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Vážení obchodní partneři, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás seznámil s první z řady novinek, které časopis Marketing & Media na rok 

2019 přichystal. Rozhodli jsme se vyjít vstříc potřebě, kterou zástupci komunikační branže v poslední 

době opakovaně zdůrazňovali a do časopisu zařazujeme partnerský obsah.

Jedná se o formát, který je významně využíván prakticky ve všech oborových médiích v Evropě 

i v severní Americe. Představuje optimální možnost, jak využít potenciál, dosah, vliv a autoritu, 

které si Marketing & Media za dvě desetiletí na trhu získal. Partnerský obsah dává jednotlivým 

společnostem širokou a efektivní možnost, jak o sobě, svých úspěších i možnostech dát vědět 

klíčovým osobnostem jak na straně agentur, tak na straně zadavatelů.

Partner se stává jasně deklarovaným sponzorem části obsahu časopisu: v zahraničí se to týká 

především datových stránek, případových studií, kratších informativních zpráv a novinek 

v personální oblasti. Redakce časopisu je současně zárukou, že partnerský obsah bude 

podléhat stejně důsledné editoriální kontrole a péči jako jakákoliv jiná část obsahu týdeníku 

Marketing & Media.

V zahraničí, odkud se snažíme sbírat co nejširší inspiraci, je formát partnerského obsahu považován 

za vysoce efektivní a přitom korektní způsob self promotion, který zachovává vysokou přidanou 

informativní hodnotu. Uznávané oborové médium Marketing Week loni na podzim konstatovalo, 

že objem partnerského obsahu v byznysových a oborových médiích meziročně narostl o 29 procent. 

To lze považovat za důkaz, že se tato forma obchodní komunikace jednoznačně vyplácí.

Je pro mě potěšením nabídnout Vám možnost začít s ní i v našich  

podmínkách a těším se na spolupráci.

Ondřej Fér 
šéfredaktor
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HARMONOGRAM 2019

MAM č. Datum vydání Uzávěrka na inzerci v pdf Uzávěrka na objednávky 
inzerce a texty

Extra/Katalog

4 28. 1. 2019 23. 01. 19 18. 1. 2019

5 4. 2. 2019 30. 01. 19 25. 01. 19

6 11. 2. 2019 06. 02. 19 1. 2. 2019

7 18. 2. 2019 13. 02. 19 08. 02. 19

8 25. 2. 2019 20. 02. 19 15. 2. 2019 Emailing

9 4. 3. 2019 27. 02. 19 22. 02. 19 Katalog eventových agentur

10 11. 3. 2019 06. 03. 19 1. 3. 2019 Výstavnictví 1

11 18. 3. 2019 13. 03. 19 08. 03. 19 Katalog P.R. agentur

12 25. 3. 2019 20. 03. 19 15. 3. 2019

13 1.  4. 2019 27. 03. 19 22. 03. 19 Prostory pro eventy a konference

14 8. 4. 2019 03. 04. 19 29. 3. 2019 Místo prodeje 1

15–16 15. 4. 2019 10. 04. 19 05. 04. 19 Katalog reklamních agentur

17 29. 4. 2019 24. 04. 19 18. 04. 19 Out of Home Média

18 6. 5. 2019 30. 04. 19 26. 04. 19

19 13. 5. 2019 07. 05. 19 03. 05. 19 Call centra

20 20. 5. 2019 15. 05. 19 10. 05. 19

21 27. 5. 2019 22. 05. 19 17. 05. 19

22 3. 6. 2019 29. 05. 19 24. 05. 19

23 10. 6. 2019 05. 06. 19 31. 05. 19 Výstavnictví 2

24 17. 6. 2019 12. 06. 19 07. 06. 19 Místo prodeje 2

25 24. 6. 2019 19. 06. 19 14. 06. 19

26–27 1. 7. 2019 26. 06. 19 21. 06. 19

28 15. 7. 2019 10. 07. 19 04. 07. 19

29 22. 7. 2019 17. 07. 19 12. 07. 19

30 29. 7. 2019 24. 07. 19 19. 07. 19

31 5. 8. 2019 31. 07. 19 26. 07. 19

32 12.8.2019 07.08.19 02.08.19

33 19.8.2019 14.08.19 09.08.19

34 26.8.2019 21.08.19 16.08.19

35 2.9.2019 28.08.19 23.08.19

36 9.9.2019 04.09.19 30.08.19 Event marketing

37 16.9.2019 11.09.19 06.09.19 Místo prodeje 3

38 23.9.2019 18.09.19 13.09.19 Výstavnictví 3

39 30.9.2019 25.09.19 20.09.19 Prostory pro eventy a konference

40 7.10.2019 02.10.19 27.09.19

41 14.10.2019 09.10.19 04.10.19 Out of Home Média

42–43 21.10.2019 16.10.19 11.10.19

44 4.11.2019 30.10.19 25.10.19

45 11.11.2019 06.11.19 01.11.19

46 19.11.2019 13.11.19 08.11.19

47 26.11.2019 20.11.19 15.11.19 Místo prodeje 4

48 2.12.2019 27.11.19 22.11.19 Výstavnictví 4

49 9.12.2019 04.12.19 29.11.19

50 16.12.2019 11.12.19 06.12.19

51–52 23.12.2019 18.12.19 13.12.19

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
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Marketing&Media je odborný 
týdeník o marketingové komunikaci, 
který přináší každé pondělí aktuální 
informace o dění v oboru, ale 
i podrobné a analytické články 
ze světa marketingu, reklamy 
a médií. To vše je doplněno o data 
a komentáře. Představuje nový styl 
odborného titulu, charakteristický 
především vysokou komunikativností. 
Kolektiv zkušených redaktorů 
a spolupracovníků klade důraz 
na využívání exkluzivních výzkumů, 
výraznější práci s obrazovým 
materiálem a srozumitelné 
zpracování. 

  Marketing & Media je nejčtenějším 
časopisem ve svém oboru. 

