému nárůstu ve vyhledávání 
společností, které mají návaznost na kutil-
ské aktivity a domácí práce. Společnostem, 
které se zabývají on-line prodejem nátěro-
vých hmot a laků, vzrostla v letošním prv-
ním čtvrtletí meziročně hledanost skoro na 
trojnásobek, firmám z oblasti on-line pro-
deje železářského zboží na více než dvojná-
sobek, o třetinu (avšak nejvíce v absolutním 
vyjádření) rostla hledanost firem zabývající 
se on-line prodejem nářadí. 

inzerce
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Bankovní skupina UniCredit 
vypsala globální výběrové 
řízení na mediální agenturu, 
které se týká i České 
republiky. Stávající mediální 
agenturou je MediaCom, 
která tohoto klienta získala 
v roce 2006.

Výběrové řízení na mediální 
agenturu vypsalo i Danone. 
Celkem se v tendru „hraje“ 
o 235 milionů euro. 

Spir prodloužil termín 
uzávěrky pro nové měření 
internetové návštěvnosti 
NetMonitoru. Nový termín 
pro podání nabídek je 
19. května.    

Televize Barrandov posiluje 
i nadále zpravodajství. Nově 
nasadí krátké zpravodajské 
bloky v pět a v šest hodin. 

Reklamu v TV Metropol bude 
prodávat atmedia.

Uskupení mediálních 
agentur Aegis, které 
globálně koupila japonská 
komunikační skupina 
Dentsu, zůstane v ČR do 
konce roku pravděpodobně 
ve stejné struktuře jako 
nyní. V současné době 
probíhají první integrační 
kroky v Londýně a teprve 
poté se budou řešit zbývající 
regiony.

V dubnu rostla sledovanost 
skupině TV Nova, a to 
především díky kanálu Nova 
Cinema. V druhé největší 
televizní skupině na trhu 
TV Prima se dařilo především 
kanálu Prima Family. V dubnu 
si oproti březnu polepšila 
i TV Barrandov (detailněji 
výsledky na slideshare.net/
marketingsalesmedia).

Reklamní výnosy skupiny 
TV Nova klesly meziročně 
o 44 %, a to především 
kvůli novým obchodním 
podmínkám této stanice. 
Vedení koncernu CME 
potvrdilo, že i v druhém 
pololetí bude pokračovat 
v nastavené politice.

VELETRh

DůvoD pro reklamu-polygraf
Na veletrhu Reklama-Polygraf, který proběhne od 
14. do 16. května na pražském výstavišti PVA Expo 
Letňany, se představí řada nových systémů pro 
tisk a signmaking. 

Vedle ukázek nových řešení pro POS a POP budou k vidě-
ní i nové technologie tisku včetně ukázek 3D tisku. Pro 
média však bude asi klíčová konference Digipub, která 
proběhne ve středu. V jejím průběhu budou představe-
na nová řešení pro digitální publikování. V rámci dopro-
vodného programu pak ve čtvrtek proběhne konference 
zaměřená na využívání sociálních sítí a webu v marke-
tingové komunikaci.

NákUP MéDií

ge vypsala tenDr
Americký koncern GE se rozhodl 
vypsat výběrové řízení, ve kterém 
si chce ověřit efektivitu a cenovou 
hladinu své mediální agentury. 

„Rozhodnutí vypsat výběrové řízení je 
v souladu s interním pravidlem, kdy si 
pravidelně chceme ověřovat ceny a kva-
litu našich dodavatelů,“ uvedl tiskový 
mluvčí této společnosti. Stávající mediál-
ní agenturou na většině trhů včetně Čes-
ké republiky je skupina Omnicom, OMD. 
Na globální úrovni chce být GE i nadá-
le partnerem olympijských her. Nicmé-
ně jak jsme psali již v minulém čísle, v ČR 
s touto bankou již Český olympijský vý-
bor nepočítá. Nahradit by ji měla Era.

LiDé

Spořitelna posílila média
Novým mediálním manažerem v České spo-
řitelně se stal Zbyněk Gabriel, který do této 
firmy přichází z výzkumné agentury Me-
dian. Zbyněk Gabriel začínal v mediální 
branži v reklamní agentuře Leo Burnett, kde 
se také potkal se svým stávajícím šéfem Jo-
sefem Havelkou. Zbyněk Gabriel, který na-
hrazuje v pozici mediálního manažera Pavo-
la Mačingu, pracoval na podobné pozici na 
straně klienta již v letech 1998-2001 (Unile-
ver). V dalších letech pak prošel i řadou me-
diálních agentur (OMD, Starcom). 

VyDAVATELSTVí

Springerům 
se digitál daří
Vydavatelství Axel Springer, které je v Čes-
ké republice přítomné díky koncernu Axel 
Springer – Ringier, se razantně mění z kla-
sického mediálního domu na digitální. Příj-
my z on-line byznysu mu v loňském roce 
stouply a činí dnes již 37 % z celkového ob-
ratu. Pokračování v nastaveném trendu po-
tvrdil minulý týden ve středu na pravidelné 
výroční konferenci i šéf koncernu Mathias 
Döpfner. Ten také oznámil, že se koncern, 
který má ve svém portfoliu například bul-
vární Bild nebo konzervativní Die Welt, chys-
tá do dalšího posílení digitální produkce in-
vestovat 30 milionů Euro. 

8



6. 5.–12. 5. 2013

On-line

RekoRdy v návštěvnosti
On-line portály skupiny Nova dosáhly 
v dubnu několika rekordů návštěvnosti. 
Portál TN.cz docílil návštěvnosti 1 200 017 
unikátních návštěvníků (RU), což je nej-
lepší měsíční výsledek od spuštění v květ-
nu 2008 a meziročně o 11 % více. To TN.cz 
řadí na třetí místo v kategorii zpravodaj-
ských webů. Rekordy od svého spuštění si 
připsaly i on-line bulvární deník Prásk.tv, 
nebo nejnavštěvovanější dívčí web na čes-
kém internetu Krásná.cz.

uvedení na trh

Bauer Media  
posiluje v rozhlase
Mediální skupina Bauer Media, která nedáv-
no koupila slovenské rádio Expres, posilu-
je i nadále své aktivity v tomto podnikání. 
Ve Velké Británii odstartovala dvě nové roz-
hlasové stanice pod společným brandingem 
Kiss (Kissfresh a Kisstory). 

wanted

dva v jednom

Mrazivé zjištění: jsme v rukou schi-
zofreniků. Nebo je to bipolární poru-
cha? Spotřebitelé jsou zároveň Jekyll 
i Hyde. V depresivní fázi převládá strach. 
Chudší cílové skupiny uvykly krutému 
zacházení. Tuhle jsme obědvali v řado-
vé  hospodě na Žižkaperku. Zážitek! Dva-
krát jsem ukázal do menu, dvakrát jsem 
dostal vynadáno, že to není, nedovezli, 
vaří se. Za drzost chtít po putyce, co sama 
inzeruje, už dostalo za uši bezpočet hos-
tů, a nikdo ani nepíp! Třebaže seřvali, na 
konci mi nabídli kartičku, abych měl de-
sáté meníčko zadara. Takhle to chodí, se 
s tim smiř. Jsou zvyklí. Což také znamená, 
že jsou nedůvěřiví. Jen spatří moc nové-
ho a lesklého, prchají z krámu jak plaché 
laňky. Jenže cvak: osobnost se vymění. 
Ví vše a líp! Studiem populárních blábo-
lů manický Hyde ví, že nás farmaceutic-
ká mafie vyvražďuje očkováním, a obrací 
se k přírodním léčivům kmenů, co než vy-
mřely, dožívaly se i třiceti let. Studuje ži-
votní zvyklosti civilizací, které vyvrátil ve-
letucet syfilitiků na koních s mušketami. 
Dobře ví, že chléb, jaký chce kupovat, 
bude osobně ručně uválen poctivým mi-
strem pekařem ze zcela přírodních suro-
vin nejvyšší jakosti. A že tento chléb bude 
kdekoliv dostupný, stát patnáct za kilo 
a vydrží měsíc. Je schopen srovnat ceny 
a divit se, proč zlý obchodník chce mít 
marži a proč táž krabička v Jihlavě sto-
jí víc než v Londýně. S nadšením sleduje 
pátrače komerční televize, kteří objevují, 
že zelenina hnije dokonce i na prodej-
nách. A někdy se ty dvě osobnosti dokon-
ce prolínají, frekvence změn mezi nimi je 
rychlá a blíží se míře výskytu Schrödinge-
rovy kočky. Jsme tedy v rukou schizofre-
niků? Ne, je to lepší i horší zároveň – jsme 
v rukou obyčejných lidských bytostí, pl-
ných nadějí i obav, předsudků i skuteč-
ných znalostí, omylných, citlivých i neteč-
ných, zvědavých, ale strachujících se. Jsou 
dva v jednom, jak říká staré reklamní kli-
šé. Obava i naděje. Problém i řešení. Když 
je důvěrně nepoznáme – jak jim chceme 
něco prodat?

Cetelem Čr 139 710 890

home Credit 134 160 395

Provident Financial 82 182 741

artesa 17 769 843

Cofidis 12 734 484

eCredit 11 330 900

tommy Stachi 6 608 362

Profi Credit Czech 5 997 384

Mediální inveStiCe

víc reklamy pro úvěry
Úvěrová společnost Profi Credit se rozhod-
la zastřešit nákup mediálního prostoru jed-
ním dodavatelem. Do tendru pozvala osm 
agentur, zvítězila Médea. Mezi poskytova-
teli nebankovních úvěrů patří Profi Credit 
k menším zadavatelům. Vloni tvořily výda-
je této společnosti na reklamu 1,5 % z celkové-
ho trhu. Lídry trhy s ohledem na investice do 
médií jsou Cetelem, Home Credit, Provident. 
Poslední jmenovaný minulý týden spustil 
kampaň s novou image od agentury Passion 
Communications. Také Profi Credit plánuje 
více investovat do marketingu, a to o 25 %.

On-line

InvestIce do dIgItálních 
verzí se pomalu vracejí
hlavním novinám v uSa se začínají 
vracet investice do jejich on-line verzí. 

Nejprodávanějším titulem zůstává Wall 
Street Journal. USA Today vystřídal na dru-
hém místě New York Times. Zajímavé však 
je, že předplatné digitálních verzí činí 
u těchto titulů již zhruba 40 procent před-
platného. Pokud vezmeme všechny digi-
tální noviny, u nich činí podíl digitálního 
předplatného pouze 19 procent. Již méně 
optimistické je ale to, že digitální před-
platné činí zatím pouze 14 procent výno-
sů. 

nebankovní úvěry: výdaje do reklamy  
v roce 2012 (v Kč) Zdroj: Admosphere
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PePsi stáhla  
rasistický sPot
Společnost PepsiCo musela stáhnout on-
line reklamu na Mountain Dew po bouř-
livých reakcích, které kritizovaly zobra-
zování rasových stereotypů a zlehčování 
násilí páchaného na ženách. 

On-line reklama PepsiCo vytvořená čle-
nem skupiny Odd Future – raperem Tyle-
rem – byla veřejností na sociálních sítích 
označena dokonce za „pravděpodobně 
nejvíce rasistickou reklamu v historii“. 
V šedesátivteřinovém spotu se objevuje 
zbitá bílá žena s berlemi (zbila ji koza v re-
stauraci), která má v řadě Afroameričanů 
identifikovat podezřelého. V řadě také sto-
jí zvířecí postava – koza Felicia. Když koza 
začne za sklem vyhrožovat: „Ya better not 

snitch on a playa” nebo „Keep ya mouth 
shut“, žena říká policistovi – „She can’t do 
it.“ Což je zjevný odkaz na slogan Dew It. 
Celý příběh končí tím, že policista otevírá 
vychlazenou láhev Dew a pije. 

PepsiCo se za reklamu omluvila. Jen 
Ryan, tiskový mluvčí společnosti, uvedl, 
že firma byla zákaznickým oddělením na 
reakce spotřebitelů upozorněna již v úte-
rý a okamžitě se rozhodla spot stáhnout. 

OCENĚNÍ

Reklamy na Clavin a muzeum  
komunismu oCenili v new yoRku
Hned dvě české reklamy získa-
ly zlato na jedné z největších 
světových soutěží reklamy Clio 
Awards v New Yorku. Porota oce-
nila speciální vztyčené balení 
léku Clavin od agentury Ogil-
vy a sledovací akci v ulicích na 
podporu Muzea komunismu od 
agentury Y&R.

Malá, ale nepřehlédnutelná 
změna demonstruje benefit pří-

pravku Clavin. Speciální „erekční“ 
verze balení tablet byla vyrobe-
na v malé sérii 500 kusů a distri-
buovala se v nočních klubech. Jak 
uvádí agentura Ogilvy, balení se 
brzy stala sběratelskou záležitostí 
a pomohla také zvednout zářijové 
prodeje běžných balení značky na 
roční maximum. Za tento nápad 
si agentura vysloužila zlato v kate-
gorii Design.

V kategorii Branded Enter-
tainment získala zlato kampaň 
Muzea komunismu od agentury 
Y&R Praha. Ta připomněla v reá-
lu, jaké to bylo za minulého reži-
mu, když turisty na ulici necha-
la stíhat „agenty“ tajné služby.

KAMPAŇ

Regionální potravinu 
propagují tváře farmářů
Kampaň k soutěži o titul Regionální 
potravina letos doprovodí tváře 
konkrétních výrobců.

Odstartoval čtvrtý ročník soutěže o titul Re-
gionální potravina, který uděluje Minister-
stvo zemědělství v rámci kampaně na pod-
poru prodeje potravin z jednotlivých krajů 
České republiky. Letošní ročník se zaměřu-
je na producenty. Zákazníci si mají spojit vý-
robky s tvářemi konkrétních výrobců: pe-
kařky Ivany Reslerové z Pekařství Masařík 
v Uherském Hradišti, farmáře Michala Hrd-
ličky z Brníčka u Zábřehu na Moravě a řezní-
ka Ladislava  Francouze z Morašic.

Oceněné výrobky a jejich producenti zís-
kají kromě možnosti využívat značku Regio-
nální potravina čtyři roky na obalu výrobku 
také prezentaci v katalogu a na mapě oce-
něných výrobků. Výrobky ohodnotí komise 
složená z Ministerstva zemědělství, Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu, Po-
travinářské komory ČR, Agrární komory ČR, 
krajského úřadu daného regionu, Státní ve-
terinární správy ČR a Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce do konce června. 
Nyní smí značku používat 273 produktů.  

T-Mobile minulý týden 
natočil poslední ze série 
„lázeňských“ reklam, 
kterou obohatí další nová 
postava a která uzavře 
příběhy skokanů a Zadara. 
V televizi poběží od 10. 
května a propagovat bude 
neomezené tarify.

Rok poté, co se globální 
koncern Kraft Foods rozdělil 
na dvě entity, proběhla nyní 
změna názvu i v Česku. 
Mondelez je oficiálně zapsán 
v obchodním rejstříku, pro 
zákazníky k žádné změně 
nedochází, protože firma 
dál staví marketing na 
produktových značkách.

Kinder Surprise (Ferrero) se 
spojil s Monsters University 
(Disney-Pixar) a uvádí 
na trh limitovanou edici 
čokoládových vajíček. Ta 
budou obsahovat jednotlivě 
celkem devět postaviček 
včetně Mikeho a Sulley 
a dalších spolužáků.

Volkswagen uvedl na trh 
novou kolekci jízdních 
kol. Mezi automobilkami 
je to oblíbený způsob, 
jak obohacovat obligátní 
nabídku reklamních předmětů 
v podobě oděvů, deštníků, 
hrnků apod. Automobilky 
však vesměs nenabízejí žádné 
tuctové bicykly, ale kola 
z vyšších cenových kategorií 
(zde cca 20-30 tis. Kč), která 
korespondují s pozicí značky 
na trhu.

Kavárna Costa Coffee 
zavede do svého sortimentu 
čerstvě připravované 
ledové čaje. Bude se jednat 
o sezonní sortiment. Podpoří 
je reklamou na svých 
pobočkách a PR, které jí 
nově zajišťuje agentura 
Apriori.

Nestlé investuje 40 milionů 
eur do francouzské továrny 
na potravinové doplňky 
a funkční potraviny cílené na 
nemocnice a instituce péče 
o zdraví.
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DůsleDek krize,  
nebo nových bank?

Česká spořitelna, na kterou se v největší 
míře soustředí tlak nových bank, ohlásila za 
1. čtvrtletí tohoto roku pokles konzolidova-
ného čistého zisku o 5,7 %, což v absolutních 
číslech znamená více než čtvrt miliardy ko-
run, provozní zisk klesal ještě rychleji. Ban-
ka to nicméně odůvodňuje vleklou krizí, po-
tažmo poklesem spotřebitelské poptávky. 
Zároveň však generální ředitel Pavel Kysilka 
ve zprávě také říká, že „v prostředí rekord-
ně nízkých úrokových sazeb zaznamená-
vá celý sektor pokles čistého úrokového 
výnosu i poplatků“.  Nicméně ČS čisté pří-
jmy z poplatků a provizí meziročně vzrost-
ly o 0,8 % na 2,93 mld. Kč. Banka pro tento 
rok hledá úspory přesahující jednu miliar-
du korun. „Zhruba 560 milionů Kč uspoří-
me letos v oblasti provozních nákladů. Toto 
snižování se důsledně dotkne oblastí, jako 
je marketing, IT, správa majetku, cestovní 
náklady a školení, zaměstnanecké akce, po-
radenství,“ napsal Kysilka v interním dopise 
zaměstnancům. více na str. 30

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

S námi budete
o skok dál

SOUTĚŽ

Rockstar aktivuje 
spotřebitele
Aktivaci spotřebitelů formou jednodu-
ché „víčkové“ soutěže odstartovala 1. květ-
na PepsiCo CZ pro svou značku energetic-
kých nápojů Rockstar Energy Drink. Akce 
je určena pro český a slovenský trh, jejím 
hlavním cílem jsou mladí spotřebitelé a tě-
žištěm celé kampaně pak svět kol BMX. Me-
chanika soutěže nutí spotřebitele kupovat 
plechovky, kde pod otvíracím kroužkem 
najdou soutěžní kód. Lákadlem jsou výhry 
kol z limitované edice BMX kol Free Agent 
v designu Rockstar, které se budou rozdá-
vat každý den soutěže, ale i další ceny (trič-
ka, batohy). Soutěž bude podpořena ze-
jména pomocí sociálních sítí, kde bude 
zároveň spuštěno i speciální promovideo 
o BMX kolech. Tváří celé soutěže na ple-
chovkách se stal zlatý medailista v bikrosu 
z LOH v  Pekingu 2008 a Londýně 2012 Ma-
ris Strombergs. Rockstar je přitom pro čes-
kou Pepsi poměrně novým produktem – 
v distribuci jej má od roku 2011.

SORTIMENT

Intersnack podpoří 
impulzní balení
Malá třicetigramová balení svých Senza 
chipsů začal distribuovat Intersnack. 

Formát, který je běžný spíše ve Velké Britá-
nii, není v Česku obvyklý. Bohemia Chipsy 
takto firma dosud nabízela  hlavně v pro-
dejních automatech. „V naší kategorii jde 
o impulznost, ale někdy tomu tyto formáty 
neodpovídají. My se nyní pokoušíme to roz-
hýbat,“ říká marketingový ředitel Intersnac-
ku Michal Riegel. Cílem je dostat malá bale-
ní nejen do míst impulzních nákupů, jako 
jsou čerpací stanice, ale také do pokladních 
zón v maloobchodních řetězcích. 

PODPORA

V roadshow půjde 
o image a technologie
V pátek 3. května začala roadshow 
Peugeot Emorion Day, která trvá 
dva měsíce a letos poprvé nabídne 
technologické hračky. 

Propaguje totiž hlavně dražší modely s mo-
tory HDi.  Program se představí ve 25 měs-
tech, bude mít silnou mediální podporu 
včetně direct mailu na 23 800 adres. Tour 
připravila agentura Event Arena. Zástupci 
firmy uvádějí, že cílem roadshow není jen 
navýšení prodejů bezprostředně po akci, 
spíše jde o posílení povědomí a navázání 
kontaktu se zákazníky.

Pavel KysilKa, generální ředitel Čs

inzerce
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Diskutované značky (v %)  
Zdroj: memepower, 2013

Škoda 30

Ford 13

VW 9

BMW 8

Honda 6

Audi 5

Mercedes Benz 5

Renault 4

Peugeot 3

Hyundai 3

Ostatní 14

Témata diskusí o autech (v %) Zdroj: memepower, 2013

cena 31

spotřeba 14

vybavení 10

výkon 8

bezpečnost 8

design 7

eko 6

prostornost 5

životnost 5

spolehlivost 4

poruchovost 1

jízdní vlastnosti 1

Diskuse o automobilech  
na českém internetu
Automobilky v celé evropě procházejí nejhorším 
obdobím za více než 20 let. prodeje aut se v mezi-
národním měřítku propadají a dostávají se na nej-
nižší úroveň od roku 1990. 

Navzdory pokračujícímu celoevropskému 
sestupnému trendu v prodeji vozů od října 2011 
se Česko celý loňský rok drželo mezi nemnoha 
zeměmi, kde zájem o koupi vozu rostl. V prosinci 

se ale počty registrací propadly o 15 % a zájem 
o koupi nového vozu i nadále klesá. 

Z měření českého internetu prováděného fir-
mou Yeseter Now plyne, že o automobilech se 
v tuzemsku stále velmi živě diskutuje.

Cena, spotřeba a vybavení
mnohem více než jízdní vlastnosti, spolehlivost 
nebo životnost vozu je pro Čechy rozhodující poři-
zovací cena vozidla (30 %). Následuje spotřeba 

(14 %), výbava (10 %), výkon (8 %) a bezpečnost 
vozu (8 %). 

Ze značek Češi na webu nejčastěji diskutují 
Škodu (30 %), dále je oblíbený Ford (12 %), Volks-
wagen (10 %), Bmw (8 %), Honda (6 %) a další – 
viz graf. 

Nejvíce se na českém internetu v letošním roce 
diskutují vozy střední a nižší střední třídy - rovných 
60 %.

SLUŽBY

První komerční Czech 
Pointy má ČSOB
ČSOB a její subbrand Era jsou prvním ko-
merčním subjektem na českém trhu, kte-
rý získal od Ministerstva vnitra ČR licenci 
na poskytování služby Czech Point (služba 
snadného kontaktu se státní správnou). Ta 
je prozatím přístupná na 14 vybraných po-
bočkách, a to po jednom v každém kraji, nic-
méně síť se bude postupně zahušťovat. Pro 
banku z toho v tuto chvíli vyplývá zajímavá 
konkurenční výhoda v podobě kompletace 
návazných služeb. Podle zjištění MSM bude 
s novou službou spojena menší informační 
kampaň zahrnující advertorialy v regionál-
ních médiích a komunikaci na oficiálním 
facebookovém profilu Ery.

kAMPAň

ING Nasazuje reklamu 
kompletNě ve stylu 
kaNálu prIma Cool
Večer na 1. máje nasadila Penzijní 
společnost ING na televizi Prima Cool 
reklamu v novém formátu. Poprvé v historii 
této stanice využila značka její vlastní 
upoutávky. 
Sponzorský vzkaz od ING Penzijní společ-
nosti poběží celý květen a má upozornit na 
riziko nízkých penzí, které dnešním třicát-
níkům hrozí v důchodovém věku. Budou to-
tiž muset počítat s výrazně nižší státní pen-
zí, než jaká je vyplácena dnes.

Desetivteřinovému sponzorskému vzka-
zu propůjčil hlas herec Jan Dolanský, kte-
rý namlouvá jingly Prima Cool. S nápadem 
na využití tohoto formátu přišla mediál-
ní agentura Universal McCann. Kreativní 
idea, jak prostor využít, vzešla od agentu-
ry  Young&Rubicam. Na přípravě spotu spo-
lupracovala s týmem selfpromotion Prima 
Cool pod vedením Lindy Šandové.

AkVIZICE

UPS posiluje ve 
zdravotnické logistice
Společnost UPS kupuje maďarskou firmu Ce-
melog, zaměřenou na logistické služby pro 
zdravotnictví a farmacii. UPS očekává dokon-
čení transakce ve druhém čtvrtletí letošního 
roku. V souladu s interní politikou společnos-
ti nebyly podrobnosti o transakci zveřejně-
ny. Pro UPS v České republice se v souvislos-
ti s akvizicí nic nemění. Firma bude i nadále 
pokračovat ve svých dosavadních aktivitách. 
Díky akvizici dojde k rozšíření současné ev-
ropské sítě UPS o tři další distribuční sklady 
zdravotnického materiálu o celkové rozloze 
zhruba 24 000 čtverečních metrů.
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Revoluce 
v telekomunikacích?
Když jsem v roce 2003 nastupoval do 
telekomunikací, bylo všechno jinak. 

Samsung byl určen pro sociálně a technic-
ky slabší zákazníky, zatímco Nokia byla od-
znakem statusu střední třídy. Apple prodá-
val se ztrátou vysmívané počítače. Vysoký 
tarif u nejdražšího operátora – Eurotelu –ne-
odmyslitelně patřil k profilu podnikatelů 
a vážených zaměstnanců na středních a vyš-
ších pozicích. Telekomunikace měly velkou 
budoucnost, věřilo se ve videohovory a rych-
lá data.  

V roce 2013 jsme na tom o poznání jinak. 
Nokie jsou zde pro sociálně a technicky slab-
ší masy, Samsung kraluje. Změnila se ovšem 
i vnímaná hodnota tarifu. King není ten, 
kdo platí nejvíce, ale ten, kdo platí nejméně. 
V budoucnost telekomunikací již nikdo ne-
věří a o vizionáře je nouze.  

Je to už pár týdnů, co Telefónica O2 přišla 
s novými free tarify ověnčenými hippie ob-
rázky. Ačkoli zlevňování telco služeb je dlou-
hodobý trend, něco nového se přece jen sta-
lo. Telefónica předběhla konkurenci o dvě 
koňské délky a přišla s evropskou cenou za 
neomezené volání jako první.  

Nakolik je to revoluce, zůstává otázkou. 
Zákazníků, kteří již měli neomezené tarify, 
totiž bylo pět a půl. Přehnané jsou tedy ko-
mentáře vítající zlevnění o dvě třetiny ze 
stávajících tarifů. Nové tarify nabídnou ne-
omezené volání těm, kteří si ho dosud buď 
nemohli dovolit, nebo o něm neuvažovali. 

Osobně jsem z telekomunikací trochu 
zklamaný i přes současnou „revoluci“. V po-
sledních letech nepřišili s žádnou novou my-
šlenkou, po několika zmařených investicích 
odmítají inovovat své sítě, pokládat optické 
kabely a nabízet přidanou hodnotu. Propou-
štějí lidi, opouštějí vize, krátí platy a vracejí 
akcionářům drobné. Stávají se prostě stejně 
atraktivními jako železnice nebo vodárny. 

Znáte pravidla 
krásy?
Dove už skoro 10 let bojuje za to, aby se 
image přirozené krásy začal více pro-
dávat. Nejnovější kampaň Beauty Sket-
ches staví na rozdílu mezi tím, jak vi-
díme samy sebe a jak nás vidí ostatní. 
Výsledky jsou nepřekvapivě jasné – samy 
sobě jsme nejpřísnějšími kritiky, vidíme 
se pokrouceně. Bod k zamyšlení. Podle 
výzkumů společnosti Unilever jen 4 % 
žen o sobě přiznají, že jsou krásné. Váž-
ně? Možná by to jen znělo hloupě, mož-
ná je přirozená skromnost docela sexy. 
Možná, že když na kameru řekneme, že 
máme kulatou hlavu místo šišaté, svěd-
čí to jen o tom, že nám nejde geometrie. 
Možná jsou naše malé čelo a křivé zuby 
fakta, ne problémy. Možná nic jako při-
rozená krása neexistuje. Možná existu-
je jen přirozený pocit, že máme nějakou 
váhu, cenu, sebevědomí.  Pro nás i pro 
ostatní. A tady je komunikace Dove na-
stavená skvěle. A myslím, že může i pro-
dávat, protože když si vážíme samy sebe, 
pečujeme a staráme se o sebe, tak naku-
pujeme. Otázkou je, co a proč. Konec ko-
mentáře, začátek kvízu pro ty z vás, kte-
ří viděli i povedený parodický remake 
s muži: co myslíte, které z videí se nako-
nec podívalo pravdě do – malých a po-
ťouchlých – očí? 

PRázdniny ze 
suPeRmaRketu
S Aldi na Mallorcu, s Penny do 
Austrálie a s Rewe do USA? Téměř 
všechny velké německé supermarkety 
objevily atraktivnost trhu s cestováním 
a horlivě se snaží svou nabídkou 
zaujmout široké publikum německé 
střední a nižší třídy. 

Ačkoli se tento trend začal vyvíjet již před 
několika lety, nabídka ze supermarketu mo-
mentálně zažívá boom. Důvěra k velkým 
potravinářským obchodníkům v Němec-
ku stoupá i díky kvalitným privátním znač-
kám, které si ve své kvalitě nijak nezadají se 
značkovým zbožím, a tak lidé nemají s ná-
kupem letenek od prodejce potravin žádný 
problém. I v tom nejmenším německém su-
permarketu narazíte na pestrobarevné ka-
talogy propagující prázdniny, letenky, do-
konce i vlastní autobusovou linku (Aldi) za 
velmi atraktivní ceny. Kvalitní cestovní bro-
žury leží v prodejnách hned vedle letáků se 
slevami, a vyhnout se jim je proto tařka ne-
možné. 

Obchodní marže na potraviny jsou v Ně-
mecku stlačené na minimum, a tak se ob-
chodníci poohlížejí po něčem atraktivněj-
ším. Většina z nich spolupracuje s velkými 
cestovními kancelářemi (diskonter Aldi na-
příklad překvapivě se známou – a ne zrovna 
levnou – cestovní kanceláří TUI), a tak je kva-
lita nabízených prázdninových balíčků rela-
tivně vysoká. Zakoupit v katalogu vybranou 
dovolenou je možné on-line či telefonicky. 
Co všechno nás ještě v budoucnosti v super-
marketu čeká?

Jan Matoušek 
zakladatel a hlavní analytik firmy data mind 

Lenka Šimáková 
copywriter & idea maker, nydrle digital

Petra Peters 
commercial manager Flavoured milk drinks 

13



6. 5.–12. 5. 2013

infografika

Tolik uživatelek 
internetu ve věku 

16–24 let nakupovalo 
ve 2. čtvrtletí 2012 na 

internetu.

48 %

64 cestování

45 technologie

39 zábava

29 finance a reality

Jak Češi nakupují na internetu
Téměř třetina Čechů i Češek nakupovala v roce 2012 na internetu. Pro 
obchodníky je ale mnohem zajímavější dámská část populace. Počty žen, 
které využívají internet k nákupům, rostou mnohem rychleji.

49 %
Tolik uživatelek 

internetu ve 
věku 25–54 let 
nakupovalo ve 

2. čtvrtletí 2012 na 
internetu. 

Počty mužů, kteří ve 
2. čtvrtletí 2012 využívali 
internet k nakupování, 
se téměř nelišily.
Zdroj: Český statistický 
úřad

Téměř třetina mužů i žen nakupovala  
v roce 2012 na internetu
(z celkového počtu mužů a žen ve věku 16+)
Zdroj: Český statistický úřad

Nejlépe se ženám prodává cestování
(v % z celkového počtu uživatelek internetu,  
které nakoupily online)
Zdroj: GooGle consumer Barometer 2012

Z maloobchodního zboží ženy nejvíce nakupují hračky
(v % z celkového počtu uživatelek internetu, které nakoupily maloobchodní zboží)
Zdroj: GooGle consumer Barometer 2012

hračky  36

sportovní vybavení  34

knihy  34

domácí spotřebiče  24

osobní spotřebiče  24

CD a DVD  23

domácí potřeby  19

oblečení a doplňky  18

nejméně ženy nakupují květiny,  
dárky, přání (3 %) a nářadí včetně 
potřeb pro zahradu (7 %).

jednu kategorii celkově má maloobchodní zboží, které 
nakoupila 21 % uživatelek internetu, automobilový průmysl 
(19 %) a potraviny a péče o tělo zdraví (14 %). 

cestování a technologie vedou i mezi oblastmi, ve kterých 
ženy provádějí online průzkum před samotným nákupem. 
90 % nakupujících žen se před nákupem zajímalo o oblast 
cestovního ruchu a 87 % o technologie.

Ženy 2006 9 % × 2012 32 % Muži 2006 15 % × 2012 30 %

Počty mužů a žen, které nakupují na internetu, se v letech 2006–
2012 téměř vyrovnaly. Počet žen ale rostl mnohem rychleji, 
v posledních šesti letech se téměř zčtyřnásobil. Počet mužů 
nakupujících přes internet se ve stejném období zdvojnásobil.
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Economia a cEntrum 
Holdings: Proč?
Akvizice Centrum Holdings je asi nejzajímavější 
událostí za poslední dobu. Pokud dojde k zachování 
obou značek, pozice na prvních příčkách 
v návštěvnosti nebo v on-line investicích se příliš 
nezmění.
Centrum i Economia neprochází zrovna úspěšným ob-
dobím a trh hledá alespoň náznak logiky v rozhodování 
nakupujícího finančníka Zdeňka Bakaly.

Centrum v únoru 2013 navštívilo dle NetMonitoru 
téměř 2‚8 milionu reálných uživatelů z ČR. U Economie 
je to výrazně méně – mírně přes 900 tisíc. Cílem akvizi-
ce nejspíš nebude snaha posunout se v žebříčku návštěv-
nosti. Dohromady by dle únorových dat mělo nové in-
ternetové impérium Economia navštívit 3‚06 milionu 
uživatelů. Překryv českých návštěvníků webů pod Cen-
trem s Economií je znatelný a v závěru to znamená sou-
boj s dlouhodobě rostoucím mediazastupitelstvím 
AdActive.

Pohled na mediální investice také není příliš pozitiv-
ní. Centrum je s 73‚4 miliony Kč dlouhodobě na druhé 
příčce a spojení s Economií (v roce 2012 7‚2 milionů Kč), 
která dle AdMonitoringu v roce 2012 zaznamenala pro-
pad hrubých mediálních investic o 11‚7 milionů Kč, roz-
hodně v dotahování české jedničky nepomůže.

Pozitivní efekty akvizice můžeme začít hledat napří-
klad u zpravodajství. Centrum vlastní redakci, která pra-
cuje nejen pro Aktualne.cz a deník Insider, ale i nově 
připravovaný projekt stručných zpráv StarDance. Eco-
nomia s iHned.cz chce rozhodně posílit svou pozici na 
internetu. Jak ale spojit dvě funkční redakce? A je to 

u dvou silných mediálních značek reálné? Tomáš Búřil 
na svém blogu nastínil teorii, která počítá s prodejem 
redakce Aktualne.cz Andreji Babišovi. Může se tak stát, 
že se Aktualne.cz od Centrum odpojí.

Zajímavým přínosem může být i kombinace katalogu 
firem Najisto.cz a odborných magazínů Economia. Mož-
nou orientaci na malé a střední podniky může podpo-
řit fakt, že Economia vlastní také portál volny.cz, který zá-
stupci malých a středních podniků historicky využívají. 
Volny.cz rovněž obsahuje katalog firem, který je poháněn 
databází Zlatých Stránek. Centrum, respektive Agentura 
Najisto, je navíc certifikovaným partnerem Google v pro-
deji PPC reklamy malým a středním podnikům.

Mnoho ze současných aktivit obou firem je možné 
propojovat, ale spíše by mělo dojít ke konzolidaci. Cen-
trum je příliš rozvětvené a vlastnit dnes tři portály je 
opravdový luxus.

Kdo je Jan Páv
Pracuje na pozici Interaction Strategy Manager v mediální 
agentuře MEC, která patří do skupiny Group M (WPP). Svoji 
pracovní kariéru zahájil v mediální agentuře PanMedia Wes-
tern Praha, kde dělal mediálního plánovače pro televizi a on-
-line. V roce 2010 odešel do MEC, ve které se již naplno věnuje 
on-line. Jan Páv je držitelem třetí ceny v soutěži Young Lions. Ve 
svém volném čase hraje ragby. Spojení na autora je na:  
cz.linkedin.com/in/honzapav.

Dohromady by mělo 
nové internetové
impérium Economia 
navštívit 3‚06 milionu 
uživatelů, říká Jan Páv.

economia chce 
rozhodně posílit 
svou pozici na 
internetu. jak ale 
spojit dvě funkční 
redakce?
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uvedení na trh

Další aplikace chce vyzrát na taxíky.  
Před startem má 40 tisíc fanoušků
Začínají byznys se základnou 40 tisíc fandů, kteří jsou ochotni šířit nový produkt dále.  
Taková je startovací pozice mobilní aplikace Liftago, kterou uvede nejpozději během června  
česká společnost Adler iTech. 
Firma Martina Hausenblase, který začínal s prodejem 
značkového reklamního textilu, chce prorazit na trhu 
s novou aplikací. Má lidem umožnit objednat si nej-
vhodnější vůz taxi pro danou příležitost. Nová služba se 
má šířit pomocí komunitního marketingu. 

Na celkem 150 trzích již jsou registrovaní uživate-
lé, kteří čekají nejen na to, až se budou moci vozit poho-
dlněji taxíky, ale jsou připraveni také šířit tuto službu 
dále. Čím více lidí si díky nim aplikaci zdarma stáh-
ne, tím více na tom vydělají. Měli by tak být marketéry 
a obchodními zástupci zároveň a pomoci novou znač-
ku rychle adaptovat. Podle Ondřeje Krátkého, který se 
v Adler iTech stará o komunikaci a budování značky, 
jsou mezi nimi lidé, kteří mají vlastní mailinglisty a ak-
tivně oslovují taxikáře, se kterými by mohli spolupra-
covat. 

Abyste se v Praze mohli svést bez čekání, potřebuje-
te mít k dispozici minimálně síť 150 vozů. Zřejmě i proto 
je možné start nové služby očekávat až v následujících 
dvou měsících, až se podaří pokrytí zabezpečit.