  Čtenáři časopisu jsou majitelé firem 
a lidé v manažerských pozicích, 
kteří mají ve své kompetenci oblast 
marketingové komunikace. 

  Časopis se dostává do rukou 27 % osob 
s rozhodovacími pravomocemi v ČR, 
které rozhodují o výběru mediálních 
a reklamních agentur pro komunikaci 
svých značek. 

  Marketing & Media čte každý pátý 
manažer, který má ve své kompetenci 
výběr výzkumných agentur a dodavatelů 
PR služeb pro firmu.

Základem webu mam.cz je denní agenda 
a průběžné zpravodajství ze světa médií, 
marketingu a reklamy v kombinaci 
s exkluzivními články z tištěného vydání. 
Web je aktualizovaný několikrát denně 
a nejdůležitější události zprostředkovává 
formou on-line reportáží. Součástí webu 
je také kompletní elektronický archiv 
týdeníku pro předplatitele. Web je 
vytvořen na responzivním designu a díky 
tomu je možné nejnovější informace 
z oboru pohodlně číst na počítači, tabletu 
i mobilním telefonu.

PORCOVÁNÍ 
ELEKTROMEDVĚDA 
Auta na baterky vyráží na 
rozbité české silnice. Kdo 
na tom nakonec vydělá?

ŠVINDLY POLITIKŮ  
NA TWITTERU 
Jak si česká politická 
elita ulehčuje živobytí 
na sociálních sítích

FLIXBUS SE SLEV 
NEBOJÍ, BA NAOPAK
Nejlepším marketingovým 
nástrojem jsou pro 
dopravce slevové kupóny

TELEVIZE 
NESTAČÍ

ŠTĚPÁN 
WOLDE
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GRAFFITI VE 
SLUŽBÁCH REKLAMY
Velké firmy zjistily, že 
pouliční umění dokáže 
svěže nakopnout 
marketing

MÉDIA PŘEHLÍŽEJÍ 
SLONY V REDAKCÍCH
Rok 2018 zastihl domácí 
sdělovací prostředky 
na půli cesty mezi 
sebezničením a renesancí

VESELÉ VÁNOCE 
A PROPAGANDISTÉ
Santa Claus i Děda Mráz si 
od mistrů manipulace ve 
válkách vytrpěli strašné 
věci
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ŽENA ČESKÉ 
REKLAMY 2018

MARTHA 
ISSOVÁ AUTOŘI 

A TÉMATA 
Z ČASOPISU

STARTUPY: JAK 
PRODAT NÁPAD
Evropa stojí na  
marketingu malých  
firem z garáží.

CO PŘINESE DRUHÁ 
VLNA DIGITALIZACE
Televize rozehrály  
velkou partii o svou  
vlastní budoucnost.

ZAVŘETE HO  
DO LEDNICE!
Známe trendy, které 
ovládnou nakupování  
v roce 2019.
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CÍTÍM 
NERVOZITU

ANDREW 
DIMITRIOU

AUTOŘI 
A TÉMATA 

Z ČASOPISU

... A CO BODÍKY,  
SBÍRÁTE BODÍKY?
Jak obchodním řetězcům 
vychází sázka na plyšáky 
a hrnce

MARKETING 
RULETOVÉ KULIČKY
Casina se musí prát 
s předsudky veřejnosti 
i s přísnou legislativou

KDYŽ MĚSTA DO NOCI 
ZÁŘILA NEONEM
Strhující cesta do 
okouzlujícího světa 
světelné reklamy

JAK   
PORAZIT  
LIDL

TOMÁŠ  
ČUPR
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PROFIL ČTENÁŘŮ

NÁKLAD A VYDAVATELSKÉ PARAMETRY

služby pro 
marketing

vedoucí pracovník  
s 10 a více podřízenými

zadavatelé 
reklamy

43 %

vedoucí pracovník 
s 1–9 podřízenými

45 %

reklamní a mediální 
agentury

27 %
expertní pozice
37 %

15 %

vedoucí pracovník 
s podřízenými 
útvary, ředitel, 

vrcholový manažer

12 %
média
10 %

ostatní
5 %

5 %

oborová 
struktura 
čtenářů

pracovní 
pozice 

čtenářů

Kontrolovaná distribuce 1 600 – 5 500 ks

Periodicita týdeník

Formát 210 × 280 mm

Cena za výtisk 99 Kč

Cena předplatného (rok/dva roky) 3 500/6 500 Kč

Zdroj: PressTest Marketing & Media, Datank

54 %  
muži

46 %  
ženy

Podíl čtenářů týdeníku 
Marketing & Media 85 %  

čtenářů týdeníku  
Marketing & Media je 
v produktivním věku 

6  
počet čtenářů každého 
výtisku Marketing&Media 

92 % 
čtenářů týdeníku Marketing 
& Media má středoškolské či 
vysokoškolské vzdělání Zdroj: ECONOMIA, a. s., průzkum čtenářské obce titulu
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vali klasicky podle míry otevření 
a prokliku (CTR), zatímco u pro‑
dejních e ‑mailů s kuchyňským 
příslušenstvím hrála roli také výše 
nákupního košíku při navazujících 
návštěvách prodejen. U zpětné 
vazby pak bylo vedle míry otevření 
klíčové odeslání hodnocení zákaz‑
nického zážitku,“ popisuje způsob 
měření Iveta Kutišová, vedoucí 
programu IKEA Family pro ČR, 
Maďarsko a Slovensko.

Míra prokliku se u pečujících 
e ‑mailů pohybuje mezi 13 a 15 pro‑
centy, dva prodejní e ‑maily pak 
mají CTR 3,7 procenta a 14,1 pro‑
cent. Z pohledu návratnosti investic 
je nicméně klíčovým ukazatelem 
reálná útrata při návštěvě prodejny. 
Zde se při srovnání s kontrolní sku‑
pinou ukázalo, že příjemci e ‑mailů 
utratí průměrně o 1000 korun 
více než ti, kteří personalizované 
e ‑maily neobdrželi. Navíc se díky 
kampani povedlo zkrátit dobu mezi 
nákupem nové kuchyně a další 
návštěvy IKEA o 1,5 dne.

„Míra otevření dosahuje ve 
všech případech mimořádně vyso‑
kých hodnot. Speciálně u zpětné 
vazby jde v českém prostředí 
o ojedinělý výsledek. Také hodnoty 
CTR několikanásobně překračují 
benchmark srovnatelných kampa‑
ní. Ukazuje se, že personalizace na 
základě důkladné datové analýzy 
skutečně funguje,“ komentuje 
výsledky Pavla Nýdrle, ředitelka 
agentury Kindred. 

1000 korun
o tolik víc utratí 
příjemci emailů

60 %
míra otevření 
prvního emailu

40 %
průměrná míra 
otevření 5 emailů

15 %
míra prokliku

Kampaň v číslech:

26

Téměř dvě třetiny zákazníků 
používají v obchodním domě IKEA 
věrnostní kartu. Obchodní řetězec 
má díky tomu cenná data o jejich 
nákupním chování a dobře ví, že 
nákup nové kuchyně nekončí smon‑
továním linky. Majitelé nových 
kuchyní teprve po nákupu zjišťují, 
jaké vybavení jim ještě chybí, a kte‑
ré doplňky se do jejich kuchyně 
hodí. V určitém časovém odstupu 
se proto do obchodu vracejí na další 
nákup. V marketingu české IKEA 
se toho rozhodli využít ke zlepšení 
zákaznické zkušenosti a navýšení 
prodejů kuchyňského příslušen‑
ství. Projekt dostala na starost 
agentura Kindred.

Při vývoji řešení pracoval 
analytický tým Kindred s daty 
z věrnostních karet klubu IKEA 
Family z České republiky, Slovenska 
a Maďarska. K dispozici měl detailní 
data o nákupní historii členů klubu 
a jejich anonymizované osobní 
údaje. Po analýze a segmentaci dat 
navrhla agentura řešení v podobě 
plně automatizované e ‑mailové 
kampaně složené z několika zpráv, 
jejichž obsah byl vždy persona‑
lizován na míru konkrétnímu 
zákazníkovi.

EMAILY NAVÁZANÉ NA 
KONKRÉTNÍ NÁKUP
E ‑mailová kampaň obsahovala tři 
typy sdělení komunikované v pěti 
samostatných e ‑mailech. V prvním 
e ‑mailu IKEA u zákazníků zjišťovala 
spokojenost s nákupem kuchyně. 
Realizace nové kuchyně je dlouhá, 
v průměru šestiměsíční záležitost, 
a pro prodejce tak bylo důležité 
získat zpětnou vazbu na celý zákaz‑
nický servis, který nákupní proces 
provází. Poté následovala dvojice 
emailů s doporučeními na nákup 
doplňkových produktů a další 
dva e ‑maily s radami pro údržbu 
spotřebičů.

Personalizaci e ‑mailové kampa‑
ně umožnilo unikátní řešení na bázi 
umělé inteligence, které vyvinul 
datový tým Kindred pod vedením 
analytika Borila Šopova. Díky 
tomuto algoritmu mohlo vzniknout 
888 různých verzí e ‑mailů, jejichž 
výsledná podoba vždy odrážela 
konkrétní typ kuchyně, kterou 
si daný zákazník pořídil. Obsah 
a vizuální forma zpráv zohledňo‑
valy nejen design kuchyně a její 
velikost, ale také výběr konkrétních 
spotřebičů nebo obsah předchozích 
nákupů daného zákazníka.

PLNĚ AUTOMATIZOVÉ 
A PŘESNĚ NAČASOVANÉ
Stejná pozornost jako samotnému 
obsahu se věnovala také načasování 
jednotlivých e ‑mailů a reminderů. 
I tady se vycházelo z podrobné ana‑
lýzy nákupního chování členů věr‑
nostního klubu. Například e ‑maily 
s produktovou nabídkou IKEA 
odesílala vždy v krátkém předstihu 
před další očekávanou návštěvou 
obchodu. Kompletní proces od 
poskládání obsahu konkrétního e‑
‑mailu až po jeho odeslání v daném 
termínu je přitom plně automatizo‑
vaný. V tomto režimu kampaň běží 
kontinuálně od svého nasazení.

VAŠE KUCHYNĚ VÁM 
PŘIJDE E-MAILEM
Kampaň začíná dva dny po koupi 
nové kuchyně. Zákazník dostává 
první z e ‑mailů zaměřený na ode‑
slání zpětné vazby. Jeho součástí je 
fotografie kuchyně, která se svou 
barvou, velikostí a skladbou spo‑
třebičů co nejvíce podobá té jeho. 
Pro tento první e ‑mail je připraveno 
přes 200 šablon. Díky personalizaci 
tento e ‑mail otevírá téměř 60 % 
příjemců, z nichž zpětnou vazbu 
odesílá více než polovina.

Prodejní část kampaně násle‑
duje 7 dnů po nákupu. V tomto 
případě je šablona přizpůsobena 
nejen kuchyni, ale i nákupní 
historii zákazníka a obvyklé výši 
útraty, kterou v obchodě zpravidla 
nechává. IKEA každému doporučí 
8 výrobků, jež by mohl potřebovat. 
Jde o produkty, které si jiní zákaz‑
níci obvykle dokoupili do podobné 
kuchyně. Míra otevření tohoto 
e ‑mailu je 40 %. Obdobný prodejní 
e ‑mail zákazník dostává ještě 
jednou, a to 25 dní po nákupu, kdy 
se zákazníci do obchodu obvykle 
znovu vracejí, aby dokoupili další 
produkty. V tomto případě e ‑mail 
otevírá více než 43 % příjemců.