Vyzraje na cenovou válku?
Na trhu již funguje řada aplikací zprostředkujících ta-
xislužby. Česká aplikace Taxi Club funguje od listopadu 
2012. Je založena na vyjednávání skupinové slevy s part-
nerskými taxislužbami. Po zapnutí najde vaši polohu 
a pak vás spojí s místní taxi službou– v Praze je to Pro-
fi Taxi. V dalších městech je Taxi Club ve fázi vyjednává-
ní s potenciálními provozovateli. „Propojení koncového 
uživatele s místními taxikáři je velice technologicky náročné 
a bude náročné při startu projektu zapojit kritické množství 
měst. Liftago bude proto v prvním roce funkční jen v několi-
ka městech. Očekávání marketérů tak mohou zůstat nena-
plněna. Zapojí velkou komunitu a budou mít minimální pří-
jmy,“ myslí si o konkurenční aplikaci ředitel Taxi Clubu 
Rudolf Belec. V Praze je podle něho navíc situace kom-
plikovaná kvůli cenové válce, kdy taxíky jezdí hluboko 
pod cenami vyhlášenými pražským magistrátem. Taxi 
Club je třeba ve srovnání s AAA Taxi schopen nabídnout 
nižší cenu jen u jízd do 5 km. „Je obtížné najít někoho, kdo 
jezdí levně a ještě vám za to platí,“ říká Rudolf Belec. Ko-
munitní marketing se podle něho hodí pro jiné produk-
ty. Ondřej Krátký ale dodává, že nová aplikace není pri-
márně založena na ceně. Taxikář si nastaví cenu sám 
podle času a aktuální situace. Na Taxi Clubu mu vadí, že 
nepropojuje zákazníka na pro něho nejvhodnější taxi, 
pouze zprostředkovává telefonní kontakt na partnerský 
dispečink. „Velké taxislužby do toho nepůjdou, pro tu bude-
me spíše konkurencí,“ říká Ondřej Krátký. Taxikář si s apli-

kací může „hrát“ při práci, když ho zrovna jeho dispe-
čink nevytíží. 

Reklama bez investic
Liftago umožňuje také hodnocení jednotlivých řidičů, 
zákazník také díky aplikaci dopředu vidí cenu celé za-
kázky a čas, kdy řidič dorazí na místo. Řidiči platí malý 
poplatek za zprostředkování jízdy. Polovina z těchto zis-
ků se vrátí komunitě registrovaných „marketérů“, kteří 
pomohli tomu, že aplikaci používají další lidé. Za každé 
použití získá „šiřitel" odměnu. „Po Novém roce jsme měli 
tempo růstu nových marketérských registrací cca 150 lidí 
denně. Poslední týden před oznámením služby Liftago po-
čet registrovaných narostl přes 500 denně. Počítáme s tím, 
že se marketéři budou předhánět v tom, kdo osloví víc ta-
xikářů,“ vidí to optimisticky Ondřej Krátký. Povědomí 
o službě, která je zdarma, se přitom rozšířilo bez medi-
ální podpory.

lidí se letos svezlo 
v Praze díky aplikaci 

Taxi Club

300
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Když jsem se dozvěděl o redesig-
nu krabiček Lucky Strike, nebral 
jsem ho vážně. Příkladových stu-
dií „jak by to vypadalo, kdyby...” 
se poslední dobou objevilo hned 
několik. Například návrh nové-
ho loga pro Microsoft si grafici 
zamilovali víc než jeho oficiální 
podobu (http://bit.ly/R7sznl).  

Při porovnání starého loga LS 
s novým bych jednoznačně vo-
lil to původní, které je stále chic, 
i když mu je už 73 let. Navíc LS 
decentně aktualizovalo logo les-
ky a stíny v roce 2011. U nové ver-
ze cítím, že příliv retra je natolik 
silný, že smetává i ikony. Je tento 
typ uvažování věrohodným ná-
vratem ke kořenům, nebo pou-
hým generačním bojem o po-
hled na věc? Protože novým 
redesignem se Luckies přibližu-
jí tuctům dalších log, které svou 
mladost maskují právě histori-
zující stylizací. 

Nové logo se zbavuje větši-
ny grafických prvků, které ho 
charakterizovaly řadu let. Zů-
stal jen kruh, ale z terče se stal 
knoflík. Chápu, že cigarety mají 
velmi omezené možnosti ko-
munikace. Pokud je pro výrob-
ce samotný obal reklamou, jeho 
chuť inovovat si najde své ob-
hájce. Doposud k tomu stači-
ly limitované edice a právě LS 
s nimi uměla pracovat, proto si 
jen domýšlím, proč ta radikál-
ní změna. Z grafického hledis-
ka mi nepřijde přínosná – kro-
mě humbuku, který vyvolává. 
Zpráva o nových LS vybublala 
na designérském portálu, mlu-
ví se v ní o německém trhu, tak 
nevím, jestli tady nehodnotím 
jen levně a šikovně připravenou 
kampaň.

Lumír Kajnar 
idea designer

Západoevropští kuřáci, na rozdíl 
třeba od ruských, rumunských 
nebo japonských, cení nadevše 
tradici, od své značky očekávají 
bohatou a dlouhou historii, ob-
zvlášť když ta značka nárokuje 
prémiovou cenu.

Když se značky s jistým dě-
dictvím, jako Chesterfield, Win-
ston, Stuyvesant atd. prodávají 
za nejnižší cenu, kterou umož-
ňuje zákon o spotřebitelské 
dani na tabákové výrobky, je 
opravdu těžké opodstatnit pré-
miovou cenu. Tenhle úkol se zdá 
nemožným, když si uvědomíme, 
že vlády Evropské unie postup-
ně uzavírají všechny komuni-
kační kanály před výrobci tabá-
ku (Česka Republika a Německo 
jsou spíš výjimky). Na komuni-
kaci tedy zůstane design krabi-
ček (zatím; v Austrálii a Kanadě 
třeba už bude jednotná černobí-
lá grafika).

Zcela rozumím snaze komu-
nikovat dlouhodobou tradici 
Lucky Strike, není to nic nového. 
Řada limitovaných edic svědčí 
o genialitě designérů německé 
agentury G2, která ukázala svě-
tu, jak se to děla správné.

O to méně je srozumitelný 
krok, kdy se z ikonického „Bull‘s 
Eye“ stal maximálně průměr-
ný kolotoč nerelevantních infor-
mací. Z věčně mladého elegant-
ního podporučíka generál Rudé 
armády, na jehož hrudi cinká 
řada vyznamenání. Volba fon-
tu je také nevydařená – čistota 
dosavadního řezu je nahrazena 
pseudotradicí, která nejspíš evo-
kuje laciný western.

Co přijde příště? Místo chyt-
rého humoru a nadhledu Marl-
boro právě opuštěný kovboj?

David Zappe 
Group brand manager,  
Heineken ČR

Nové loGo 
luckies
Lucky Strike se rozhodly zcela změnit svůj obraz. Udělaly 
to potichu a bez zbytečných řečí. Poprvé se jejich nová 
tvář z dílny G2 Germany objevila na německých 
webových stránkách, které jsou dostupné pouze 
z počítačů v Německu. To jen zvýšilo pochybnosti, jestli 
BAT opravdu plánuje tuto změnu globálně. 

Od doby, kdy se krabička ze zelené změnila na bílou, nedošlo v designu 
k tak dramatické změně jako nyní. Nezměnilo se pouze logo, ale přibyly 
brandované kulaté známky, nápis „Luckies“ na dně nebo bočních stra-
nách. Německé webové stránky popisují rebranding jako zlepšení a zvý-
raznění loga a obalu vůbec, odkazují přitom na původ značky. Možná se 
někteří shodují v tom, že umístění nápisu RA Patterson Tobacco Company 
a Richmond, Virginia na logu může vzbudit v Američanech asociace, které 
znamenají pravdu, klasiku a přírodní tabák – tedy symboly, které by společ-
nost jednoznačně chtěla komunikovat. Ale na druhé straně se dost možná 
jedná pouze o bouři ke sklenici vody, protože dlouhodobé výzkumy potvr-
zují, že zákazníci jsou ke svým značkám loajální bez ohledu na podobné gra-
fické změny.

142
let slaví  

legenda letos
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V posledních dvou letech došlo na časopiseckém trhu 
k několika významným událostem, pomineme-li (pseu-
do) zrození několika nových titulů, které bylo často po-
měrně záhy následováno jejich pohřbením (Výjimky 
Epocha). Dva odvěcí lifestyloví rivalové Hachette Filipa-
cchi 2000 a Stratosféra změnili majitele, kterými sho-
dou okolností jsou segmentem životního stylu nepo-
líbená vydavatelství Burda Praha a Bauer Media. Při 
dramaticky klesajících příjmech z reklamy a dlouhodo-
bě klesajících prodejích (v případě Stratosféry je přes-
nější říci dlouhodobě nízkých prodejích) je třeba hledat 
odpověď na otázku: Jakou přidanou hodnotu mají pro 
Burdu i Bauer lifestylové tituly a co zásadního dokážou 
vnést oba domy do značek nově získaných titulů, když 
ve své DNA zábavu v oblasti životního stylu nemají a ni-
kdy neměli?

Odpověď je zčásti rozpačitá, trochu smutná a tro-
chu děsivá. Zatímco vášeň a zaujetí otců zakladate-
lů Shenara a Herbecka daly vzniknout titulům, kte-
ré poskytovaly kvalitní lifestylovou zábavu a ždímala 
ze svých redakcí maximum kvality a tvořivosti (při-
nejmenším u Shenara tomu tak bylo), se stejnou váš-
ní, zarputilostí a až téměř německou systematičností 
se noví majitelé pustili do hledání úspor. Jak magické 
a novátorské v dnešní době! Slučování redakcí, maso-
vá výroba obsahu za co nejlevnější peníz – pokud není 
replikován z interních článkových databází, přebírá-
ní fotografií a PR článků od výrobců kosmetiky, oble-
čení a bot, snižování kvality papíru a vazby, a to ne-
mluvím o zhýřilostech typu opakování článků v rámci 
jednoho titulu. Představa, že za to čtenářky a čtenáři 
budou i nadále ochotni platit prémiové ceny, je kraj-
ně naivní. Ano, také jsme v minulosti přemýšleli, zda 
můžeme mít místo tří módních redaktorů – na kaž-
dý ženský titul jeden – jen jednoho, který bude vytvá-
řet módní story pro všechny tituly. Zjištění bylo, že 
jeden redaktor nemůže mít tři kabáty a ty podle po-
třeby střídat.

Pro lifestylové časopisy stejně jako pro jakékoliv jiné 
produkty s vysokou přidanou hodnotou je značka zá-
vazkem kvality. Společně s jasnou definicí čtenářského 
příslibu a pozicí značky magazínu je kreativita vedená 
a (hlídaná!) kompetentností, zkušeností a vášní klíčem 
k úspěchu. Zaprodanost tabulkovému řízení bez vášně 
a autentičnosti nikdy v mediálním podnikání nepřines-
la dlouhodobou prosperitu. Finanční řízení má dávat 
mantinely tvořivosti, ale nemůže ji nahradit. Z tohoto 
pohledu budou získané tituly pro jednoho dojnou krá-

Magazíny z Číny
Nelehký život vydavatelů časopisů vede své manažery k hledání stále nových a nových způsobů, 
jak osekat náklady, ušetřit na vstupech a přitom předstírat čtenářům, že právě ten jejich časopis je 
produktem originálním, dostatečně uspokojujícím jejich emocionální a informační potřebu – tedy 
zábavu. Značka je ve svistu tahů ostrou červenou tužkou až na posledním místě. Spojování redakcí 
a masová výroba obsahu za levný peníz je cesta špatným směrem.

vou, která velmi záhy ztratí mléko, a pro druhého noční 
můrou trhající rekordy ve ztrátovosti. 

Dobré příklady existují. Americký Hearst nebo brit-
ský Felix Denis. A není třeba chodit tak daleko. Originál-
ní a přitom inteligentní zábavu lze vytvořit i za nízké-
ho rozpočtu a ještě k tomu být ziskový, jak ukazují kluci 
z redakce Maxima. Nezbývá než věřit, že nikoho nena-
padne vyrábět obsah v Číně.

Bronislav 
KvasničKa 
Managing Director  

Tns aisa a CEo Tns Central 
and Eastern Europe

Finanční řízení 
má dávat 
mantinely 
tvořivosti, 
ale nemůže ji 
nahradit.
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Lifestylové stránky místo 
korporátního webu
„I mazlení mají muži rádi, nechtějí jít 
hned na věc.“ To je článek z korporátní 
stránky Coca Coly v Německu. Je to 
jasný trend, na který postupně přejde 
většina velkých společností. I když asi 
s trochu jinými tématy. 

V dnes už legendární prezentaci Content 
2020 představila Coca Cola svůj plán, jak do-
stat do popředí obsah, který budou lidé sdí-
let a nemluvit pořád jen o značkách. Zatím-
co na českém webu k vám korporace mluví 
jednoznačně jako ke člověku, kterého hlav-
ně zajímá pití kofeinového nápoje a pak ješ-
tě třeba SuperStar, na německé stránce už 
najdete mix lifestylových témat. Online ma-
gazín s názvem Journey je samozřejmě silně 
ovlivněný červenou „colovou“ barvou. Ino-
vace je ale v tom, že toto skutečně je korpo-
rátní prezentace. Žádnou oficiálnější nena-
jdete. Německo je po USA druhým trhem, 

kde k této změně došlo, a další by měly ná-
sledovat. 

V Německu si vytvářejí svůj vlastní obsah 
časopisu Journey, přispívají do něj jak za-
městnanci společnosti, tak externí noviná-
ři. Mezi rubrikami jsou mj. společnost, zá-
bava, štěstí, nebo mýtus. Opět jde o to, aby 
se kolem témat tvořila diskuse, nejen sdíle-
cí mánie. 

Pojem „Content marketing“ není nic no-
vého, tady ale nabývá velmi reálné podoby. 
Hlavně není nějakou zástěrkou „oficiální pre-
zentace“ ale je přesně tím, co o firmě potře-
bujete vědět, resp. co ona chce, abyste si s ní 
spojovali. K Red Bullu a jeho televiznímu pro-
gramu má ale Cola přece jen ještě dlouhou 
cestu. Aby se o jejím obsahu mluvilo, musí 
obstát na internetu v drsné konkurenci a od-
poutat se od svého korporátního „ložiska“. 

Statistiky zatím nedokážou podchytit, 
jaký je poměr vlastních médií řízených znač-
kami oproti placené inzerci. Agentury by se 
ale měly připravit na dobu, kdy bude převa-
žovat moc médií „vlastněných“. Třeba v ně-
mecké Ogilvy, která pro Coca Colu pracu-
je jako tzv. hlavní agentura v Německu, už 
pracuje víc redaktorů než v leckterém tam-
ním vydavatelství. Nedávno se časopisu 
W&V s touto statistikou svěřil její šéf Tho-
mas Strerath. 

19

Stěhujte Se na ukrajinu nebo do ruSka
Geograficky nejbližší trhy, v nichž 
mediální agentura ZenithOptimedia 
očekává v horizontu tří let růst 
reklamních investic, jsou Ukrajina 
a Rusko. V České republice půjdou letos 
investice dolů oproti celosvětovému 
trendu, kde se očekává nárůst o 3‚5 %. 

Náš trh spadající do regionu severní a střední 
Evropa stagnuje, růst o 2 % se očekává až v příštích 
dvou letech. Hned po západních zemích Eurozóny 
je to nejslabší světový region. 

„V České republice pro letošní rok očekáváme 
stagnaci až mírný pokles čistých investic, což je 
zapříčiněno hlavně nestabilní situací na televizním 
trhu,“ dodává Michal Šeda, ředitel výzkumu z praž-
ské kanceláře agentury ZenithOptimedia.

Růst globálních výdajů každopádně zaostává za 
růstem HDP. A přitom máme hned za rohem druhý 
nejvíce rostoucí region, východní Evropu a střední 
Asii, který má růst příští rok o 11‚2 %. 

„Díky obchodní politice CET 21 dojde k cel-
kovému propadu čistých investic v TV a k celko-
vému poklesu podílu tohoto mediatypu na celko-

vých investicích. Tato situace ale nahrává ostatním 
mediatypům,“ dodává Michal Šeda.

Internet celosvětově bude růst o 15 procent 
v letošním a dalších 14 % v následujících třech 
letech. To se týká hlavně displejové reklamy, která 
roste každoročně o 20 %, hlavně díky on-line videu 
a reklamě na sociálních médiích. Ani v roce 2015 
nenastane žádný konec tisku, jeho podíl jen bude 
klesat o maximálně dvě procenta každý rok, zatímco 
on-line bude mít podíl 18 % na celkových reklamních 
výdajích letos a 23‚4 % v roce 2015. Růst reklamních 
výdajů má být z 59 % tažen růstem on-line reklamy. 

Předpověďpodílu mediatypů globálně 
v roce 2015 (v %) ZDROj: ZENITHOPTIMEDIA

Podíl mediatypů globálně v roce 2012 (v %)
ZDROj: ZENITHOPTIMEDIA

Předpověď vývoje reklamních investic v ČR 
pro rok 2013 (v %) ZDROj: ZENITHOPTIMEDIA
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OBCHODNÍ STRATEGIE

Obrat Kofoly v loňském roce mírně rostl v Čechách 
i na Slovensku. „Dokázali jsme konzolidovat hospodář-
ský výsledek i díky různým úsporám a reorganizaci Kofo-
ly ČeskoSlovensko, přestože trh ke konci roku ztratil dech. 
Velký podíl na našem růstu měly produktové inovace, kte-
ré jsme v loňském roce uvedli,“ říká Marián Šefčovič, 
obchodní ředitel Kofola ČeskoSlovensko. Nepřízni-
vý vývoj trhu pokračoval i v prvním kvartále letošní-
ho roku.

Větší obrat dělá retail
„V naší dlouhodobé strategii (cca tříletý výhled) klademe 
důraz na gastronomii a impulzní kanály, kde je podle nás 
více prostoru pro rozvoj a větší ziskovost. Velká část inova-
cí proto směřuje právě sem,“ říká Šefčovič. Investice, které 
má Kofola naplánované do off-trade kanálů, se ale zatím 
od rozpočtu na on-trade příliš neliší. Větší obrat stále 
dělá retail. „Rozpočtově se investice pohybují přibližně na 
stejné úrovni,“ uvádí Šefčovič.

Spolupráce s obchodními řetězci je podle Šefčovi-
če těžká, ale adekvátní situaci na trhu, který neroste. 
„Vyjednávání jsou velmi tvrdá, občas jdou praktiky řetěz-
ců až ‚za hranu‘, ale záleží na tom, jak silný jste hráč. My 
se snažíme mít natolik silné značky a postavení, že se bez 
našich produktů neobejdou. To je naše strategie,“ tvrdí. 
Bez investic do podpory v místě prodeje se v retailu 
pracovat nedá. „U každé velké nadlinkové kampa-
ně se počítá i s in-store podporou,“ uzavírá téma 
Šefčovič.

Letos do portfolia Kofoly přibyly čerstvé 
šťávy UGO. „Otevíráme tím pro nás novou ka-
tegorii, která se na trhu začíná výrazně vyvíjet. 
Kategorii čerstvých šťáv se chceme intenziv-
ně věnovat a vnímáme ji jako velkou příleži-
tost,“ říká Šefčovič. Firma akvizicí získala 
15 fresh barů v šesti českých a dvou sloven-
ských městech. V budoucnu chce Kofo-
la otevírat další UGO bary po celé ČR i SR, 
a to jak vlastní, tak i formou franšíz. Sou-
časně s akvizicí firma zahájila prodej čer-
stvých ovocných i zeleninových šťáv UGO 
v plastových lahvičkách. Pozici v prémio-
vých restauracích, na čerpacích stanicích 
i v maloobchodních řetězcích Kofola po-
sílila také díky rozšíření portfolia o pří-
rodní vody Evian a Badoit. Letos se stala 
na českém trhu jejich výhradním distri-
butorem.

Gastronomie má větší potenciál. 
Z hlediska růstu i ziskovosti
Velká část inovací směřuje v Kofole do gastronomie a impulzních kanálů. V dlouhodobé strategii 
firmy hrají klíčovou roli. Výrobce nealkoholických nápojů si hodně slibuje od čerstvých šťáv UGO, 
které letos koupil spolu se sítí fresh barů.

Jupík měnil etikety
Inovace se letos týkaly i zavedených značek v portfo-
liu Kofoly. Dětské nápoje Jupík prošly zásadní změnou 
obalů, stejné zůstaly jen název a logo. „Reagujeme na 
vývoj trhu a celé kategorie, přání zákazníků se mění,“ říká 
Šefčovič. Výrazná změna designu je u Jupíka spojená 
s výrobou pomocí nové technologie. „Snažíme se, aby 
produkt pro děti byl výrazně zdravější a kvalitnější. I na zá-
kladě výzkumu jsme se snažili Jupíka více přiblížit mlad-
ším dětem okolo šesti let. Hlavním záměrem bylo jasně od-
dělit Jupíka ze záplavy značek dětských pití na regále,“ 
dodává. Čistší a jednodušší design má srozumitelněji 
oslovovat i rodiče.

Od lokální firmy ke korporaci a zpět
Spolu s růstem se Kofola postupně začala měnit v kor-
poraci. „V návaznosti na růst firmy jsme museli udělat 
změny v systému řízení, v určité fázi růstu vznikl holding, 
který řídil jednotlivé země,“ říká Šefčovič. Od řízení pro-
střednictvím holdingu se ale firma přibližně před ro-
kem a půl vrátila k lokálnější formě řízení. „Vrátili jsme 
se k systému řízení prostřednictvím jednotlivých zemí, 
vznikla Kofola ČeskoSlovensko a opět se snažíme firmu ří-

dit lokálněji,“ dodává. Lokální řízení se podle 
jeho slov ukázalo jako výhodnější, proto-

že díky jednodušší struktuře umožňuje 
pružněji reagovat na potřeby trhu.

O růstu firmy svědčí i fakt, že 
se rozšiřuje „pool“ reklamních 

agentur, se kterými spolupracu-
je. Na značce Kofola firma léta 
spolupracovala s agenturou 
Kaspen/Jung v. Matt, letoš-
ní kampaň na točenou Kofo-
lu připravuje se Saatchi&Sa-
atchi. „Vyhlásili jsme tendr 
na kreativní koncept a rea-
lizaci letní kampaně na to-
čenou Kofolu, který vyhrá-
la agentura Saatchi&Saatchi 

s velmi zajímavým řešením. 
S agenturou Kaspen ale i nadá-

le spolupracujeme na jiných pro-
jektech,“ říká Šefčovič. Loňská „kofo-
lonizační“ kampaň byla podle jeho 
slov úspěšná a firma má v plánu v ní 
pokračovat i letos: „Ale hledáme i jiný 
pohled,“ připouští.

4,3 %
O tolik meziročně 

rostl obrat skupiny 
Kofola v roce 2012

Marián Šefčovič, obchodní ředitel Kofola ČeskoSlovensko
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změny na trhu

V průběhu roku opustí český trh dodavatel 
potravin a tabáku do 80 % českých čerpaček, 
trafik a prodejen, společnost Lekkerland. Benzina 
i Relay už si hledají nové dodavatele.

Lekkerland se v rámci nové obchodní strategie stahuje 
z České republiky, kde se firmě loni nedařilo. Trh by měla 
společnost opustit v průběhu roku, stejně jako ten polský. 
V Rumunsku skončila už v dubnu. Generální ředitel čes-
ké divize Lekkerlandu Goran Milenkovič MSM potvrdil, 
že aktivity společnosti v Česku skončí: „Rozhodnutí centrá-
ly, jakým způsobem se tak stane, ale ještě nepadlo. V této fázi 
se zvažují všechny možnosti. Jednou z nich je, že se najde stra-
tegický partner a česká divize společnosti se jako celek prodá. 
Nechci ale spekulovat, rozhodnutí padne v průběhu roku.“ 

Benzina shání 40 % sortimentu
Již nyní ale od velkoobchodního dodavatele potra-
vin a dalšího zboží odcházejí zákazníci, mezi něž patří 
80 % čerpacích stanic v Česku. Na stanicích Benzina (Uni-
petrol) tvoří zboží z Lekkerlandu okolo 40 % sortimentu, 
sdělil MSM mluvčí Benziny Václav Loula. „Odchod z české-
ho trhu nám Lekkerland oznámil 25. dubna. Spolupráci ukon-

Lekkerland opustí Česko, čerpačky  
i trafiky hledají nové dodavatele

číme do konce roku,“ potvrdil Loula. Benzina postupně za-
čne hledat nové dodavatele, zatím s nikým nejednají. „Jde 
o to, jestli prostor na trhu využije jiný velký hráč nebo menší 
dodavatelé. Zákazník to ale nepozná,“ dodal Loula.

Relay připravuje tendr na dodavatele
Na čerpacích stanicích realizoval český Lekkerland téměř 
dvě třetiny obratu. Dalším velkým zákazníkem společnosti 
jsou trafiky Relay společnosti HDS Retail. „Lekkerland nám 
dodával v hodnotě asi třetinu zboží,“ řekl MSM obchodní 
ředitel HDS Retail Zdeněk Havelka. „S Lekkerlandem ukončí-
me spolupráci ke konci roku, ale již nyní jsme v kontaktu s dal-
šími dodavateli a připravujeme výběrové řízení,“ dodal. 

Nová strategie centrály
Celkem má Lekkerland v Česku 4500 odběrných míst 
z řad čerpacích stanic, řetězců, nezávislého maloobcho-
du a cateringu (například Eurest). Německá centrála se 
chce do budoucna soustředit především na regionální 
zákazníky, ti ale v Česku tvoří nejmenší podíl na obratu 
firmy – asi 8 %. Čtvrtinu obratu pak podle údajů společ-
nosti z dubna 2012 tvoří tzv. „systémoví“ zákazníci.

 „Cílem je vytvořit jeden funkční obchodní model pro 
všechny země, kde jsme aktivní. Ten model musí být posta-
vený tak, aby byl orientován na potřeby zákazníků, ať už 
je to velkoobchod, dodavatelský servis pro regionální 
obchody a zákazníky, nebo speciální obchodní jednot-
ky, jako jsou například čerpací stanice,“ zdůvodnil změ-
ny šéf Lekkerlandu Michael Hoffmann. Strategie počítá 
s investicí do IT, logistiky a personálu. 

Lekkerland měl v roce 2011 v ČR tržby 186 milionů ko-
run. Loňská čísla nemá podle Milenkoviče společnost za-
tím k dispozici. 

Billa soupeří s malými prodejnami
Letos Billa otevře sedm supermarketů, 
chystá e-shop a ochutnávky 
regionálních potravin.

Billa v Česku letos otevře sedm nových obchodů. 
MsM to sdělila mluvčí řetězce Gabriela Bechynská. 
Zaměřuje se hlavně na formát supermarketů s plo-
chou 400–1200 metrů čtverečních. Jak ale nasvědčují 
plány šéfa Rewe Group Alaina caparrose, mohlo by 
se to do budoucna změnit. V rozhovoru pro německý 
lebensmittel Praxis sdělil, že nechce stavět prodejny 
na zelené louce a rozvíjet bude především menší for-
máty. „Máme jednu malometrážní prodejnu v Brně, ale 
i několik dalších s menší prodejní plochou. není to ale 
náš hlavní směr,“ uvedla Bechynská. 

Konkurencí jsou lokální prodejny
Billa v České republice v roce 2012 zaznamenala 
nárůst tržeb o 2,2 procenta na 23,6 miliardy korun. 

V návštěvnosti řetězců na českém trhu je podle břez-
nové studie incoma Gfk ale až na 7.-8. místě.  První 
muž Rewe přesto jako největší konkurenci nevidí 
ostatní řetězce, ale spíše nezávislé prodejny.  „super-
market budoucnosti by měl především nabízet více 
zážitků a emocí. Mělo by to být místo setkávání lidí, 
kde se mohou také něco dozvědět, například na kur-
zech vaření,“ řekl caparros a dodal, že tento koncept 
nyní v německu testují. Větší úlohu ve vztahu k zákaz-
níkovi by měl hrát i personál, prodavačky by podle 
caparrose měly se zákazníky více mluvit, oslovovat 
je jménem. V Česku Billa kurzy vaření podle Bechyn-
ské nechystá, ale nabídne letos ochutnávky lokálních 
produktů s označením „Regionální potravina“. 

E-shop bude i v Česku
Po vzoru německa chce Billa letos i v ČR uvést 
e-shop. „Mluvit o datu jeho spuštění by bylo zatím 
předčasné,“ nechtěla upřesnit Bechynská. 

procent sortimentu 
na stanicích Benzina 
je od LekkerLandu

40
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nákupní chování

procent uživatelů 
internetu věří, že 

internet je užitečným 
nákupním zdrojem

80
Chytré nákupy budoucnosti
Nákupní zvyklosti se mění. Pokud včas 
nepochopíte, jak nakupující uvažují, nebudete mít 
šanci uspět na trhu.

Vývoj nákupních zvyklostí v současné době ovlivňují dva 
silné fenomény. Prvním je složitá ekonomická situace, 
druhým rychlý vývoj nových technologií zejména v oblas-
ti mobilní komunikace. Ekonomický tlak i následná reak-
ce obchodníků vedly v Česku k výrazné změně charakteru 
nákupů rychloobrátkového zboží většiny českých domác-
ností. Vzrostla frekvence nákupů, zmenšil se průměrný 
nákupní košík, do rekordních výšek se vyhoupl podíl zbo-
ží nakoupeného ve slevě. Spotřeba se celkově snížila.  

Hranice mezi on-line a off-line světem se stírá
Ještě k významnějším změnám dochází u zboží dlouho-
dobé spotřeby. S rozvojem internetu a především s ná-
stupem nových, „chytrých“ mobilních zařízení se začíná 
dramaticky měnit cesta zákazníka ke zboží. V souvislosti 
s tím dochází k zásadním posunům ve významu jednotli-
vých prodejních kanálů. Určitě to neznamená konec kla-
sických kamenných obchodů, nicméně internet hraje stá-
le významnější roli v nákupním procesu. Hranice mezi 
on-line a off-line světem tak bude stále rozostřenější.

Zákazník je vzdělanější a náročnější
Znalosti zákazníků se zvyšují. Hledají informace o pro-
duktech, porovnávají a své zkušenosti rádi sdílejí s ostat-
ními. Jejich náročnost ohledně kvality a služeb i nadále 
poroste, to nicméně neznamená, že by byli ochotni pla-
tit více peněz. Zákazníci si uvědomují, že je jejich posta-

vení při rozhodování o nákupu stále silnější. 80 % uživa-
telů internetu dnes věří, že se pro ně internet stal velmi 
užitečným nákupním zdrojem, který jim významně šet-
ří čas i peníze. Dvě třetiny cítí, že mají větší kontrolu nad 
výběrem nejlepších výrobků ke koupi než kdykoli před-
tím, polovina se domnívá, že je nyní méně věrná jaké-
mukoli prodejci. 

Sledovat a zacílit
Svou roli bude hrát i stoupající časová citlivost – pohodl-
nost nákupu bude do budoucna jednou z priorit. Prefero-
vat z toho budou lehce dostupná nákupní místa, ať již pů-
jde o supermarket za rohem či o nákup on-line. Dalším 
trendem je prohlubující se diverzifikace nákupních misí 
a zvyklostí, která nahrává (správně) cílenému marketingu.

Pochopit chování nakupujících a správně je oslovit 
tak bude do budoucna stále složitější. Marketingový vý-
zkum si proto už dávno nevystačí jen s klasickými metoda-
mi a dotazováním, které sledují někdy spíše deklarované 
než reálné chování. Musí být doplněn o další sofistikované 
techniky (vyspělé technologie monitorující chování zákaz-
níka na internetu či na prodejní ploše, analýzy transakč-
ních dat a prodejních ukazatelů...). Je tak možné sledovat 
zákazníka v celém procesu „path to purchase“, od pláno-
vání nákupu přes výběr nákupního místa, vlastní nákup 
až po fázi zkušenosti s produktem a službou. 

Tomáš Drtina 
managing partner, Incoma GfK

FuTurebuy 2013
Cesta k nákupu stále častěji vede 
přes digitální prostředí. 

Aktuální studie Futurebuy 2013 společnosti 
Incoma GfK potvrdila dramaticky stoupající roli 
nejen internetu, ale i dalších „chytrých“ mobilních 
zařízení v procesu nákupního rozhodování.

Výzkum zmapoval, jakou roli v něm hraje vyu-
žití počítačů, tabletů a smartphonů, které zákaz-
níci v rostoucí míře používají už přímo v prodejně, 
například ke srovnávání cen výrobků, pročí-
tání recenzí a komunikování na sociálních sítích. 
A nezřídka pak i k vlastnímu nákupu. 

Ukázal také, jak se liší motivace k použití on-
-line platforem u jednotlivých kategorií zboží. Až 
80 % lidí používá internet k vyhledávání a porov-
návání cen. Nejvíce nakupujících míří na internet 
hlavně pro elektroniku (více než třetina). Jedno-
duchost, rychlost a pohodovost jsou hlavními atri-
buty motivujícími k širšímu využití on-line prostředí 
pro nákupní rozhodování a často i vlastní nákup.

Jakým nákupním činnostem jste se věnoval/a během posledních šesti   
měsíců za použití internetu? (v %) ZdroJ: FUtUrebUy 2013, INcomA GFK

Kde jste nakupoval/a následující typy výrobků (v posledních 6 měsících)? (v %)  
Jen na internetu / Obojím způsobem / Jen v kamenné prodejně ZdroJ: FUtUrebUy 2013, INcomA GFK

Vyhledávání nejlepší ceny 80

Zakoupení výrobku 77

Hledání výrobků, které chci 77

Prohlížení obecných informací o výrobku 72

Pročítání recenzí o výrobku 66

Spotřební elektronika 38 34 27

mobilní telefony 39 27 33

domácí spotřebiče 30 34 36

Hračky 15 46 39

oděvy/móda 7 40 53

Hobby sortiment 10 33 56

Krása a osobní péče 6 32 62

Zahrada a trávník 6 21 74

Léky bez předpisu 5 20 75

Prací a čisticí prostředky 3 10 87

Jídlo a nápoje 0 8 92
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analýza

Naopak průzkum agentury TNS Aisa zkoumal 
potenciální příležitosti na českém trhu mobilních 
operátorů. Vycházel přitom z modelu tzv. 
připoutanosti, podle něhož se preference lidí 
vůči značkám liší od toho, co skutečně nakupují. 
Tato propast je největší v segmentu automobilů, 
kde to platí ve více než 70 případech. Průměrně 
se s tímto nesouladem setkáte ve 40 procentech 
případů a důvodem jsou zejména cena, 
dostupnost a to, že o nákupu nerozhodujeme 
sami. 

Když tuto metodiku TNS aplikovala na český trh mobil-
ních operátorů, vyšel jí jako nejperspektivnější Vodafo-
ne. I když je tento trh relativně stabilní, jsou tu pořád 
bariéry, které lidem brání přestoupit k jinému operáto-
rovi. 

Jestliže v době výzkumu měl 21% podíl na trhu, jeho 
potenciál byl získat dalších 6,8 %. To znamená zhruba 
173 milionů příjmů měsíčně. 

O2 tO muselO udělat

Těsně před tím, než Telefónica O2 přišla s ra-
zantním snížením ceny svých tarifů a donu-
tila konkurenci udělat to samé, zrealizovala 
výzkumná agentura Ipsos výzkum na téma, 
koho nejvíce ohrožuje případný příchod 
čtvrtého operátora, o kterém se dlouhodobě 
spekuluje. Z něj vyplynulo, že o nového 
mobilního operátora je největší zájem 
právě mezi zákazníky společností Telefónica 

a Vodafone, zatímco zákaznické portfolio   
T- Mobilu by v porovnání s aktuálním 
tržním podílem tohoto operátora zůstalo 
dotčené nejméně. Výzkum se zaměřil na 
celkový potenciál případného nového 
mobilního operátora, zdroje jeho teoretické 
zákaznické báze, stejně jako na motivátory 
eventuální změny značky operátora na 
zákaznické SIM kartě.

Podíl zákazníků převzatých od: index

O2 38 % 105
Z toho O2 prepaid 17 % 120
O2 postpaid 21 % 96

Vodafone 25 % 102
Z toho Vodafone prepaid 13 % 116
Vodafone postpaid 12 % 91

T-Mobile 38 % 94
Z toho T-Mobile prepaid 19 % 99
T-mobile postpaid 19 % 90

Zdroj byznysu případného čtvrtého operáto-
ra (hodnoty nad 100 indikují vyšší možnost 
získání zákazníků) Zdroj: IPsos

Vodafone propásl příležitost
Největšímu hráči na trhu mohl Vodafone teoretic-

ky přetáhnout nejvíce zákazníků a pomoci si tak o cca 
38 milionů korun měsíčně. To bylo ale ještě předtím, než 
Telefónica zavedla své neomezené tarify a Vodafone stihl 
reagovat kočičkovou kampaní. Od zákazníků T-Mobilu 
pak mohl získat v době výzkumu 23 milionů korun mě-
síčně. Paradoxní je, že důvod, který lidem brání přejít 
k Vodafonu, není cena volání. Je to hlavně fakt, že jej ne-
používají ostatní v rodině a přátelé. Což zavání bludným 
kruhem. Na druhém místě jsou rychlost internetu a po-
krytí signálem. 

Na závěr výzkum porovnává silné a slabé stránky 
všech tří operátorů podle toho, jak jsou vnímáni. U Vo-
dafonu je vysoká kvalita služeb, ve které nejvíc zaostá-
vá T-Mobile. Také z hlediska slušného jednání se zákazní-
ky je Vodafone na špici po T-Mobilu a Telefónice. Lidé jen 
u Vodafonu oceňují, že si mohou jednoduše ověřit cenu 
za volání. Ve výhodných nabídkách pro rodiny a přátele 
se Vodafone předhání s T-Mobilem. Největší slabinou je 
pak malý počet poboček.  Jan Patera

Konkrétně to znamená, že 38 % zákazní-
ků by měl nový operátor sebrat O2, rovněž 
38 % by měl sebrat T-Mobilu a 25 % Vodafo-
nu, rovným dílem by se přitom mělo jed-
nat o zákazníky s tarify i předplacenými 
kartami, vztaženo k celému trhu by se pak 
zákazníci v nadprůměrné míře rekrutova-
li ze zákazníků využívajících předplacené 
karty O2 a dále pak předplacené karty Vo-
dafonu. Svým překvapivým krokem Te-
lefónica jednak výrazně ztížila start po-
tenciálního čtvrtého operátora a jednak 
rozpoutala cenovou válku mezi stávající-
mi operátory. bohuslav bohuněk

O nového, čtvrtého 
operátora byl největ-
ší zájem mezi zákazní-
ky Vodafone a O2. 

milionů korun 
měsíčně mohl 

Vodafone získat 
před zavedením 

neomezených tarifů

38

23



6. 5.–12. 5. 2013

názor

Datový Casanova
Průměrování a zjednodušování nefunguje. Jednou mi někdo řekl, že nejde prostě přivést dítě na svět 
za měsíc, pokud použiju 9 žen. Ono to chce opravdu jen jednu a oněch poctivých 9 měsíců. Nebo 
možná o pár týdnů méně. Sami ale víme, jaká je to piplačka a práce a nervy, pokud se to uspěchá.
Úplně stejné je to s budováním vztahu k zá-
kazníkovi. Nedá se uspěchat a chce to čas. 
Ale v případě retailu tomu jde jít trošku na-
proti. Těmi dvěma klíčovými elementy, kte-
ré mohou společnost posunout blíže další 
úrovni CRM 2.0, jsou Data a CEO/CMO.