Poslední dva e ‑maily mají 
charakter zákaznické péče a radí 
s používáním nové kuchyně. Fun‑
gují všechny spotřebiče, jak mají? 
Jak pečovat o nový nábytek? Jakým 
způsobem čerpat záruku? První pe‑
čující e ‑mail otevírá 43 % příjemců. 
Druhý, v němž řetězec připomíná 
potřebnou údržbu po půl roce, má 
míru otevření téměř 36 %.

VÝSLEDKY? PLUS 1 000 KČ 
Automatizovaný e ‑mailing s per‑
sonalizovaným obsahem spustila 
IKEA v této podobě nejdříve v pro‑
sinci 2016 v Česku a v dubnu 2017 na 
Slovensku a v Maďarsku. Úspěš‑
nost kampaně se vyhodnocovala 
v dlouhodobé perspektivě, kdy se 
zkoumalo několik metrik v závislos‑
ti na typu e ‑mailu.

„Pečující e‑maily jsme posuzo‑

O tisíc korun 
víc díky pěti 
e -mailům
Majitelé nových kuchyní 
se do IKEA záhy vrátí pro 
doplňky. Díky kampani 
využívající umělou 
inteligenci tu utratí víc.

Připravila AGENTURA KINDRED
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Veselé Vánoce 
přeje OOH
Přehled kampaní venkovní 
reklamy roku 2018

Partner rubriky

Několik měsíců jsme pro vás 
na této stránce přinášeli zprávy 
ze světa venkovní reklamy, 
tedy OOH. Doufáme, že to bylo 
zajímavé čtení a přineslo vám 
spoustu nových informací. 
Pojďme si nyní konec roku trochu 
odlehčit a více než číst, se dívat. 
Přinášíme výběr zajímavých 
a nápaditých instalací, které 
rok 2018 nabídl na reklamních 
plochách lídra trhu, skupiny 
BigBoard. Věříme, že příští rok 
bude minimálně stejně úrodný. 
P. F. 2019, milá „venkovko“! 

04
MR. BROWN NA 
DOSAH
Působivá 2D
nástavba ruky s ple‑
chovkou, díky které 
máte pocit, že je ledová 
káva Mr. Brown oprav‑
du na dosah.

03
SAMSUNG JAKO 
ŽIVÝ
U moderních
technologií vždy záleží 
na detailu. V kampani 
Samsung GalaxyNote9 
vytvořili autoři vizuálu 
3D nástavbu telefonu 
o rozměrech 5 krát 2,2 
metru a psadla o délce 
3,7 metru na ploše 
double bigboardu úplně 
přesně jako originál.

02
ÉTERICKÁ HUAWEI
Elegantní motýl
prosvětlil kampaň spo‑
lečnosti Huawei. Žádný 
drobeček to ale nebyl, – 
jeho rozměry byly dva 
a půl krát tři metry.

01
SVÍTÍCÍ T ‑MOBILE
3D konstrukce
světelného srdce, 
kterou použil T ‑Mobile, 
uměla imitovat tlukot 
srdce pomocí postup‑
ného rozsvěcení LED 
modulů.
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Insider

Vánoční kampaň za každou cenu. 
Je to nutné?
JOSEF PROROK
Red Media

Do Vánoc zbývají poslední dva týdny. Co se 
mediálních investic týče, je poslední kvartál 
roku dlouhodobě nejsilnější, přičemž nárůst 
jde napříč segmenty bez ohledu na sezonalitu 
produktu daného zadavatele. Kumulace zájmu 
inzerentů do krátkého období před koncem roku 
má však důsledky, které by zadavatele měly vést 
k otázce, jestli má zrovna v jeho případě předvá‑
noční kampaňové šílenství opodstatnění.

Vysoká míra sezonality při plánování kampa‑
ní má dopady ve třech rovinách. V období zvý‑
šené poptávky rostou ceny mediálních komodit 
a naopak klesá fyzická dostupnost vhodných 
médií a share of voice. V případě televize osciluje 
měsíční koeficient v rozmezí cca +/‑ 30 procent. 
Trochu jinak je tomu u on   ‑line médií (přímého 
nákupu), kde jsou ceny médií v průběhu roku 
téměř konzistentní. Výjimkou je však největší 

mediální dům Seznam.cz, který pracuje se třemi 
pásmy (low, middle a high season), přičemž high 
je právě v období říjen až prosinec. Nárůst ceny 
zde dosahuje také téměř 30 procent.

Nejde však pouze o cenu. Následkem rostoucí 
poptávky narážíme v on   ‑line médiích před 
koncem roku na to, že nejlepší plochy jsou několik 
měsíců dopředu reálně vyprodané. Je proto nutné 
plánovat kampaně s předstihem a rezervovat si 
prostor u publisherů dopředu. Enormní zájem 
inzerentů má za důsledek i to, že se na strán‑
kách vydavatelů v rámci boje o nejlepší pozice 
a formáty zobrazuje naráz nekonzistentní obsah. 
Není výjimkou, že na zpravodajských portálech 
inzeruje několik finančních institucí, e ‑commerce 
hráčů nebo inzerentů z oblastí FMCG současně. 
Impression share (podíl zobrazení) pro jednotlivé 
zadavatele je pak samozřejmě nízký a totéž se 
týká i míry zapamatovatelnosti či rozpoznatelnos‑
ti reklamy. V neposlední řadě bych připomenul 

i často zmiňované téma dotáčení frekvence. 
Dalším důsledkem vyprodanosti je totiž omezený 
objem mediálního prostoru dostupného pro 
programatický nákup. Dosáhnout optimální 
frekvence je tím pádem výrazně složitější a ceny 
v aukčních systémech letí vzhůru.