Začít řídit
Existuje hodně společností, které data vů-
bec neřeší. Ti mají podle mě dlouhodo-
bou budoucnost jistou – možná krátkodo-
bě profitabilní, ale podle mě nezdravou. 
Potom je také hodně těch, které jich sbí-
rají obrovská množství, ale nepoužíva-
jí je. Ty jsou bohužel také velmi neefektiv-
ní, protože množství dat firmu zpomalí 
a zaměstnance a manažery ve finále odra-
dí. Je bohužel velmi málo těch, co chápou, 
že pokud chtějí opravdu nastavit svůj pro-
dukt / službu / byznys podle svých zákazní-
ků, musí jim komplexně a v souvislostech 
porozumět.

Jak toho docílit? Nejprve změnit vnitřní 
prostředí organizace a zjednodušit interpre-
taci dat – v tom by měl hrát zásadní roli mar-
keting a CMO. Přenastavit interní procesy. 
Vylepšit interní fungování. Začít se opravdu 
interně řídit zákaznickými daty. Ne rovnou 
skočit na TU KARTU (myšleno loyalty club). 
Až poté můžete chtít měnit chování svých 
zákazníků (tady už je nějaká forma loyalty 
schématu zásadní).

Samé lži
Jsou ale data a DATA. Prosím nezaměňovat 
zákaznická data a finanční data. Jedna pat-
ří do finančních oddělení a druhá do marke-
tingu. Nikdy je nelze řídit jako jeden balík. 
Ale zákaznická mohou významně vylepšit ta 
finanční. Málokdy naopak. 

Vedle těchto dat nám sedí klasický zákaz-
nický výzkum. Jak kvalitativní, tak kvantita-
tivní. Ale pozor na jeden malý zádrhel. Oni 

lžou. Ano, respondenti skoro vždy, byť možná 
nevědomky. Prostě jen říkají, co si myslí, že 
chcete slyšet. Teprve DATA vám to ověří… On 
přece nikdo nekupuje tu nejlevnější bonbo-
niéru, jenom je to nejprodávanější položka.

Postav dům, zasaď strom
Pokud stavíte dům, tak to asi znáte. Není úpl-
ně praktické začínat střechou. Nejprve si 
musíte vybrat pozemek. Pak dostat potřeb-
ná povolení. Pak vykopat základy a posta-
vit základovou desku. A pak hrubou stavbu. 

Až je dílo hotovo, je dobré nechat ho jednu 
zimu promrznout. Pak dodělat okna, omít-
ky a technologie a potom se vrhnout na inte-
riér. Ano, všechno má svůj čas a pořádek a po-
sloupnost. Pro využívání dat ve firmě a jejich 
použití pro vylepšení firemní strategie je pro-
ces, který trvá a vyžaduje trpělivost. Ano, be-
ton opravdu tuhne 28 dní, můžete na něj sice 
po pár dnech šlapat, ale nemá plnou nosnost. 
Data jsou skoro jako ona armatura v betonu, 
ta dělá z betonu, co se rozpadne, železobeto-
novou konstrukci, co vydrží. Nejprve je po-
třeba firmu daty vyztužit, pak bude pevnější 
a dá se na ní postavit skoro cokoli. Ne obráce-
ně. Je to relativně jednoduché, ale reálné.

Cílem je opravdové CRM – Customer Rela-
tionship Management, kde se skutečně na-
plní význam těchto slov, jejich pravá podsta-
ta – proto 2.0.

Ryba smrdí od hlavy. Potvrzené univer-
zální rčení. Sakra pravda. Aby byla společ-
nost schopna změny, potřebuje vůdce. Daty 
osvíceného vůdce. Datového Casanovu. Ne 
každý se jím rodí, ale podle mne každý se 
jím může stát. 

Do toho!

Michal Štádler dvanáct let působil na různých pozicích ve společ-
nosti Tesco Stores ČR. Minulý rok se rozhodl osamostatnit a zalo-
žil vlastní firmu. V Tesku začal jako commercial trainee manager, poté 
přešel na pozici nákupčího drogerie a kosmetiky a po dvou letech 
byl jmenován obchodním ředitelem čerstvých potravin. V letech 
2005 a 2006 absolvoval mezinárodní tréninkový program organizovaný 

mateřskou společností Tesco ve Velké Británii. Po pří-
jezdu do ČR byl rok obchodním ředitelem oddělení čers-
tvých potravin. V květnu 2007 byl jmenován marketingo-
vým ředitelem Tesco Stores ČR, kde působil až do roku 

2011, poté byl necelý rok v UK na pozici Customer Service 
Director UK&Ireland. 

Data jsou skoro jako armatura v betonu. 
Dělají z betonu, co se rozpadne, 
železobetonovou konstrukci, co vydrží.

Michal Štádler
managing partner, 

I.R.M.S.
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OBCHODNÍ STRATEGIE

KlaceK na obchodníKy
Na počátku byla jedna reportáž 
v Televizních novinách o odpudivých 
potravinách prodávaných 
v obchodních řetězcích. Nyní je 
z Potravinového inspektora mediální 
projekt vyvolávající bouřlivé reakce 
diváků i postižených obchodníků.

Během Televizních novin letí rating Novy ke 
14 % a share ve skupině 15–54 se blíží jedné 
polovině, v absolutním vyjádření se jedná 
o skupinu zhruba tři čtvrtě milionu diváků – 
ideální příležitost, jak pozitivně či negativ-
ně posílit vnímání značek firem, které se 
ocitnou v reportážích. Každý díl Potravino-
vého reportéra vyvolá reakci stovek lidí v po-
době e-mailů zasílaných televizi. Reportáže 
se – k nelibosti obchodníků – evidentně tre-
fily do nálady veřejnosti. Hitem se mezi lid-
mi stala i „placka“ potravinového inspekto-
ra. Televize je musela objednávat ve čtyřech 
vlnách, v tuto chvíli se jedná celkem o 25 ti-
síc kusů. 

V nezáviděníhodné situaci se ocitl hlav-
ně řetězec Kaufland, který je jednak nejčas-
těji na pranýři, a zároveň k jeho firemní kul-
tuře patří uzavřenost před novináři. V praxi 
to znamená, že prodavači a manažeři před 
kamerou buď prchají, nebo ve zmatku volí 
agresivní techniku komunikace, pochopi-
telně k radosti redakce. Druhý nejvíce na ta-

petě se ocitá Ahold resp. jeho Albert, mezi 
dalšími „postiženými“ jsou příležitostně 
např. Tesco, Penny, Coop, Norma, Lidl, při-
čemž ne všechny reportáže dopadly (na roz-
díl od Kauflandu) pro účastníky negativně. 
Naopak zájmu inspektora zatím uniká Billa. 
Zajímavá je korelace reportáží s inzercí, kdy 
v médiích obecně a bez ohledu na media-
typ platí, že do významných zadavatelů in-
zerce se žádný titul systematicky nenaváží 
(např. kuchař Roman Vaněk v rozhovoru pro 
Instinkt děkoval odvaze portálu Seznam.cz 
resp.  Stream.cz, že vysílá jeho show s milio-
novou sledovaností Peklo na talíři, protože 
takováto kritika je kvůli inzerentům v tele-
vizi neprůchozí). Kaufland patří k nejmen-
ším zadavatelům reklamy mezi obchodní-
mi řetězci, a to napříč televizními kanály 
(v tomto roce neinzeroval vůbec), stejně tak 
Albert letos přesunul svůj mediální rozpo-
čet z Novy na Primu. Na druhou stranu nej-
větším zadavatelem je letos Penny Market 
a ani ten „inspekterovi“ neunikl, ušetřen 
zůstal jen druhý největší zadavatel řetězec 
Billa (stejná obchodní skupina jako Penny 
tj. Rewe). Celkově za všechny řetězce se při-
tom na všech televizních kanálech hraje roč-
ně o asi miliardu mediálních investic (v ce-
níkových cenách).

Co přijde dál? Nova už si po známkách 
Prázdninový inspektor (kempy), Zimní in-

2012 2013/(1–3)

Jak obchodní řetězce inzerují na  
TV Nova / CET 21 (v mil Kč) Zdroj: Admosphere
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Billa

COOP

Globus

Lidl

Penny

Tesco

109
0
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8

20
3

19
0
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0

79
17

69
3

spektor (lyžařská střediska) a Potravino-
vý inspektor nechala zaregistrovat známku 
Pivní inspektor. Dočkáme se tedy v létě lep-
ších hospod?

Značka Tchibo byla donedávna spojená pouze 
s kávou. Nyní expanduje do segmentu zásilkového 
obchodu.
Letošní výraznější vstup společnosti Tchibo do zásilko-
vého obchodu může být pro část lidí z branže překvape-
ním. V době, kdy většina zásilkových obchodů krachu-
je, se může zdát, že krok Tchiba nemá logiku. Jenomže 
má. Tchibo touto cestou totiž levně řeší rozšíření své ob-
chodní sítě.

Výraznější podpora spotřebního zboží brandované-
ho tímto výrobcem kávy je nová. Takže v žádném pří-
padě se nejedná o jednorázový pokus o rozšíření sorti-
mentu v reakci na krizi. Tato korporace totiž s nápadem 
vedle kávy prodávat i spotřební zboží přišla již v roce 
1973. V důsledku nejde o nic jiného než o razantnější zvi-
ditelnění aktivity této firmy. Navíc Tchibo touto cestou 
zúročuje svoji akvizici konkurenční značky Eduscho 
(proběhla v roce 2000), která byla právě na prodeji kávy 
a doplňkového zboží postavená.

Nový internetový obchod, který nedávno společ-
nost Tchibo podpořila i v televizní kampani, je pro ten-

Rozšíření sortimentu nám pomáhá
to koncern celkem jednoduchou cestou, jak podstat-
ně rozšířit svoji obchodní síť. Základní princip e-shopu 
stojí na rozdělení na pevný a pohyblivý sortiment. Do 
první skupiny patří všechny produkty, které se týkají 
kávy, kávových kapslí a doplňků. Druhou část pak tvo-
ří zboží, které se mění každý týden, a které tak funguje 
i jako impulz pro opakovaný nákup. „Každý týden nabí-
zíme tématické kolekce, které mají zhruba 30 položek, a my 
garantujeme nejen jejich kvalitu, ale i to, že na trhu budou 
vždy jen v omezeném množství. Aby nebyl web postupně 
zahlcený starými nabídkami, platí pravidlo, že každá ko-
lekce se v e-shopu drží jen šest týdnů,“ vysvětluje Richard 
Hodul, generální ředitel české a slovenské pobočky to-
hoto koncernu. Dalším benefitem pro nákup v on-line 
obchodě by pak měl být jak časový náskok, tak i fakt, 
že jednotlivé zboží je navrhováno předními světovými 
designéry. Jednotlivé sortimentní řady jsou připravo-
vány tak, aby postupně rozšiřovaly naší cílovou skupi-
nu. V blízké budoucnosti se tedy v nabídce objeví na-
příklad kolekce pro automobilisty nebo pro milovníky 
domácích zvířat.

Zboží se mění každý 
týden, a funguje 
tak jako impulz pro 
opakovaný nákup.
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Je to drahá, ale 
smysluplná cesta
Českým zákazníkům nejde jen o cenu, ale spíše o celkový pocit, který 
z nákupu mají, říká v rozhovoru pro MSM Marc Groenewoud, který v Makru 
pracuje na pozici Customer Management Director. 
Vy byste měl vědět o českých zákaznících 
asi nejvíce. Jací jsou?

Mohu hovořit za naše zákazníky, a ti jsou 
nároční. Jsou zároveň kritičtí, mají sebevědo-
mí a vyžadují kvalitu. 

A to vše v kombinaci s nízkou cenou…
Neřekl bych, že je nízká za každou cenu. 

Spíše jde o pocit, že dostávají něco navíc. Z na-
šeho mezinárodního porovnání vychází, že 
pro 44 procent z nich jsou klíčové akční ceny. 
To je v Evropě nejvíce. 

Mluvil jste o kvalitě, to je v Česku nyní asi 
citlivé téma.

Všechny ty aféry jsme vzali spíše jako pří-
ležitost. Ale kdybyste se mě zeptal, jak se změ-
nil zákazník v poslední době, tak bych řekl, 
že je ještě opatrný. Zvláště pak klienti ze seg-
mentu HORECA (pozn. red.: zkratka pro firmy 
ze segmentu hotely, restaurace, catering) vy-
žadují certifikáty a chtějí mít jistotu, odkud 
je naše zboží. 

A díky různým televizním pořadům vyža
dují i čerstvost.

Především lokálnost. Daleko větší tlak je 
na dohledatelnost a původ zboží.

Mluvil jste o promotion. Co to ve vašem 
pojetí znamená?

Je jedno, zda použijete leták, sekundární 
vystavení, nebo jiný nástroj. Podstatná je vý-
hodnost nákupu. 

Takže jsme zpět u soutěže o nejnižší cenu?
Ne, to není podstatné. Důležitá je vždy re-

levance produktu pro danou cílovou skupi-
nu a osobní pocit výhodnosti.

Já vím, že je to otázka jako z časopisu Bra
vo, ale přesto: Kolik je dnes ideální sleva?

Nevidím moc důvodů, proč by mělo být 
lépe. Lidé se i nadále bojí utrácet, což brzdí 
ekonomiku a prodlužuje krizi.

Někdy stačí malá sleva, protože zákazníci 
toho nakupují hodně, takže si sami spočítají, 
že je to pro ně výhodné. U jiných produktů to 
zase musí být více, protože se daná komodi-
ta prostě ve větším nenakupuje. Takže pokud 
čekáte na kouzelnou formulku, tak vás zkla-
mu. Podstatná je relevantní cenová výhoda. 

Nicméně stále jde o práci s cenou. Jenom
že cenou bojují dnes všechny řetězce, tak
že čím se chcete lišit?

Stojím si za tím, že kdo počítá s vítězstvím 
díky nízké ceně, nemá pravdu. Prostě nemů-
že být dlouhodobě ziskový a poskytovat kva-
litní služby. Náš postoj k cenovým soubojům 
je, že chceme být výhodní, ale v součtu celého 
nákupu. Není naší politikou nalákat zákaz-

níky na akční zboží s výraznou slevou a in-
vestici do marže dorovnat na vyšších cenách 
u ostatního zboží, které současně s akčním 
zbožím zákazník nakoupí. Jít do souboje o co 
nejnižší ceny prostě není z dlouhodobého 
hlediska rozumné. 

Jenomže řada obchodníků na to slyší. Viet
namci třeba nakupují dost věcí v Kauf
landu jen kvůli jejich nízkým cenám.

Nevím, kolik vietnamských obchodní-
ků nakupuje tam, nebo jinde. I když pro ně 
máme vytvořenou speciální divizi, podobná 
data nejsou. Ale zkuste se na to podívat tak, 
že majitel malého obchodu u nás nakupuje 
zhruba 40 položek. Pokud by u všech hledal 
nejvýhodnější ceny na trhu, a pak by pro ně 
jezdil, bylo by to pro něj časově daleko nároč-
nější, než je jeho zisk. Navíc třeba v HORECA 

je to úplně scestné, protože tam potřebujete 
mít stále stejný sortiment, například z důvo-
du stálého menu. 

První čtvrtletí je pryč a blíží se pololetí. 
Jaký je výhled Makra na letošní rok?

Makro má přece jen jako velkoobchodník 
specifickou pozici, ačkoliv situace na trhu 
není dobrá a neochota zákazníků utrácet pře-
trvává, zaznamenáváme významný nárůst 
v segmentu tzv. delivery (MAKRO Distribuce). 
To je oblast, kde získáváme nové zákazníky. 
Celoroční porovnání prodejů tedy nepředsta-
vuje nikterak dramatický propad. 

Takže horší než loni?
Je brzo na nějaké zásadní soudy, ale nevi-

dím moc důvodů, proč by mělo být lépe. Na 
jedné straně se zvýšilo DPH, výdaje lidí nebo 
hrubý domácí produkt také nerostou. Jde 
o to, že lidé se i nadále bojí utrácet, což brzdí 
ekonomiku a prodlužuje krizi. 

Na to pozor. Když toto řekl před pár lety 
váš nový ředitel, tak jste to odnesli na 
hodnotě akcií. 

To bylo ale něco jiného. On přece jen ohla-
šoval zásadní restrukturalizaci firmy a nový 
positioning.

Máte sice jasnou strukturu, ale do té se 
vám tlačí ostatní obchody... 

Jdeme cestou tzv. vícekanálového přístu-
pu (Multichannel approach). Na jedné stra-
ně jsme velkoobchod Cash & Carry střihu, 
k tomu od roku 2011 provozujeme rozvážko-
vou službu, máme síť obchodních zástupců 
a nově jsme rozjeli partnerskou alianci Můj 
obchod, kde máme po třech měsících v Če-
chách 80 a na Slovensku 75 obchodů. Do kon-
ce roku tedy ještě otevřeme dalších 250 pobo-
ček a na Slovensku asi 150. 
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Daniel Köppl, šéfredaktor MSM

Kdo je Marc 
Groenewoud
Dnes pracuje v Makru na pozici Customer 
 Management Director. Ve skupině Metro Cash 
& Carry pracuje přitom od roku 2007. Do světa 
obchodu však přišel z pozice marketingového 
ředitele Henkelu, kde pracoval deset let. 

To je tedy reakce Makra na krizi?
Vezměte si situaci, v jaké je trh. Na jedné 

straně disconty a supermarkety, které zvyšu-
jí svůj podíl na trhu. Na druhé straně je nezá-
vislý maloobchod, kde můžeme majitelům 
pomoci. Nabízíme jim značku, letáky, vybave-
ní obchodů, vývěsní štíty. Tedy věci, na které 
obchodníci nemají. A při tom všem zůstávají 
samostatní. Obchody zůstávají zcela ve vlast-
nictví jejich majitelů. 

Omlouvám se, ale kde je obchodní mo-
del? Tuto cestu zvolilo Tesco a zatím to ne-
vypadá, že je ze Žabky úplně nadšením 
bez sebe.

Jasně, že je to drahá cesta. Ale zkuste se na 
to dívat jako na investici do pro nás význam-
ného zákaznického segmentu, nezávislý ma-
loobchod stále tvoří až třetinu našich pro-
dejů. 

Tomu rozumím. Ale kde je obchodní mo-
del?

To stojí na principu win-win situace. 

To není moc jasné. 
Princip stojí na tom, že pracujeme s urči-

tou mírou ziskovosti provozovatele. Ale ne 
v nějakém umělém modelu, ale na principu, 
že my pomáháme s category managemen-
tem, organizací obchodu a dalšími věcmi, 
které umíme. Ale odpovědnost je na straně 
provozovatele.

Aha, a jaká je návratnost?
Můj obchod stojí na dlouhodobém part-

nerství. A jen pokud to bude dlouhodobé, tak 
to bude fungovat. Nyní je to investice na naší 
straně. Spočítané je to tak, že někdy okolo tří 
nebo čtyř let by se to mělo zlomit. 

Říká se, že velké řetězce neumějí dělat malé 
obchody, protože stále uvažují jako velcí.

My jsme si prošli nejdříve několika pilot-
ními projekty, navíc se jedná o koncept, který 
funguje dobře v Polsku (pod značkou Odido). 
Takže si to nemyslím. Ale základ této partner-
ské aliance stojí na tom, že naším společným 
cílem je zisk. A pak je jedno, zda ten člověk 
nakupuje zboží u nás, nebo jinde.

Jaké jiné možnosti máte ještě proti  
krizi?

Úspěšným sektorem je již zmíněná naše 
delivery služba Makro Distribuce, kde roste-
me řádově o osm procent ročně. Dále pak tr-
vale rozšiřujeme specializovaný potravinový 
i nepotravinový sortiment včetně exkluziv-
ních potravin a delikates, které běžně trh ne-
nabízí. 

To je zvláštní. Nezmínil jste on-line. To 
dnes říkají všichni.

Ale to už funguje. Lidé, pro které děláme 
i zásobování, objednávají již z 54 procent on-
-line. A na Slovensku dokonce je těch klien-
tů 60 %.

A nekazí on-line váš hlavní byznys? 
Náš on-line objednávkový systém naopak 

představuje pro delivery zákazníky pohodlné 
řešení, tedy naopak je tímto získáváme. Na-
víc máme nastavená pravidla, že když děláme 

akvizici nových delivery zákazníků, pak dů-
sledně tím způsobem, abychom si nekaniba-
lizovali své Cash & Carry zákazníky. Prostřed-
nictvím Metro Distribuce se dostáváme na 
zcela nový trh. 

Kolik klientů vlastně dnes máte?
Dnes máme 650 tisíc registrovaných klien-

tů, což při deseti a půl milionech obyvatel…

Jasně, ale asi ne celá populace pojede ve 
švarcsystému, aby mohla mít vaši kartu.

Já vím. S celkovým počtem zákazníků 
jsme spokojení. Daří se nám totiž každý rok 
získat zhruba 40 až 50 tisíc nových zákazní-
ků. Ale přiznávám, že přibližně podobnou 
část ztratíme, protože prostě lidé přestanou 
podnikat. A dopředu říkám, že za oněmi 650 
tisíci kartami musíte vidět zákazníky, kteří 
nakupují častěji než jednou ročně. 
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Je to zvláštní branže. Reklama, která pro-
dá 10 000 automobilů, je považována za mi-
mořádně úspěšnou, ačkoli ji spatřily desítky 
milionů spotřebitelů. Jenomže opravdu mů-
žete nazvat úspěchem to, že na reklamu za-
reaguje jeden člověk z tisíce? A právě v tom 
je kouzlo nákupních dnů a akcí, které pořá-
dají některá vydavatelství. 

Jasná cílová skupina
Princip nákupních dní není složitý. V zása-
dě jde o klasickou cenovou dotaci pro čte-
náře. Rozdíl oproti podobným akcím napří-
klad na internetu je pouze v tom, že platnost 
kupónů je časově omezená a akce je podpo-
řená mediální komunikací. 

Další výhodou nákupních dnů organi-
zovaných časopisy je, že na rozdíl od slevo-
vých portálů, kde se nabízejí plošné slevy, 
v případě tištěných médií se pracuje s již jas-
ně definovanou cílovou skupinou. „I když dě-
láme těchto akcí více, navzájem si nekonkuru-
jí. Čtenářky Marianne a Světa ženy a Katky jsou 
zcela jiné. Tomu odpovídá i výběr spolupracu-
jících firem. Stejný příběh je to i s Elle  Fashion 
Shopping Weekendem, kde oslovujeme vždy 
luxusnější značky a logicky je tak na partne-
ry více selektivní než předchozí akce,“ říká pro 
MSM Lukáš Polák, obchodní ředitel z vydava-
telství Burda, které patří spolu s vydavatel-
stvím Mafra mezi největší organizátory po-
dobných akcí. 

NákupNí dNy dobře 
fuNgují. Zatím
Nákupní dny jsou názornou ukázkou 
toho, že tištěná média mají stále co 
nabídnout.

pohled očima vydavatelů
„Cíle projektu jsou ve třech oblastech – inzertní, obchodně-distribuční a marke-
tingové. V první oblasti se jedná o navýšení příjmů z prodeje kuponů, nově pak 
prodeje titulárního partnerství celé akce. Ve druhé oblasti realizujeme příjmy pro-
střednictvím zvýšeného prodeje novin s magazínem obsahujícím kupony. Pra-
videlně se jedná o nárůsty v řádu desítek tisíců výtisků,“ říká Aleš Pýcha, ředi-
tel marketingu Mafra, a Jan Ecker, ředitel distribuce z Burdy, pak dodává: „Když 
děláme Dny Marianne, je nárůst prodejů klidně o 95 procent, což potvrzují 
i výsledky z minulého roku, kdy jsme prodali zhruba 114 000 výtisků. U ostatních 
titulů stoupá prodaný náklad zhruba o 30 procent.“ Oba oslovení manažeři se 
shodují, že podobná akce sice pomůže prodejům, nicméně jen jednorázově. 

„Z hlediska marketingového je pak projekt nástrojem podporujícím značku 
prostřednictvím většího zapojení našich čtenářů. Kromě benefitů formou slev 

v obchodech pro ně a jejich rodiny připravujeme i další akce, které mají budovat 
vztah se značkou Ona Dnes,“ vysvětluje svůj postoj Aleš Pýcha. 

Specifický je i přístup k cenové politice těchto akcí. „Vždy jde o placený 
speciální formát inzerce vztahující se přímo k nákupní akci. Navíc podmín-
kou k účasti je být inzertním klientem daného titulu i v průběhu roku,“ popisuje 
obchodní strategii Burdy Lukáš Polák (obchodní ředitel). Jinými slovy, můžete 
investovat jen 49 tis. Kč do kuponu, ale zároveň si připravte i dalších cca 80 tis. 
za další inzerát. Obchodní postup Mafry je jiný. V jejím případě záleží na rych-
losti (včasnosti), kdy si inzerát objednáte (cena za kupon je 69 až 99 tis. Kč). 
Oba manažeři se shodují i na tom, že klíčová pro úspěch je marketingová pod-
pora nákupních dnů. Zjednodušeně řečeno platí, čím více je akce vidět, tím je 
úspěšnější.

Zkušenosti jsou rozdílné
Zkušenost výrobců a prodejců s touto pod-
porou shrnuje Věra Dvořáčková, retail co-
ordinátor KappAhl: „Obliba vložených sle-
vových kuponů v magazínech jak v ČR, tak 
i v Polsku roste a počet dámských magazínů, 
které organizují podobné akce, se také zvy-
šuje. Je tu sice riziko, že s rostoucím počtem 
těchto akcí bude klesat její efektivita, ale naše 
zkušenost s touto formou podpory prodeje je 
dobrá. Loni jsme byli na třech akcích (Mari-
anne, Elle a Ona Dnes) a letos zkusíme i ná-
kupní víkend v Katce a Světu ženy.“ 

Lucie Tomášková, která pracuje v Yves 
Rocher, si pak všímá, že „boom slevových ku-
ponů trošku upadá, i když neustále vznikají 
nové podobné akce. Obecně můžu ale říci, že 
takovéto akce mají vliv menší či větší na zvý-

šení prodejů. Ale uplatňování kuponů je závis-
lé i na počasí. Nepříznivé počasí láká nakupují-
cí do obchodů.“

O tom, že úspěch stojí na míře poskyt-
nuté cenové dotace, ví své i Jana Štěpánková 
z kosmetiky Ryor: „Myslím si, že kuponových 
akcí je hodně, nebo spíše hodně nekvalitních. 
Na kuponech bohužel není žádná výjimečná 
akce, ale akce, kterou je možné běžně v obcho-
dech získat i bez kuponu. A to snižuje jejich úro-
veň a důvěru.“ Stejný, možná pragmatický 
názor zastává i Radek Voňavka z Fann Droge-
rie, který je k budoucnosti kuponových akcí 
spíše skeptický, i když připouští, že „prode-
je v průběhu těchto akcí rostou vždy v řádech 
stovek procent. Především pokud jde o Prahu 
a Brno, ale přesto si nemyslím, že je toto cesta 
do budoucna.“

V případě tištěných médií se pracuje s již jasně definovanou cílovou skupinou. 
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Volkswagen outsourcoval 
dealerskou reklamu
Koncepce dealerského marketingu Volkswagenu 
se zrodila před více než pěti lety. Od té doby se 
stále vyvíjí, přičemž naposledy došlo k zapojení 
třetí strany, tedy externí agentury. To se stalo na 
začátku letošního roku.

Důvodem k outsourcingu části marketingových akti-
vit značky Volkswagen (přesněji divize osobní vozy) je 
snaha optimalizovat množství procesů, které jsou spo-
jené s marketingovými aktivitami čtyř desítek dealerů, 
dále potřeba rychlejší reakce a v neposlední řadě sna-
ha uspořit. 

Importér vs. dealer
Marketing značky Volkswagen se stejně jako u jiných 
značek rozpadá na část, která je řízena přímo impor-
térem (typicky národní mediální a podlinkovou ko-
munikaci), a část, kterou realizují jednotliví dealeři. Ti 
využívají jednak vlastních zdrojů a jednak jim – za defi-
novaných podmínek – přispívá i samotný importér (ofi-
ciálně název tuzemského importéra značky Volkswagen 
zní Porsche Česká republika). Importér přitom připra-
vuje nejen své zastřešující komunikace, ale připravuje 
podklady i pro komunikaci dealerů.

Z velké části se jedná o adaptaci zahraničních mate-
riálů, a to o podklady pro komunikaci ve všech media-
typech – od tiskové inzerce, přes rádio, outdoor až po 
on-line a POS. „Dealeři ve velké míře využívají především 
rádio, které je optimálním médiem pro aktivaci zákazníků. 
Rádio pak doplňují buď tiskovou nebo on-line inzercí, pří-
padně billboardy,“ vysvětluje Radka Jeníčková z marke-
tingového oddělení Porsche Česká republika.

Jednotliví dealeři mají k dispozici jednak B2B in-
ternetový portál s nejrůznějšími podklady, spravova-
ný importérem, jednak je jim 24 hodin denně k dispo-
zici servis reklamní agentury Rituál. Agentura má mj. 
terénního pracovníka, který by měl každého ze čtyřicít-
ky dealerů navštívit alespoň jednou za dva měsíce. Aby 
celá komunikace byla pod kontrolou, běží přes agentu-
ru i dodávky jednotlivých kampaní. V praxi to např. zna-
mená, že dealer si inzerci v tiskové kvalitě a připravenou 

importérem nemůže stáhnout přímo z B2B portálu, ale 
jen přes agenturu, čímž se odfiltrují i případné prohřeš-
ky proti corporate designu značky.

Alespoň tři kampaně ročně
K rozdílům mezi importérskou a dealerskou kampa-
ní patří např. větší důraz na zobrazení samotného vozu 
či zvýraznění akční nabídky v případě dealerské rekla-
my. V rámci pravidel každý dealer ví, kolik musí proin-
vestovat, aby dosáhl na podporu od importéra, zároveň 
se částka odvíjí od prodaného počtu vozů v daném roce, 
resp. počtu vozů, které se dealer zaváže prodat. Přibližně 
se přitom jedná o podporu ve výši jedné čtvrtiny mar-
ketingových nákladů. Aby dealer dosáhl na podporu, 
měl by v průběhu roku zrealizovat alespoň tři kampa-
ně za rok. Většinou se tak děje v souvislosti s uváděním 
novinek nebo v rámci akčních nabídek. Vedle mediální 
komunikace však dealeři realizují i různé aktivity pod-
linkového charakteru, nejčastěji podporují lokální spor-
tovní akce. Ve všech případech jim s přípravou i exekucí 
pomáhá agentura. 

K třecím plochám, které v komunikaci dealer–im-
portér vznikají, patří především rozdílné představy 
o zviditelnění dílčích brandů: na jedné straně se jedná 
o samotnou značku Volkswagen, na druhou stranu kaž-
dý dealer rovněž představuje samostatný brand, kte-
rý v rámci regionu může být velmi silný (v Praze např. 
Auto I.S.R, Auto Klokočka, Auto Jarov, TUkas aj.). Zatím-
co importér drží v ruce nástroj v podobě finančního pří-
spěvku, na dealerech fakticky stojí samotné prodeje. 

Dealeři jako celek přitom v poměru k marketingu 
importéra vládnou asi třetinovým rozpočtem, takže i to 
je důvod, proč se automobilka snaží marketingové ak-
tivity mít pod kontrolou a tlačit na efektivní vynakládá-
ní prostředků. Agentura pak importérovi reportuje, jak 
jednotlivé akce proběhly.

„I když se jedná o čerstvou zkušenost, dá se říct, že se po-
dařilo eliminovat předsudky některých dealerů spojené s pří-
tomností dalšího subjektu, který vidí do jejich podnikání, 
a tedy s prvními výsledky tohoto projektu jsou spoko-
jeni,“ hodnotí první zkušenost Radka Jeníčková.

Jak to vidí dealer
Mezičlánek v podobě reklamní agentury Ritual je zatím na počátku svého fungování, takže celý model lze zatím jen 
těžko hodnotit. Nicméně výhodu vidím v rychlém řešení požadavků na zpracování inzerce, internetových bannerů, 
atd. Plus vidím také v konzultaci marketingových plánů s agenturou, která sleduje, zda plánované náklady splňují 
požadavky importéra, což je dobré pro nárokování příspěvků z tzv. HEW konta. Při nesplnění těchto požadavků 
může dealer o část příspěvku přijít, a je tedy na místě toto hlídat. Ze subjektivního pohledu musím ještě zmínit 
celkově profesionální přístup mladého a příjemného kolektivu agentury Ritual.

Klára Doležalová, marketing tUkas

kampaně za rok musí 
udělat dealer, aby 

dosáhl na podporu
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rozhovor

V čem je dnes podle vás největší konkurenční výho-
da České spořitelny?

Značka ČS je jasná, netřeba nikomu nic vysvětlovat.
 

Ještě něco dalšího?
ČS tradičně přitahuje pracovité a přitom skromné lidi, 

nenajdete tady namyšlené hvězdy, banka je nijak neláká.
(... pokud budeme moci uplatnit maximální úspory v oblas-

ti změny poměru základních mezd a bonusů a zároveň přizpů-
sobit naši vysoce nadstandardní výši a objem zaměstnaneckých 
benefitů blíže tomu, co je standardem na trhu a v sektoru.)

Vaše značka je konzervativní, ale neodrazuje to ně-
které segmenty klientů? Proto jste přece loni uvedli 
další subbrandy jako Erste Premier nebo Erste Corpo-
rate Banking...

Obrovská gravitace našeho brandu může být výho-
dou, ale pro některé segmenty i nevýhodou. Proto jsme 
zvolili onu multibrandovou strategii.  

NamyšleNé hvězdy  
tady NeNajdete
S rozhovory je to těžké. Ne všichni totiž mohou říkat vše, co by chtěli. A tak jsme to vzali na sebe. 
Vedle oficiálních odpovědí Pavla Kysilky, ředitele České spořitelny, vám nabízíme i pohled na věci 
z druhé strany. A to díky tomu, že se nám podařilo dostat se k interní komunikaci této banky.  
Návod na čtení: Tučně otázky novinářů. Citace z interních dokumentů – barevná kurziva.

Neplete se to klientům?
Klienti s tím naštěstí problém nemají, spíše to oceňu-

jí. Vzali to jako vyvrcholení naší dlouholeté snahy o vy-
tvoření optimální nabídky pro různé segmenty.

(Zároveň se ale musíme velmi sebekriticky podívat na to, 
že v mnoha oblastech zásadně zaostáváme za očekáváním 
našich klientů, že pokrok, kterého jsme dosáhli v jejich spo-
kojenosti a vztahu k nám, je u některých klíčových segmentů 
naprosto nedostatečný.)

Před rokem jste hovořil o tom, že chcete vybudovat 
„čtyři banky v jedné“? Třetím brandem je  
ČS pro masovou klientelu, ale který bude ten  
čtvrtý?

Stále přemýšlíme, kam směřovat v oblasti středně 
movitých zákazníků. Není to ještě uzavřená otázka.

 
Bude to ještě letos?

Spíše ne.

Stále přemýšlíme, 
kam směřovat 
v oblasti středně 
movitých zákazníků, 
říká v rozhovoru Pavel 
Kysilka. 
Foto Radana Čechová

Od Josefa Havelky 
očekávám, že 
nakrmí naši 
strategii konkrétní 
marketingovou 
komunikací.
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Jana Chuchvalcová a Bohuslav Bohuněk

Kdo je pavel kysilka
Pavel Kysilka vystudoval VŠE v Praze, v letech 1986–1990 působil v Ekonomickém ústavu ČSAV. V roce 
1990 se stal na VŠE proděkanem, o rok později poradcem ministra pro ekonomickou politiku. V roce 1992 
byl jmenován členem bankovní rady Státní banky československé. Vedl přípravu a realizaci zavedení české 
koruny a měnové odluky od Slovenska. V roce 1993 byl jmenován viceguvernérem České národní banky 
a o pět let později se stal výkonným guvernérem. Od roku 2000 pracuje v České spořitelně, v roce 2011 se 
stal jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva.

Jak si stojí Česká spořitelna u mladých 
lidí? Váš projekt banky pro mladé byl 
dán k ledu – proč?

Mladá generace je všude ve světě a zvláš-
tě v internetovém věku velmi neloajální. 
Paradoxně my máme mezi mladými nej-
větší podíl na trhu. Když tito lidé vstupu-
jí do pracovního života, probíhá další vol-
ba banky. 

 
Platí stále, že byste letos v celé skupině 
Erste chtěli měnit nové logo, nebo máte 
jiné priority?

Tento projekt byl v současné pokrizové 
době odložen, protože byl dost nákladný. 
Navíc se podařilo vyřešit některé problémy 
a náklady související s naším současným lo-
gem. Nyní platíme za licenci Sparkasse dale-
ko méně než dříve.     

 
Přes velkou ziskovost banky jste ohlási-
li velké propouštění, chcete letos ušet-
řit dvě miliardy korun, chystáte změny 
v marketingu a úspory i v této oblasti. Co 
je důvodem?

Důvod je jednoduchý, česká ekonomika je 
v recesi, domácnosti mají malou důvěru v bu-
doucnost a firmy jsou z hlediska svých inves-
tičních programů neuvěřitelně obezřetné. 
Ekonomika bude letos poskytovat pro finanč-
ní služby ještě menší prostor pro dynamiku. 
A v takové situaci můžete dělat větší část zis-
ku v oblasti nákladových úspor.

(Vytvářet nadprůměrný zisk musíme v zá-
jmu udržení naší vysoké stability... V neposlední 
řadě nám dostatečný zisk zajistí i zdroj a nárok 
na výplatu motivační složky mzdy.)

  
Úspory chcete dělat i v oblasti marketin-
gu, proč?

Protože jsme loni zaváděli nové značky, 
měli jsme mimořádné marketingové výda-
je – a ty teď odpadají. Takže se vlastně vra-
címe ke standardnímu marketingovému 
rozpočtu. A také jsme se naučili mezi tím na-
kupovat stejnou muziku za nižší peníze. 

 
Neuvažovali jste třeba o tom, že byste 
omezili výdaje na televizi a naopak zvý-
šili výdaje na one to one komunikaci, na 
vytěžení CRM systému a podobně? Když 
to řeknu s nadsázkou, značka ČS je tak 
známá, že kdyby zmizela na rok z televi-
ze, nic by se nestalo...