Je tedy otázkou, jestli je za těchto okolností 
nezbytně nutné, aby byli všichni zadavatelé 
v tomto období „on air“. Samozřejmě nelze 
generalizovat. Existuje řada odvětví, kde má 
sezonalita své opodstatnění. Nicméně nemálo 
produktů a služeb využívají zákazníci celoroč‑
ně a meziměsíční výkyv během celého roku je 
u nich třeba jen do deseti procent. Příkladem 
je finanční segment, pet food, potraviny nebo 
dětské zboží, kde zákazník hledá nejvhodnější 
produkt v okamžiku své potřeby a nečeká na 
promoci nabídky obchodníka. Je proto důležité 
soustředit se primárně na celoroční pokrytí 
koupěschopné poptávky. 

Efektivnost efektivní 
kampaně
MARTINA ĎURČANSKÁ 
Ogilvy

Síla sdělení, průbojnost kreativity, výkon médií. 
Porovnáme náklady kampaně s dodatečně vyge‑
nerovaným ziskem. Kampaň splnila obchodní 
cíle. Více, nebo méně efektivně. Co kdybychom 
ale tuhle rovnici rozšířili o další prvky a společně 
se zamysleli nad efektivností všech vynalože‑
ných finančních i lidských zdrojů?

Před přípravou kampaně si položme otázku: 
vycházíme z té nejefektivnější marketingové 
strategie? Příkladem může být zadaná cílová 
skupina. Má ze všech největší obchodní poten‑
ciál? Schopnost „uhnat“ mileniály v on  ‑linu je 
lákavá. Jsou ale těmi pravými? Starší lidé a senio‑
ři mají peníze a chtějí si je konečně užít. Kdo je 
osloví kampaní jako první a získá si jejich přízeň? 
Nemyslím kloubní výživu.

O efektivitě rozhodujeme i během vývoje. 
Když budeme k sobě upřímní, o finálním kreativ‑
ním konceptu již někdy rozhodoval „chodbový 
test“ u klienta a ne cílovka, úsudek v agentuře 
ovlivnila ambice získat kreativní cenu, a ne 
zájmy cílovky. Hlídáme si tuhle linii mezi kre‑

ativitou znásobující efektivitu a egem nás lidí 
z marketingu?

Vývoj znamená i velké množství feedbacků od 
klienta i agentury. Stojí čas i peníze. Když vedou 
k lepším výsledkům, sem s nimi. Ale kolik zákaz‑
níků si koupí náš výrobek jenom proto, že uvidí 
ještě krásnější obrázek, a ještě optimálnější text? 
Abychom si rozuměli – všichni chceme dělat 
svou práci odborně a na 100 %. Finance i lidské 
kapacity jsou ale omezené a měly by se využít 
efektivně na všechny aspekty kampaně. Příklad?

Jsme on ‑air a na webu generujeme první 
kontakty. Ty ale „nedorazí“ do call centra. Nebo 
naši obchodníci nevědí o aktuální promoci a zá‑
kazníci jsou zmatení. Proto by kromě samotné 
mediální části kampaně měl zůstat prostor třeba 
i na otestování správného IT propojení kampa‑
ňové landing page a CRM systému klienta nebo 
přípravu interní kampaně pro zaměstnance 
v první linii. Optimalizace kampaně by neměla 
znamenat nápravu podobných prohřešků.

Kampaň skončila a přípravy na další už zapo‑
čaly. Máme čas se vůbec zastavit a zkontrolovat 
i dlouhodobé ukazatele stavu firmy? Například 

NPS. Kde vidím souvislost? Každá kampaň by 
měla obsahovat i přímou komunikaci na vlastní 
zákazníky. Budeme propagovat novinku? Umož‑
něme těm našim přednostní nákup, ať mohou 
být za hvězdy mezi svými kamarády. Nebo jim 
nabídku z kampaně ušijme na míru a dejme jim 
pocítit, že jsou pro nás důležití a že je známe. 
O zákazníky je třeba pečovat, neustále. Není ko‑
nec konců efektivnější dělat up/cross ‑sell právě 
u nich? Co takhle následně nahlédnout na „life‑
time value“ zákazníka? Daří se nám ji zvyšovat? 
U koho nejvíce? Jak a proč?

Kolem nás je mantra zjednodušování. Všeho. 
Ale věřím, že i komplexní přístup se dá případně 
zpracovat a vyhodnocovat srozumitelně a bez 
toho, abychom se v tom ztratili. Nesouhlasíte? 
Souhlasíte a chcete jít více do hloubky? Napište 
nám na stránku @ogilvyczech nebo do zprávy 
m.me/OgilvyCzech. Budu se na vás těšit já i celý 
tým Ogilvy. 
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Shrnutí 
kampaně

První e ‑mail se ptal 
na spokojenost 
s nákupem. Přišel 
zákazníkovi dva dny 
po nákupu kuchyně.

Poslední e ‑mail 
radil zákazníkům, 
jak mají 
o zakoupenou 
kuchyni pečovat.

V druhém a čtvrtém 
e ‑mailu navrhovala 
umělá inteligence 
produkty, které by 
mohl zákazník chtít 
koupit.

MARKO RUMPLI 
project manager 
Kindred

IVETA KURIŠOVÁ 
vedoucí programu 
IKEA Family pro ČR, SR a Maďarsko 
IKEA

BORIL ŠOPOV 
data scientist 
ex ‑Kindred

GABRIEL ZÁBUŠEK 
chief technical fficer 
Kindred

MORTA VILKAITE 
big data analyst 
Kindred

E-maily majitelům nových kuchyní

Kreativní tým
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Advertorial – 
sponzorovaná 
rubrika
1 strana 
35.000 Kč + DPH

Případová 
studie
2 strany 
50.000 Kč + DPH

Brandovaný 
komentář –
článek
1/2 strany 
20.000 Kč + DPH

PARTNERSKÝ OBSAH – CENÍK
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JAK SI VYLEPŠIT 
POVĚST NA TRHU 
Česko má nejnižší 
nezaměstnanost v Evropě. 
Dobré jméno rozhoduje!
str. 6—11

ARMÁDA LÁKALA 
VOJÍNY NA YOUTUBE
Německý Bundeswehr 
sbírá ceny za reality show 
z vojenského přijímače
str. 18