Z hlediska znalosti značky určitě ne, ale 
z pohledu kampaní na nové produkty bych 
si už nebyl tak jistý. Vyhodnocujeme si efek-
tivitu kampaní v jednotlivých médiích, ať už 
je to televize, tisk nebo internet.  Každá ban-
ka a retailová instituce musí neustále hle-
dat optimální mix komunikačních kanálů, 
abychom s danými penězi dosáhli maximál-
ních efektů. Je to věc, kterou musíme neu-
stále vyhodnocovat, navíc se neustále mění 
váha jednotlivých médií – myslím třeba tisk 
a televize versus kyberprostor, nebo mix jed-

notlivých televizních stanic a jejich sledova-
nost. To je velký determinant rozhodování, 
kam a jaké peníze směřujeme, k jakým seg-
mentům. 

(Zhruba 560 mil. Kč ušetříme letos v oblasti 
provozních nákladů. Toto snižování se důsled-
ně dotkne oblastí, jako je marketing, IT…, za-
městnanecké akce, poradenství.)

 
Co vás vedlo ke změnám na pozici mar-
ketingového ředitele a co bude jeho úko-
lem? Co si od Josefa Havelky slibujete?

Že naváže na úspěchy svého předchůdce, 
který stál u zrodu oné multibrandové kon-
cepce, pohnul nás hodně kupředu a naučil 
nás dobře číst očekávání různých segmen-
tů. Věřím, že naváže na tento strategický 
koncept a „nakrmí“ ho například konkrét-
ní marketingovou komunikací. Chceme ma-
ximálně využít potenciál našeho multibran-
du.

 
Nepotřebujete se v souvislosti s nástu-
pem nových bank více soustředit na re-
tenci vašich současných klientů, spíše 
než na akvizici nových?

Záleží na daném segmentu. Například 
v masovém retailu je pro nás retence nejdů-
ležitější, ale třeba v korporátním a privát-
ním segmentu jsme úspěšní i v oblasti získá-
vání nových klientů. 

(K historicky nejvyššímu zisku v roce 2012 při-
spělo z větší části spíše dlouhodobě odpovědné 
a obezřetné řízení rizikových nákladů, než výji-
mečné výsledky v klientském obchodu.)

 
A vnímáte nové banky jako silnou kon-
kurenci?

Některé z nich mají jiný cenový model. 
Nároky klientů se tak zvyšují, ale my si my-
slíme, že právě v náročnosti obstojíme. Ne-
myslím si ale, že by odchody těchto klientů 
mohly ohrozit dejme tomu největších pět 
stávajících. Když si analyzujeme právě ten-
to segment, jde většinou o klienty s nízkou 
loajalitou, kteří jsou schopni neustále ban-
ky měnit. 

(Zároveň se stále vyostřuje konkurence. Celý 
bankovní sektor je pod tlakem na odbourává-
ní poplatků, snižování ceny a na zjednodušení 
možnosti cenového porovnání mezi bankami.)

Neměníme naši strategii a nabídku po-
dle toho, co dělá v oblasti cen konkurence, 
ale podle toho, co chtějí klienti, a to je prů-
běžný úkol. Jednou z možných reakcí na je-

jich cenový model je nabídnout klientům al-
ternativy, aby si mohli zvolit cenový model, 
jaký chtějí. Ale s tím jsme přišli už před řa-
dou let, u osobního účtu si lidé mohli zvo-
lit služby (a ceny) podle toho, jaké produkty 
více využívají. 

(Zvyšujeme nyní zásadně důraz i na ceno-
vou konkurenceschopnost ve všech segmen-
tech.)

 
Neuvažovali jste o vytvoření stínové-
ho brandu právě pro tyto klienty? Třeba 
jako je Zuno a Raiffeisenbank.

Ne, chceme být atraktivní v našem mo-
delu – i pro internetovou populaci, která po-
bočky nevyhledává. Chceme klientům na-
bídnout takové možnosti, aby u nás našli 
vše, co potřebují. 

 
Jak se díváte na trend, kdy obchodní ře-
tězce vstupují do segmentu spotřebitel-
ských půjček a dalších finančních pro-
duktů?

Většinou bankám nekonkurují, mohou 
docela dobře existovat vedle sebe. Banky se 
soustředí na trochu jiný segment. Menší, 
krátkodobé půjčky pro lidi, kteří nemají kre-
ditní historii, není oblast, kterou by banky 
uměly masivněji dělat a chtěly do ní jít. 

(V loňském roce se také ukázalo, že ban-
kovní sektor bude letos procházet řadou dra-
matických změn například v oblasti cenového 
modelu za nabízené finanční služby, a to všem 
bankám zásadně zkomplikuje dosavadní mo-
del tvorby výnosů.)

 
Budete v souvislosti se všemi současný-
mi změnami upravovat svoji strategii na 
letošní rok? Jakým způsobem? A co od 
vás mohou klienti očekávat?

Strategii neměníme. Součástí je právě 
i udržování poměru mezi náklady a výnosy, 
takže to, co teď děláme, je vlastně ve strate-
gii obsaženo. 

(V souladu s naší strategií je naší ambicí 
být příjemnou, jednoduchou, férovou a levnou 
bankou pro retailovou klientelu, a profesionál-
ní, partnerskou a cenově konkurenceschopnou 
bankou pro korporátní klienty….)

Neměníme naši strategii a nabídku podle 
toho, co dělá v oblasti cen konkurence, ale 
podle toho, co chtějí klienti.
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strategie

Prodejce může značky zničit
Budovat reputaci prémiové 
značky vám nepomůže, když 
s vámi nespolupracuje 
prodejce. Majitel Doubleshotu 
Jaroslav Tuček proto už po 
dvou letech v byznysu některé 
zákazníky odmítá.

Za necelé tři roky fungování na trhu jim 
stouply tržby téměř o třetinu. A to i přesto, 
že prémiová káva, kterou si sami praží, ce-
nou několikanásobně převyšuje sortiment 
v řetězcích, a do reklamy prakticky neinves-
tují. Doubleshot upraží kolem čtyřiceti tun 
kávy za rok, což je na české poměry hodně. 
Sektor výběrové kávy tu tvoří jen asi 5–6 %. 
Přesto nyní doubleshot dodává už do 45 ka-
váren v Česku i do několika v okolních ze-
mích. Mezi jejich největší zákazníky patří 
například kavárna Savoy, která spadá pod ře-
tězec Ambiente. 

Koncept české pražírny Doubleshot sto-
jí na přímém výběru dodavatelů: „Tím se od-
lišujeme od konkurence. Nenakupujeme kávu 
přes importéry v Evropě, ale přímo u výrobců, 
za nimiž osobně jezdíme,“ říká nad šálkem 
kávy z Burundi zakladatel a jeden ze čtyř 
majitelů společnosti Jaroslav Tuček. Konku-
rencí má na mysli také pražírnu La Bohème, 
v níž získával zkušenosti baristy, než odjeli 
s přítelkyní do Panamy kvůli novým kontak-
tům a know-how. Příběhy pěstitelů nyní pre-
zentují na webu, který hned od začátku fun-
guje i jako e-shop. 

Certifikace nás nezajímají
„Trh prémiové kávy je v Česku zatím hodně vol-
ný,“ říká majitel Doubleshotu. Vedle zmiňo-
vané pražírny vidí jako konkurenci např. 
další pražskou pražírnu výběrové kávy Cof-
fee Source a Mamma Coffee, která se na roz-
díl od nich zaměřuje jen na fair trade a bio 
kávu. Tuček tvrdí, že certifikace „bio“ a „fair 
trade“ je vůbec nezajímají: „Jdeme jen po chu-
ti, kvalitě zpracování na farmě a způsobech, jak 
s kávou producent nakládá. A až teprve potom 
je cena. Značka „fair trade“ má sice větší mar-
ketingový potenciál, protože dává zákazníkům 
pocit, že kupují produkt, z jehož výtěžku jde ur-
čité procento farmářům. My se ale snažíme ko-
munikovat, že platíme přímo producentům, 
kteří tím pádem dostanou mnohem vyšší cenu 
než obvykle.“

Řetězce snižují hodnotu značky
Od počátku praží Doubleshot privátní znač-
ku pro síť obchodů s čajem a kávou Oxa-
lis. Pod jejich značkou je možné kávu kou-
pit jen v prodejnách Sklizeno: „Rozhodli jsme 
se v maloobchodní síti neprodávat kvůli pro-
blémům s čerstvostí, kterou na prodejnách ne-
uhlídáte,“ vysvětluje Tuček. Optimální trvan-
livost jejich kávy je zhruba jeden měsíc. „Na 
prodejnách by ležela půl roku, ztrácela by na 
kvalitě a za požadovanou cenu by si ji nikdo 
podruhé nekoupil. Hodnota značky by klesla. 
Je to, jako kdybyste prodávali dva měsíce sta-
rý chleba,“ upřesňuje. Sklizeno je výjimkou, 
protože tam kávu zároveň připravují.

Stále ale přibývají velkoobchodní zákaz-
níci. Nyní má v Česku 45 kaváren a další dvě 
přímo vlastní – Můj šálek kávy v pražském 
Karlíně a kavárnu v holešovické prodejně 
Alza. „Je to zajímavý prostor s velkou fluktuací 
lidí,“ říká k volbě místa Tuček. Alzu chtěli vy-
užít i jako výdejní místo e-shopu, narazili ale 
na limitované skladovací prostory.

Koncept shop in shop už Tuček dále 
rozvíjet nechce: „Nevidím tu v současné době 
místa, kde by se nám to vyplatilo,“ vysvětluje. 
Příležitost naopak vidí v posílení počtu vlast-
ních kaváren ve větších městech, do budouc-

na jich chce dalších pět až šest, včetně espres-
so baru v centru Prahy. Nabízí se expanze i do 
okolních zemí. Nyní dodávají i do několika ka-
váren v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Nebereme každého
Zájem o kávu Doubleshot mají stále další 
kavárny, Tuček chce ale spolupracovat jen 
s těmi kvalitními: „Když je značka nová, dá se 
reputace velmi rychle zkazit. Proto si zákazníky 
pečlivě vybíráme. Je to těžké, ale naštěstí si mů-
žeme dovolit zákazníky odmítat,“ říká i přesto, 
že obrat (v roce 2012 zhruba 20-30 milionů 
korun; firma nechtěla upřesnit; pozn. red.) 
podle něj navyšují především noví zákazní-
ci. Výrobu kávy zatím rozšiřovat nehodlají, 
posílit chtějí ale cukrářskou sekci. Další in-
vestice mají putovat do nového vybavení. 
V Karlíně se letos chystají otevřít školicí cen-
trum pro baristy, kde budou probíhat semi-
náře i ochutnávky pro veřejnost.

Zajímá nás jen chuť, kvalita zpracování 
na farmě a způsob, jak s kávou producent 
nakládá. A až teprve potom je cena.

Pro zakladatele 
a spolumajitele čes-
ké pražírny Double-
shot, Jaroslava Tučka, 
je klíčový přímý výběr 
dodavatelů. 
foto radana čechová

Jaroslav 
Tuček
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názor

Letos jsme se setkali s novinkou, že klient přišel s brie-
fem, který zněl: „Připravte nám kreativní koncept, ale 
prostor si zajistíme sami.“ Kontraproduktivně tím však 
příliš neušetří, protože mnohdy vybere nevhodný pro-
stor, čímž vše velice zkomplikuje – agentuře, účastní-
kům akce, ale mnohdy i sám sobě. V briefu pak dále uve-
de, že konkrétní vybraný prostor a možná data konání 
upřesní v následujících dnech, a vše završí často šibenič-
ním termínem pro dodání hotového konceptu.

Problémy s lokacemi
Ale podle čeho klient vybírá lokaci, když nezná záměr 
a nemá představu, s čím přijde agentura? Nám tímto 

Věnujte se své práci
V poslední době se v naší agentuře dost často setkáváme s tím, že chce klient ušetřit v budgetu 
tím, že se rozhodne některé části eventu zrealizovat sám. 

značně ztíží práci, protože pak máme problém navrhova-
ný koncept do vybraného prostoru zakomponovat. Vždy 
chceme, aby byl celý koncept jednolitý. To znamená, že je 
celá akce prolinkovaná v rámci klientovy corporate identi-
ty, corporate culture, prostoru, doprovodného programu 
až po oblečení hostesek; vše musí tvořit jednotný celek. 

Pokud tedy ladíme koncept například v historickém 
duchu a klient pak vítězoslavně přijde s tím, že si zajistil 
prostor v nové supermoderní budově, pak – i přesto, že 
je to jistě exkluzivní a možná i za skvělé peníze – už je na 
světě značný problém. Ne, že bychom nebyli flexibilní 
a nebyli schopni ho vyřešit, ale stojí nás to pak mnohem 
více času a klienta následně více peněz. 

Je zde mnoho aspektů, které zadavatel na první po-
hled nevidí, což je pochopitelné, protože předmětem 
jeho podnikání je naprosto jiný obor. Nejčastější pro-
blémy u nevyhovujících prostor vybraných klientem 
jsou nedostatečné parkovací plochy, nízký strop lokace 
(není možné využít navrhované techniky nebo dekora-
ce a scénografie) a neexistující zázemí pro umělce či ca-
tering. U venkovních eventů klient často neodhadne ka-
pacitu, aby bylo možno počítat i s „mokrou variantou“, 
nebo s ní z nedostatku zkušeností nepočítá vůbec. Zno-
vu… tím nechci říct, že si klienti počínají úplně špatně, 
ale agentury jsou tady právě od toho, aby ručily za celko-
vý koncept od přípravy až po samotné finále.

Z toho plyne, že klient by neměl hledět přímočaře, 
a měl by si nechat poradit od zkušeného event manage-
ra. Jedna z mých dlouholetých klientek například ne-
dávno řekla: „Karle, je dost věcí, které my tady v kancelá-
ři nevidíme, ale díky tomu, že jsem si jeden velký event 
zrelizovala od A do Z sama, dnes vím, co všechno vaše 
práce obnáší. My si kolikrát myslíme, že to je pohoda – 
objednat, dojet a na místě zrealizovat. Teď ale vím, že to 
tak jednoduché není, a mrzí mě, že tu vaši mravenčí prá-
ci umí ocenit málokdo z nás.“ 

Jde o celek
Jsou eventy, které stojí nemalé peníze, a právě proto je 
třeba si najmout profesionální agenturu. Aktivně se do 
toho vkládat se záměrem ušetřit peníze by bylo téměř 
stejné jako rozhodnout se stavět dům, ale rozvody elek-
třiny si udělám sám, a od dodavatele pak chtít jen osadit 
zásuvky a udělat na to revizní zprávu. Žádná solidní spo-
lečnost to ale neudělá, protože nebude chtít zodpovídat 
za to, co udělal někdo jiný a možná špatně. A je to logic-
ké. Myslím si, že moji kolegové mi dají za pravdu, když 
řeknu, že event je celek. Je to takové malé puzzle, které 
se skládá z mnoha částí. Myslím si, že by bylo mnohdy 
efektivnější, kdyby se klienti věnovali primárně svojí ná-
ročné práci, které rozumějí, a organizování akcí nechali 
na nás. Ušetřili by tím nejen svůj pracovní čas, ale ve vý-
sledku i náklady.

Je to jako nechat 
si postavit dům, 
ale rozvody 
elektřiny si 
udělat sám. 

Karel Šulc
majitel  

eventisimo
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rozhovor

Protože 
hypermarkety dnes 
nemohou vydat 
certifikát o původu 
lihoviny, skončila 
praxe, kdy nezávislý 
obchod ve velkém 
vykupoval lihoviny 
v akčních kampaních 
řetězců. Jediný, kdo 
na tom profituje, je 
Makro.  
Foto Radana Čechová

Na trhu vládne 
syndrom likérky Drak
Dovozové lihoviny jsou podle Jiřího Štětiny, generálního ředitele Remy Cointreau, jasným vítězem 
loňské prohibice. Navíc je čeká silně růstová dekáda, na jejímž konci by importované značky mohly 
mít až polovinu celkového trhu lihovin v objemu.

Je zhruba půl roku po metanolové aféře, jaká je ak-
tuální situace na trhu?

Dnes se dá říct, že situace v maloobchodě je stabilizo-
vaná, k čemuž jednak přispěly Vánoce a jednak i celko-
vý útlum aféry. Pořád ale vidíme odezvy v HoReCa kaná-
le, který byl proporčně více zasažen a musí se vypořádat 
i s větším administrativním zatížením.

Jaký dopad na prodeje jste v souvislosti s metanolo-
vou aférou zaznamenali v loňském roce?

Po výborném začátku roku 2012, kdy jsme až do srp-
na jako Remy Cointreau CR byli na 11% meziročním růs-
tu tržeb, se prohibice podepsala na tržbách druhého po-
loletí 4% propadem. Celkově jsme za kalendářní rok 2012 

zvýšili tržby o 1 %, což je samozřejmě hluboko pod naším 
původním očekáváním a růstovým trendem před prohi-
bicí, nicméně ve světle celkového propadu trhu s lihovi-
nami v ČR, který v tržbách činil 10 %, je to poměrně sta-
tečný výsledek.

Máte už rozklíčováno, jaký byl dopad nejen na vaše 
značky, ale i směrem k dalším importovaným liho-
vinám a jaký k těm českým?

Dostupná data za rok 2012 o maloobchodním prode-
ji lihovin od společnosti AC Nielsen uvádějí, že celkově 
poklesly tržby lihovin v ČR za celý rok 2012 o 11 % s tím, že 
tržby tuzemských výrobků klesly o 15 %, zatímco dovozo-
vé lihoviny zaznamenaly pouze 3% pokles. MAKRO udr-

33 %
Takový je podíl 
importovaných 

lihovin na tržbách
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želo tržby přesně na úrovni roku 2011. V gas-
tronomii se pak celkové tržby lihovin v roce 
2012 podle údajů agentury Data Servis pro-
padly o 14 %. Když uvážíte, že už rok 2011 měl 
pro oblast gastronomie záporné znamén-
ko, tak prohibice s ním opravdu zamávala 
a nyní už se objevují informace, kolik restau-
rací opouští byznys.

Co se dělo na trhu bezprostředně po zru-
šení prohibice? Změnilo se nějak spotře-
bitelské chování?

Budu-li se opět opírat o dostupná data, 
bezprostředně po prohibici byl jednoznač-
ným trendem českého trhu s lihovinami 
skokový nárůst podílu dovozových značek 
na maloobchodním trhu. Ve 4. čtvrtletí 2012 
tvořil podíl dovozových značek na celko-
vých tržbách lihovin již 38 %, zatímco ve stej-
ném čtvrtletí roku 2011 to bylo jen 33 %. Im-
portované značky získaly mnoho nových 
spotřebitelů a tento masivní příklon k dovo-
zovým značkám pro domácí spotřebu v po-
-prohibičním období je tedy nejzásadnějším 
měřitelným bezprostředním efektem prohi-
bice v září 2012.

Pokračuje tento trend i letos?
Já sice ještě žádné oficiální statistiky ne-

mám, ale pokud budu vycházet z našich pro-
dejů, tak můžu říct, že tento trend ještě ak-
celeruje – za první čtvrtletí registrujeme ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku 
nárůst obratu celého portfolia značek Remy 
Cointreau o 15 %.

Platí tedy i obráceně, že lokální výrobci 
ztráceli?