NESPLNITELNÁ PŘÁNÍ 
KLIENTŮ 
Agentura pro vás udělá 
první poslední, ale tohle 
po ní nechtějte
str. 32

Samostatně neprodejná příloha vydaná při příležitosti odborné konference PR Summit 2018

Samostatná 
publikace na 
míru klientovi
52 stran 
390.000 Kč + DPH

Malý formát 
na titulu 
5 × 3 cm 
20.000 Kč + DPH

Představení 
společnosti
2 strany 
60.000 Kč + DPH

Lidé v pohybu
Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

Stranu připravil JAN KLIKA

1   PETR 
ATANASČEV

5   EMIL  
JIMENEZ

2   JIŘÍ 
HERIAN

6   MIROSLAV 
KYNČL

3   DANIEL 
MANSOUR

7   ROMANA 
POLACHOVÁ

JMÉNO  
PŘÍJMENÍ
společnost

1  Petr Atanasčev postoupil na po-
zici ředitele produktového marke-
tingu Konica Minolta. V jeho týmu 
pracuje osm kolegů, očekává se 
ale nábor dalších. Atanasčev bude 
pečovat o celé portfolio hardwa-
rových a softwarových produktů, 
IT služeb a komplexních technolo-
gických řešení společnosti v České 
republice. Mezi hlavní výzvy bude 
patřit zefektivnění podpory prode-
je a nabídka platformy Workplace 
Hub. V Konica Minolta, kde působí 
od roku 2011, prošel pozicemi pro-
duktového manažera a solutions 
consultanta. Před tím se věnoval 
tvorbě internetových prezentací 
a grafiky ve své vlastní firmě. 
2  Jiří Herian a 3  Daniel Mansour 

nastoupili do tuzemské internetové 
jedničky Seznam.cz. Jiří Herian se 
stal šéfem marketingu. Bude zodpo-
vědný nejen za brandový marke-
ting, ale i za produktovou a B2B 
komunikaci. Povede také týmy 
eventů, distribuce a sociálních sítí 
i kreativní a grafické oddělení. He-
rian posledních dvacet let působil 
v mediálních agenturách skupiny 
Omnicom Media Group. Na pozici 

managing director vedl agentury 
Attention!Media, následně PHD 
a nakonec i OMD. Z pozice marke-
tingového ředitele Seznamu odešel 
před koncem roku Martin Klofan-
da, oddělení pak dočasně vedl Aleh 
Drohal. Daniel Mansour bude mít v 
Seznam.cz zodpovědnost za strate-
gický rozvoj obchodních příleži-
tostí, distribuci produktů, služeb 
a obsahu. V posledních letech se 
věnoval na pozici head of digital 
rozvoji digitálu v mediální agentuře 
Wawemaker. V ní tvořil obchodní 
strategii a také koordinoval digitál-
ní týmy napříč skupinou GroupM. 
Byl zodpovědný za komunikační 
strategii řady klientů, například 
České spořitelny, Vodafonu, Plzeň-
ského Prazdroje, Ikey nebo Henke-
lu. Předtím dlouhodobě působil ve 
vedoucí pozici v agentuře Universal 
McCann. 4  Lucie Heřmanská je 
tiskovou mluvčí investiční skupiny 
DRFG. Tento krok odráží aktuální 
rozvoj skupiny a s tím i potřebu 
dávat o svých aktivitách víc vědět. 
Náplní práce Lucie Heřmanské 
bude především odpovědnost za 
budování a udržování vztahů s veřej-

ností a utváření mediálního obrazu 
skupiny. Na starosti bude mít také 
interní komunikaci a koordinaci me-
diálních výstupů jednotlivých pro-
jektů. Heřmanská pracovala před 
nástupem do DRFG v celostátních 
médiích, například ve vydavatelství 
Economia. 5  Emil Jimenez se ujal 
role marketingového ředitele společ-
nosti Roivenue poté, co bezmála 
10 let vedl pražskou komunikační 
agenturu Passion Communicati-
ons, kterou sám založil. Předtím 
pracoval jako art director v českých 
pobočkách agentur Leo Burnett či 
Lowe and Partners a rovněž jako 
webový designér. V oblasti kreativní 
komunikace se pohybuje už od roku 
1998, kdy studoval obor psychologie 
a komunikace na univerzitách ve 
Spojených státech, odkud pochází. 
V Roivenue je zodpovědný za stra-
tegickou mezinárodní komunikaci 
a rozvoj partnerství. 6  Miroslav 
Kynčl nastoupil jako ideamaker do 
týmu agentury Česká produkční 
Social Media. Bude odpovědný za 
tvorbu kampaní a kreativních kon-
ceptů pro jednotlivé klienty. Jako 
ideamaker a marketing copy. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Duis 
condimentum augue id magna 
semper rutrum. Nullam feugiat, 
turpis at pulvinar vulputate, erat 
libero tristique tellus, nec bibend-
um odio risus sit amet ante. Etiam 
neque. Sed ac dolor sit amet purus 
malesuada congue. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, 
facilisis vel sapien. Maecenas solli-
citudin. Aliquam in lorem sit amet 
leo accumsan lacinia. Ut enim ad 
minima veniam, quis nostrum exer-
citationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Fusce dui 
leo, imperdiet in, aliquam sit amet, 
feugiat eu, orci. Aliquam id dolor. 
Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Fusce aliquam vestibulum ipsum.
Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Fusce suscipit libe-
ro eget elit. In sem justo, commodo 
ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. 
Fusce tellus. Nullam dapibus fer-
mentum ipsum. Nulla est. Donec ip-
sum massa, ullamcorper in, auctor 
et, scelerisque sed, est. Nullam 
sapien sem, ornare ac, nonummy 
non, lobortis a enim. Mauris dictum 
facilisis augue. 
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Británie roku 1947 rozhodně nebyla 
nejlepším místem na založení auto-
mobilky. Ekonomika byla vyčerpaná 
dlouhou válkou, auta stále mnoho 
lidí považovalo za drahý luxus. Ocel 
byla na příděl – přednostně k dispo-
zici pro produkty určené na vývoz. 
Do toho Spojené království zasáhla 
jedna z nejhorších zim historie. Prá-
vě z této bídy se zrodil symbol luxusu 
v terénu, Land Rover. 

Jedna z bouří divoké zimy 
sedmačtyřicátého roku prý postih-
la i Maurice Wilkse, technického 
ředitele automobilky Rover. Když se 
nemohl dostat ke svému domu kvůli 
popadaným stromům, pokusil se je 
z cesty odtáhnout osobním vozem. 
Neuspěl, na pomoc mu musel přijít 
soused, penzionovaný plukovník, se 
svým jeepem z armádních přebyt-
ků. Wilks si uvědomil, že vozidlo 
s terénními schopnostmi ocení 
nejen armáda, ale že by je dokázal 
využít i farmář na britském venkově. 
Během procházky u rodinného sídla 
na ostrově Anglesey se Wilks o nápa-
du zmínil svému bratrovi a zároveň 
výkonnému řediteli Roveru Spence-
rovi. Do písku na pláži mu nakreslil 
jednoduchou skicu vozu, který nosil 
v hlavě – tento okamžik jako bod zro-
du značky si Land Rover připomíná 
při různých příležitostech dodnes.

V šibeničním termínu 12 měsíců 
dokázal konstruktér Tom Barton po-
stavit první evropský civilní terénní 
vůz, „farmářova nejlepšího přítele“, 
jak hlásal jeden z prvních sloganů 
nové modelové řady, jíž dal Mauri-

ce Wilks jméno Land Rover. Rover 
původně chtěl terénní vozy vyrábět 
jen přechodně, dokud se neobnoví 
poptávka po osobních autech. Land 
Rover okamžitě zaznamenal takový 
úspěch, že jeho prodeje vytrvale 
překonávaly ostatní modely Rove-
ru, a do konce dekády se vyvážel 
do 70 zemí světa.

NEJLEPŠÍ REKLAMA? 
SAMOZŘEJMĚ EXPEDICE 
Padesátá léta přinesla první bojové 
angažmá land roverů v korejské 
válce, ale především rozvoj trans-
kontinentálních expedic. Když se 
v roce 1955 vydávali studenti Oxfor-
du a Cambridge na velkou expedici 
z Londýna do Singapuru, dali jim 
bratři Wilksové na cestu dva land ro-
very nové generace. Lepší propagaci 
si vysnít nemohli. 

Expedice zaznamenala obrovský 
úspěch. Za vydatné pozornosti médií 
zdolala 29 000 kilometrů dlouhou 
trasu napříč Asií. Reputace land 
roverů jako odolných vozů schop-
ných překonat prakticky jakýkoli 
terén byla upevněna. Na land rover, 
často s podporou výrobce, spoléha-
lo i mnoho dalších expedic. Ve své 
době mohla britská automobilka 
směle tvrdit, že pro třetinu světové 
populace byl land rover vůbec prv-
ním autem, které spatřili. 

Mezitím už si land rovery neku-
povali jen ti, kteří potřebovali jejich 
terénní schopnosti. Pro majitele se 
jejich vozy stávaly koníčkem, sdru-
žovali se v klubech, vznikaly pro ně 

Land Rover: 
70 let bahna 
a luxusu
Za úspěchem britské 
značky stojí neutuchající 
odhodlání zdůrazňovat 
její dobrodružné srdce 
a buldočí odolnost 
v těžkém terénu

Text ŠTĚPÁN BRUNER
Foto LAND ROVER
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STUDENTI NA CESTĚ 
OKOLO SVĚTA 
V roce 1955 se Land Rover 
prvně stal sponzorem 
expedice. Studenti 
z Oxfordu a Cambridge 
na své transasijské cestě 
zaznamenali úspěch. Land 
Rover s nimi. Dnes Británie 
pokrývá 16 procent 
prodejů značky, nejvíc 
land roverů se prodá v Číně 
a v USA. 

04
NEJOBLÍBENĚJŠÍ VŮZ 
JEJÍHO VELIČENSTVA 
Nejslavnější uživatel Land 
Roveru? Bezpochyby 
královna Alžběta II. 
Vedle prvních modelů 
se s oblibou nechával 
zvěčňovat politik Winston 
Churchill, dnešní Land 
Rover zase miluje 
například oskarový �lmař 
Ben A�eck. 

03
BRITSKÝ SUPERAGENT 
NABRAL ZPOŽDĚNÍ
Agent jejího veličenstva 
James Bond už jezdil 
lecčím, na typicky britský 
Land Rover Defender se 
ale dostalo až v roce 2015, 
kdy za volant usedl Daniel 
Craig ve �lmu Skyfall.

01
ČESKÝ REŽISÉR 
S BRITSKÝM AUTEM 
V AFRICE
Působivou a úspěšnou 
kampaň na model 
Freelander měl na starosti 
český reklamní režisér 
Ivan Zachariáš, který 
land rovery doslova 
a do posledního okénka 
�lmového pásu vypustil 
do divočiny.  

05
TERÉŇÁK VE ZNAMENÍ 
VELBLOUDA
Na Camel Trophy se v roli 
vozidel pro soutěžící 
postupně vystřídala celá 
modelová paleta. Tehdy 
značku ještě vlastnila �rma 
British Leyland. V součas-
nosti spadá do korporace 
Jaguar Land Rover, kterou 
vlastní indická Tata 
Motors. 

01 02 03

první terénní polygony. Díry na trhu 
si všiml i Land Rover a začal vyví-
jet méně spartánský model, který 
bude stále schopný v terénu. V roce 
1970 se představil Range Rover, kte-
rý stejně jako první land rovery našel 
a vyplnil díru na trhu, a stejně tak se 
stal velkým obchodním úspěchem. 
Reklamy už nevyzdvihovaly schop-
nost zorat pole třikrát rychleji než 
kůň, ale zaměřily se právě na kom-
binaci schopností a luxusu, kterou 
do té doby nikdo nenabídl.