Nemám sice detailní data o lokálních vý-
robcích, ale pro lokální lihoviny zcela určitě 
platí, že v období po prohibici benefitovali 
lokální značkoví výrobci se svými „Value for 
Money“ výrobky – typicky např. Stock Bož-
kov – na úkor „no name“ a regionálních ma-
lých výrobců včetně privátních značek řetěz-
ců postižených syndromem „Likérka Drak“ 
v kategorii vodka a tuzemák. 

Jaký dopad na spotřebitele bude mít me-
tanolová kauza dlouhodobě? Změní se 

něco zásadního v jeho chování, nebo se 
vše vrátí do starých kolejí? 

Ano, opravdu je otázka, zda tento přesun 
bude dlouhodobě udržitelný, protože konzu-
menti „Value for Money“ výrobků jsou moti-
vováni primárně cenou. Dle mého s vyprchá-
ním strachu z metanolové otravy se budou 
tito spotřebitelé vracet k neznačkovým lokál-
ním výrobkům s nejnižší cenou. Pro tuto ob-
last však nemám detailní datovou oporu, jde 
to trochu mimo náš byznys s importovaný-
mi lihovinami.

Na tom, co říkáte, se potvrzuje, že nejví-
ce z aféry ve finále profitují ti, kteří léty 
systematicky investují do marketingu 
svých značek, což platí nejen pro impor-
téry, ale i třeba pro zmíněný Stock.

Já bych byl opatrný ve vynášení soudů, 
protože pro mě je otázka, zda se v případě 
silných lokálních značek takový trend po-
tvrdí i dlouhodobě, až zmizí faktor strachu 
a u cenově orientovaných spotřebitelů zase 
začne vítězit právě cenové hledisko.

Máte zmapovanou proměnu chování 
spotřebitelů podle jejich klíčových socio-
-demografických ukazatelů? 

Přímo v souvislosti s metanolovou aférou 
ne, ale je zajímavé sledovat proměnu v uply-
nulých letech. V roce 2004 tvořily importo-
vané lihoviny 16% podíl na prodaném obje-
mu lihovin v ČR, před krizí v roce 2008 už to 
ale bylo 23 %. V letech 2009–2011 přišla stagna-
ce až mírný pokles na úrovni 21–22 % a nyní 
očekávám, že data za rok 2012 potvrdí rekord 
importovaných lihovin na úrovni 24–25 %. 
V tomto případě se opíráme o údaje IWSR. Dá 
se tedy říct, že špička pyramidy spotřebitelů 
lokálních lihovin kupujících dražší produk-
ty přeskočila k opravdu garantované kvalitě 
v podobě importovaných lihovin.

Pro ujasnění – můžete vedle sebe porov-
nat současné realizované prodeje v trž-
bách a v objemu?

Z hlediska podílu prodaných objemů je 
stále skoro 80 % lihovin domácí provenien-
ce. U tržeb, jak již zaznělo, je již celá třetina 
v maloobchodě generována dovozovými li-
hovinami, v gastronomii je tento podíl ješ-
tě vyšší. 

A máme i do budoucna očekávat další 
růst podílu dovozových lihovin?

Dlouhodobý trend nárůstu podílu im-
portovaných lihovin na celkových prodejích 
lihovin v ČR má jasnou paralelu s podobnou 
situací před 20–25 lety v Řecku, Španělsku, 
Portugalsku. Při vstupu těchto zemí do EU, 
kdy docházelo k odbourání cel a jiných ba-
riér, které cenově dovozové lihoviny znevý-
hodňují proti lokálním, byl podíl importo-
vaných lihovin na celkovém prodeji 13–20 %, 
dnes je to ve Španělsku 57 % a v Řecku dokon-
ce 71 %.

 
Jaký je váš odhad pro další vývoj české-
ho trhu?

Na základě popsaného modelu se dá oče-
kávat, že za deset let vzroste podíl impor-
tovaných lihovin na celkovém prodaném 
objemu i v ČR na 40–50 %. Importované liho-
viny jsou tedy v příštích letech jednoznačně 
„odsouzeny k růstu“, nebudou to samozřej-
mě všechny značky, ale ty, které mají správ-
ný marketingový mix, dostatečný rozpo-
čet, aktivují značky v on-trade kanále a jsou 
inovativní, respektive oslovují mladé spo-
třebitele. Takové značky mohou mít dvojci-
ferné růsty kontinuálně i řadu let. Z našeho 
portfolia je to Jägermeister, a po stagna-
ci se díky zvýšené investici a masivním ak-
tivitám v on-trade vrací ke zdravému růstu 
i Metaxa.

Vývoj tržeb Remy Cointreau CR před  
metanolovou aféřou a po ní Zdroj: NielseN

 růst tržeb v roce 2012  vs. 2011

 leden až čeven  111 %

červenec až prosinec  96 %

celkem  101 %

RozhoVoR Vedl 
Bohuslav Bohuněk

Kdo je jiří štětina
již 12 let stojí v čele největšího importéra lihovin firmy remy Cointreau Czech republic, dříve Maxxium 
Czech, mezi jejíž vlajkové lodě patří nápoje Metaxa a jägermeister. V minulosti pracoval pro společnosti 
jako effem, Pepsi Cola nebo Master Foods, kde zastával post ředitele prodeje.

Remy Cointreau 6,4
Stock 45,5
Jan Becher 13
Granette 9,3
Brown Forman 4,2
Global Spirits 2,9
Fruko Schulz 2
Bohemia Sekt 1,9
R. Jelinek 1,5
St. Nicolaus 0,8
ostatní 12,5

Tržní podíly distributorů lihovin v ČR v r. 2012  
(podíly na tržbách; „moderní obchody“ a Makro) Zdroj: NielseN

6+46+13+9+4+3+2+2+2+1+12+A
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2009 2012

4 mld. Kč —

3 mld. Kč —

2 mld. Kč —

1 mld. Kč —

2010 2011

lokální lihoviny × dovozové lihoviny

4‚3279 4‚2835 4‚3273  3‚6917

Zpátky k metanolu. Všichni víme, že se 
aféra točila kolem vodek a tuzemáků. 
Přepokládám, že spotřebitelé opouště-
li nejen jednotlivé výrobce a značky, ale 
i zcela opouštěli tyto dvě kategorie.

Ano, vodky a tuzemáky dostaly největší 
zásah a jejich propad byl okolo 20 %.

Bude mít kauza nějaký dopad na obsah 
marketingové komunikace? Z monito-
ringu inzerce je zřejmé, že zatímco im-
portované značky v závěru roku své roz-
počty posílily, lokální výrazně ubraly, 
přitom by to mělo být spíš naopak. Také 
jsem čekal nějaké společné vystoupení 
výrobců, něco na způsob krizové komu-
nikace.

Unie výrobců a dovozců lihovin dělala 
nějaké společné vysvětlující aktivity ve dvou 
nebo třech řetězcích, ale ostatní bylo už na 
jednotlivých firmách. Bylo vidět, že některé 
hráče na trhu celá aféra s dopadem na jejich 
prodeje a profit na nějakou dobu zcela para-
lyzovala. A jak říkáte, některé importované 
značky, které už v médiích nebylo dlouho vi-
dět, naopak investovaly do své komunikace. 
I my jsme výrazně podpořili především dvě 
značky – Jägermeister a Metaxu.

Za Jägermeistera à la Hegermeister jste 
teď dostali bronzového Louskáčka. Po-
mohla vám kampaň v reálných prode-
jích, nebo to byla jen super věc, o které se 
hlavně mluvilo?

Jednoznačně pomohla. Ta kampaň před-
stavovala obrovský akcelerátor v prode-
ji a z celého našeho portfolia měl právě Jä-
germeister největší nárůsty prodejů. Byla 
to unikátní příležitost, i když zároveň to ni-
jak nevybočovalo ze stylu komunikace, kte-
rý s Jägermeisterem děláme už pár let. Od 
vlastníka značky, který dlouhodobě fandí 
netradičním nápadům, jsme na kampaň do-

stali extra peníze. Byli jsme první, koho to 
napadlo, zvolené médium, tedy titulní stra-
ny deníků, bylo účinné. Kreativa byla trefná 
a navíc se nám vše podařilo využít i v PR, tak-
že kampaň doznívala ještě týden poté, co se 
objevila inzerce. Na sociálních sítích se obje-
vil bezpočet komentářů, z drtivé většiny po-
zitivních.

Když jste byli tak úspěšní s Jägermeiste-
rem a navíc je tu obecný trend posilová-
ní importovaných značek, počítáte s na-
výšením investic do reklamy, potažmo 
celého marketingu?

Naše investice do reklamy rostou stá-
le víceméně lineárně s růstem tržeb. Je to 

i díky tomu, že klíčoví vlastníci našich zna-
ček vnímají ČR jako investiční trh s velkým 
růstovým potenciálem. Ani zde se tedy pro 
rok 2013 nic výrazného nezmění a počítáme 
s dvouciferným růstem našeho reklamního 
rozpočtu. 

Proč bylo tak málo kampaní přímo rea-
gujících na problém?

My jsme čtrnáct dní po prohibici zre-
alizovali výzkum, co by lidé chtěli slyšet, 
respektive jaké vnímají největší bariéry, 
které jim brání kupovat lihoviny, a tam za-
znívaly jednoznačně dvě věci: zajímá nás 
země původu a máme obavy konzumovat 
české, ale také další lihoviny ze zemí, jako 
je Polsko, Slovensko aj., naopak preferu-
jeme lihoviny ze zemí, jako je Anglie, Ně-
mecko, USA a další západní země, a pak nás 
zajímají značky, které mají tradici a před-
stavují kvalitu. Proto jsme v kampani na 
více značek zdůrazňovali prověřenou „kva-
litu prověřenou staletími“, claim pro Me-
taxu pak zněl „100% kvalita od roku 1888“. 
Tyhle věci jsme ale komunikovali hlavně 
v místě prodeje.

Bude mít kauza dopad na prodejní kaná-
ly? Už jste říkal, že on-trade je docela ci-
telně zasažený a někteří restauratéři kra-
chují.

Z celkového objemu prodaných liho-
vin se dnes jen asi 20 % zkonzumuje v gas-
tronomii, a tento podíl dále klesá. Jako 
důsledek krize v roce 2008 řada lidí ome-
zila své návštěvy gastronomických zaříze-
ní i průměrnou útratu při jedné návště-
vě. Tento pokles pokračuje kontinuálně 
od roku 2009 a to poměrně rychlým tem-
pem – v roce 2011 uváděla společnost Data 
Servis 10% pokles tržeb, v roce 2012 to bylo 
dokonce minus 14 %. Z toho je patrné, že 
gastronomická zařízení utrpěla prohibi-
cí velmi vážné ztráty a bude to pro ně mít 
dlouhodobé následky. Nicméně on-trade 
kanál zůstává velmi důležitý nejen pro sa-
motný prodej lihovin, ale především pro 
budování značek.

Lze odvodit například z prodejů přes 
Makro, že se situace odrazila i v prodeji 
přes večerky, vietnamské prodejny a po-
dobně?

Tady došlo k fatální změně, protože ne-
závislý obchod ve velkém vykupoval liho-
viny v akčních kampaních řetězců. Ale pro-
tože hypermarkety dnes nemohou vydat 
certifikát o původu lihoviny, celý tento byz-
nys skončil. Na prodejích lihovin v Makru 
je vidět, že z toho Makro profituje, proto-
že v roce 2012 udrželo tržby v kategorii li-
hovin na úrovni roku 2011, ale celkově bude 
mít současná situace, tedy omezení prode-
je pro nezáviské prodejny pouze na Mak-
ro, negativní důsledek na prodeje v tom-
to kanále. 

Více z rozhoVoru 
na marketingsales.cz

I letos počítáme s dvouciferným růstem 
našeho reklamního rozpočtu.  
Foto Radana Čechová

Prohibice měla na celý sektor fatální 
dopad a způsobila celému našemu 
průmyslu stamilionové ztráty.

1‚5204 1‚5295 1‚6882 1‚6441

Vývoj českého trhu lihovin („moderní obchody“, v mld. Kč) ZdRoj: nielsen
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mostěním. Ale tu dobu, během níž plyn zastoupí uhlí, musíme využít opravdu 

efektivně k vývoji nových, opravdu čistých technologií, a nenechat se uchlácho-

lit představou, že s břidlicovým plynem máme po starostech. 

Zdá se mi, že před šesti sedmi lety byl zájem veřejnosti i politiků o klimatickou změnu silnější než 

dnes. Máte také dojem, že jejich zájem nabral sestupnou tendenci a že klimatické otázky byly 

zastíněny těmi ryze ekonomickými, souvisejícími například s finanční krizí?

To záleží, kam se díváte. Jsem přesvědčen, že v posledních šesti sedmi letech na-

opak velmi zřetelně zesílil zájem rozvíjejícího se světa o klimatickou problematiku. 

Spolupracuji s čínskými úřady už nějakých pětadvacet let, s těmi indickými zase 

čtrnáct roků. Musím říci, že v obou zemích citelně sílí odhodlání danou problema-

tiku řešit. V Číně a do jisté míry i v Indii jsou dnes přijímána mnohem razantnější 

příslušná opatření, než tomu bylo v minulosti. My ve vyspělém světě to někdy vní-

máme poněkud pokřiveně. Myslíme si, že o čem mluvíme my, o tom hovoří i zbytek 

světa, a o čem nemluvíme, o tom se mlčí i jinde. Je třeba otevřít oči. Svět je mno-

hem větší a žije v něm mnohem více lidí, než si mnohdy připouštíme. 

Dobře, zaměřme se nyní výlučně na starý kontinent. Pozorujete jistý útlum v odhodlání řešit kli-

matickou změnu mezi evropskými politiky?

Opravdu, Evropa dnes vykazuje určitou zdrženlivost. Obávám se, že touto svojí 

zdrženlivostí promeškává příležitost. Ale rozhodně ještě není nic ztraceno, ak-

tuální vývoj lze zvrátit. Abych byl specifický, mluvím nyní o soukromém sek-

toru, protože ten je rozhodující; jednotlivé evropské vlády bohužel nepostupují 

tak, aby soukromý sektor přesvědčily o svém jedn

Vychází každé pondělí

www.tyden.cz
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personálie

Petr Ševčík je nový Sales Manager nábytkového 
řetězce AKZO Nobel pro ČR a SR. V kolínské In-
gersoll Rand nastoupil Martin  Němčík na pozi-
ci Finance Manager. Manažerka lidských zdrojů 
Zuzana Žeciková povýšila a z BAT se přesunu-
la do firmy Royal Canin, divize společnosti Mars. 
Bývalý redaktor Marketing&Media Michal Kříž je 
nový PR manažer skupiny Kindred Group. Michal 
Drapala pracující od loňského roku pro Skupi-
nu ČEZ se posunul do pozice výkonného ředite-
le (CEO) společnosti Telco Pro Services spada-
jící rovněž do Skupiny ČEZ. 1   Pavel  Foltýn se 
po čtyřech letech na pozici šéfa PR jaderné elek-
trárny Temelín spadající do Skupiny ČEZ pře-
sunul do pozice projektového manažera spo-
lečnosti ČEZ. 2 Olga  Biernátová opustila po 
čtyřech letech post specialistky pro grafický de-
sign a sociální marketing ve společnosti Nofre-
eusernames a nastoupila do marketingu spo-
lečnosti Neoluxor Books. 3 Petr Štědrý, který 
od loňska pracuje ve společnosti GoodDa-
ta a předtím působil ve společnosti Dobrýweb, 
se posunul na pozici produktového manažera. 

4  Lucie  Laňková, která se pět let starala o ex-
terní komunikaci společnosti Skanska a ještě 
před tím pracovala jako asistentka nákupu v ře-
tězci Makro Cash and Carry CR, se nyní přesu-
nula na pozici specialistky komunikace Skan-
ska USA. 5  Michal  Houdek pracující poslední 
dva roky ve společnosti Live PR a ještě předtím 
v agentuře Neopublic Porter Novelli, se stal PR 
manažerem pro centrální, jižní a východní Evro-
pu a země Turecko a Izrael společnosti Toshiba. 
6 Tereza  Houdková se stala marketingovou ře-
ditelkou Live PR.  Tomáš Veit pracující už šest let 
ve společnosti Makro Cash and Carry CR, z toho 
většinu času jako manažer péče o zákazníky, se 
posunul na pozici promotion manažera privát-
ních značek tohoto řetězce. 7  Ruben  Vanco, 
dosavadní marketingový ředitel společnosti So-
lidited, se stal marketingovým manažerem spo-
lečnosti Bisnode Czech Republic. Na pozici 
senior on-line marketingový specialista pro so-
ciální média společnosti Telefónica Česká re-
publika nastoupil 8  Dušan  Šimonovič. Na 
pozici ředitele pro on-line prodej hotelů Corin-

thia a Panorama Hotels Prague nastoupil Peter 
 Majerský.  Kateřina Štěrbová, která je již rok 
a půl v ING pojišťovně, se stala ředitelkou pro fi-
remní klienty a finanční instituce ING pojišťovny 
pro střední Evropu. Jan Gabris, který v minulosti 
prošel společnostmi jako Deloitte, S&T nebo IDS 
Scheer, se po pěti letech vrací do společnos-
ti Oracle, a to na pozici HCM Sales Representa-
tive. Libor Mošovský, který v minulosti působil 
ve společnostech Ahold nebo AAA Auto, opus-
til po šesti letech společnost Garmin Internati-
onal a stal se generálním ředitelem společnos-
ti Sky Parking. Milan Kasík se po letech práce 
pro české zastoupení společnosti Konica Mi-
nolta v pozici obchodního ředitele v rámci fir-
my přesunul na Slovensko, kde působí opět jako 
obchodní ředitel. Josef Brož po 13 letech opus-
til pozici obchodního manažera společnosti Ve-
lux a přešel na stejné pozici ve společnosti Dai-
kin. Šéfkou komunikace a tiskovou mluvčí ČSTV 
a členkou komunikačního oddělení Českého 
olympijského výboru se stala Lenka  Angelika 
Tichá.

1  Pavel Foltýn

2 Olga  Biernátová

3 Petr Štědrý

4 Lucie  Laňková

5 Michal  Houdek

6 Tereza  Houdková

7 Ruben  Vanco

8 Dušan  Šimonovič
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Prvních 130 kousků mobilu Samsung Galaxy S4 prodávaných v premiéře ve dvou prodejnách 
v Praze a Brně bylo rozebráno během hodiny. Největší fandové značky neváhali vystát si na mobil 
frontu a vylovit ze své peněženky bezmála 17 tisíc korun. Nový model byl na trh celosvětově uveden 
ve stejný čas, v případě Prahy a Brna to bylo minulou sobotu v 10 hodin dopoledne.

inzerce

Předplaťte 
si MSM
Více informací na  
www.marketingsales.cz 
www.facebook.com/MarketingSalesMedia  
shop.tyden.cz

První, nebo šílený?
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ÚČINNÁ REKLAMA
NA NÁDRAŽÍCH,
VE VLACÍCH  
A NA ŽELEZNICI

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

Každý týden pravidelně zaznamenává reklamu na nádražích 736 000 
jednotlivých cestujících. Alespoň jednou v uplynulém měsíci zaznamenalo 
reklamu ve vlacích nebo na nádražích 1 339 000 cestujících. Z toho 60 % 
tvoří lidé ve věku 16-44 let a 61 % cestujících ji považuje za užitečný zdroj 
informací. Dejte o sobě vědět tam, kde Vás chtějí.
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