A aby Rover světu dokázal, že jeho 
nový model „nevyměkl“, vyslal dva 
range rovery na transamerickou 
expedici z Aljašky na Hornův mys. 
I tentokrát expedice uspěla, přičemž 
dodnes jako jedna z mála překonala 

i neprostupnou pralesní oblast Dari-
én ve střední Americe.

VELBLOUDÍ LÉTA
V roce 1978 se se naskytla další příle-
žitost ukázat celému světu v přímém 
přenosu, proč jsou land rovery 
nejlepšími terénními vozy světa. 
Pořadatelé soutěže Camel Trophy 
hledali po prvním ročníku a po roz-
chodu s automobilkou Jeep nového 
partnera, který by extrémnímu oª-
-roadovému dobrodružství poskytl 
své vozy. Zablácené žluté vozy se 
v televizích objevovaly po téměř 
dvě dekády. Camel Trophy v roce 
2000 skončila, pro Land Rover ale 
znamenala takový marketingový 
přínos, že se rozhodl pořádat podob-

né závody ve vlastní režii. Navázat 
na slavný závod se pokusila Land 
Rover G4 Challenge. Podobného 
úspěchu už nedosáhla a de�nitivně jí 
zlomila vaz �nanční krize. 

Land Rover chce stále svým 
zákazníkům dokazovat, že jeho vozy 
se v terénu neztratí. Ke každému 
novému vozu jeho majitel dostane 
poukaz na Land Rover Experience, 
školení jízdy v terénu. Dnes land 
rovery potkáte spíš ve městě než 
na poli, terénní schopnosti ale stále 
hrají svou roli. Auta v brožurách 
nikdy nejsou jenom čistá a vždy 
najdete alespoň jednu zmínku o tom, 
jak snadno lze čudlíky na palubní 
desce ovládat v palčácích. Jejich DNA 
zůstává stále stejná. 

 
Land Rover myslí 
na všechno. 
Roku 2005 pod 
jeho křídly 
vznikla dokonce 
samostatná 
značka kávy 
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PORCOVÁNÍ 
ELEKTROMEDVĚDA 
Auta na baterky vyráží na 
rozbité české silnice. Kdo 
na tom nakonec vydělá?

ŠVINDLY POLITIKŮ  
NA TWITTERU 
Jak si česká politická 
elita ulehčuje živobytí 
na sociálních sítích

FLIXBUS SE SLEV 
NEBOJÍ, BA NAOPAK
Nejlepším marketingovým 
nástrojem jsou pro 
dopravce slevové kupóny

TELEVIZE 
NESTAČÍ

ŠTĚPÁN 
WOLDE
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Sponzorovaný 
přestup měsíce 
v rubrice Lidé
1/6 strany 
12.000 Kč + DPH

PARTNERSKÝ OBSAH – CENÍK
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inzerce  
na zrcadlo  
na spad

inzerce  
na zrcadlo  
na spad

inzerce  
na zrcadlo  
na spad

inzerce  
na zrcadlo  
na spad

ceny inzerce

ceny inzerce

ceny inzerce

ceny inzerce

1/1  
190 × 254  
210 × 280

1/6  
93 × 85  

–

81 000 Kč

16 500 Kč

51 000 Kč

16 500 Kč

45 000 Kč

13 500 Kč

45 000 Kč

13 500 Kč

32 000 Kč

7 500 Kč

32 000 Kč

7 500 Kč

24 500v

18 500 Kč

24 500 Kč

1/2 š.  
190 × 127  
210 × 140

1/8 š.  
93 × 64  

–

1/2 v. 
93 × 254  

103 × 280

1/8 v.  
44,5 × 127  

–

1/3 š.  
190 × 85  
210 × 99

1/16 š. 
93 × 31,5  

–

1/3 v. 
93 × 176  

–

1/16 v. 
44,5 × 63,5  

–

1/4 š. 
93 × 127  

–

titul  
50 × 30  

–

1/4 bok 
44,5 × 254  
54,5 × 280

Junior page  
125 × 176  

–

1/6 podval 
–  

210 × 54

Formáty a ceny inzerátů (šířka × výška v mm)

Rozměry NA SPAD jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o další 3 mm nad čistý formát 
po obvodu inzerátu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

STANDARDNÍ INZERTNÍ FORMÁTY
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inzerce  
na zrcadlo  
na spad

ceny inzerce

Panorama  
horní  

400 × 126  
420 × 140

Šachovnice 
dvoustrana  
190 × 127  
210 × 140

Panorama 
spodní  

400 × 126  
420 × 140

81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč

inzerce  
na zrcadlo  
na spad

ceny inzerce

Šachovnice 
nepravidelná  
93, 190 × 128  

–

Vertikální poloviny 
u hřbetu  

206 × 254  
206 × 280

Vertikální poloviny 
vně  

93 × 254  
103 × 280

81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč

inzerce  
na zrcadlo  
na spad

ceny inzerce

Schody 
jednostrana  

61 × 85  
–

Šachovnice 
malá  

93 × 128  
103 × 140

Ostrov 
jednostrana 

93 × 145  
–

41 000 Kč 41 000 Kč 41 000 Kč

inzerce  
na zrcadlo  
na spad

ceny inzerce

Schody 
dvoustrana  

61 × 85  
–

Podval 
dvoustrana  

–  
420 × 54

Ostrov 
spodní  

270 × 1946  
270 × 208

49 000 Kč 49 000 Kč 44 000 Kč

ATYPICKÉ INZERTNÍ FORMÁTY



www.mam.cz

VAŠE POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ:

Kontakt: 
Jakub Oth, inzerce, Marketing & Media 
E-mail: jakub.oth@mam.cz

Vydavatel: 
Forum Media, s.r.o.,  
Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7


