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Seznam použitých zkratek a symbolů
Atd.

A tak dále

ČR

Česká republika

MMS

Multimedia Messaging Service

Např.

Například

Popř.

Popřípadě

PR

Public Relations

RPR

Rada pro reklamu

SMS

Short Message Service

TV

Televize

Tzv.

Takzvaný

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna

WoM

Word of Mouth
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Úvod
Marketingová komunikace a obecně marketing se s postupem času vyvíjí.
Klasické

metody

marketingové

komunikace

jsou

postupně

nahrazovány

moderními trendy, které umoţňují společnostem provádět efektivní marketingovou
komunikaci za pomoci moderních prostředků, které tato doba nabízí.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla svou bakalářskou práci věnovat právě
moderním trendům se zaměřením zejména na jednu z nejoblíbenějších metod
marketingové komunikace současnosti, tzv. Guerilla Marketing.
V úvodu

bakalářské

práce

budou

čtenáři

nejprve

seznámeni

s vývojem

marketingové komunikace. Budou stanoveny její hlavní cíle a představeny
nástroje marketingového mixu. Závěrem kapitoly budou uvedeny rozdíly
mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací, která nahrazuje
klasickou marketingovou komunikaci a přináší na pole marketingu mnohá pozitiva.
Další

kapitola

bakalářské

práce

se

bude

věnovat

moderním

trendům

v marketingové komunikaci. Čtenáři se dozví více například o vyuţívání mobilních
telefonů jako prostředek marketingové komunikace či umísťování produktů do děje
televizních pořadů, videoher a filmů.
Třetí kapitola se jiţ bude věnovat hlavnímu tématu bakalářské práce, a to guerilla
marketingu. V úvodu kapitoly bude uvedena historie vzniku guerilla marketingu
a důvody, díky kterým se guerilla marketing stává v současné době jednou
z nejvíce vyuţívaných metod marketingové komunikace. V kapitole budou
uvedeny hlavní metody, které guerilla marketing vyuţívá a také rozdíly
mezi klasickou marketingovou komunikací a guerilla marketingem. Kaţdá z těchto
metod pak bude pro lepší představu objasněna na konkrétní guerillové kampani.
Na závěr bakalářské práce budou uvedeny nejlepší, ale také naopak nejhorší
guerillové kampaně, které bylo nebo stále je moţné vidět nejen v zahraničí, kde
guerilla marketing zaţívá velký boom, ale také v České republice, kde se
marketéři postupně učí vytvářet efektivní kampaně s poměrně nízkým rozpočtem.
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1

Marketingová komunikace

V úvodu kapitoly marketingová komunikace bude nejprve objasněn a vysvětlen
samotný pojem marketingová komunikace společně s komunikačním procesem
a budou stanoveny její hlavní cíle. Další část je věnována marketingovému
komunikačnímu mixu, který je nedílnou součástí marketingové komunikace. Závěr
této kapitoly pak seznámí čtenáře s integrovanou marketingovou komunikací, kde
budou uvedeny její zdroje.

1.1

Definice marketingové komunikace

Existuje celá řada definicí marketingové komunikace. Jednou z nich je například
tato. „Za marketingovou komunikaci se povaţuje kaţdá forma řízené komunikace,
kterou firma pouţívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů,
prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření
informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu
přijatelná (Boučková a kol., 2003, s. 222).“
Marketingová komunikace se zpravidla dělí do dvou skupin, a to na marketingovou
komunikaci interní a marketingovou komunikaci externí (Zamazalová a kol., 2010).
Interní marketingová komunikace je orientována na zaměstnance podniku. Jejím
hlavním cílem je zejména zajistit efektivní komunikaci mezi zaměstnaci v rámci
organizace. Je určena k tomu, aby informovala zaměstnance např. o vizi podniku
a firemních hodnotách. Interní marketingová komunikace také napomáhá
zaměstnancům k vytvoření pocitu sounáleţitosti s filozofií podniku a jeho hlavních
cílů.
Na druhé straně externí komunikace slouţí ke komunikaci s vnějším okolím
podniku. Jejím hlavním úkolem je oslovit a zejména pak ovlivnit ať uţ současné,
či budoucí potenciální zákazníky.

1.2

Cíle marketingové komunikace

Stanovení cílů marketingové komunikace patří k nejdůleţitějším rozhodnutím
manaţerů. Podle předem stanovených cílů je následně moţné zhodnotit výsledky
průběhu komunikace.
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Mezi nejdůleţitější cíle marketingové komunikace patří: (Zamazalová a kol., 2010)
1. Poskytnutí informací potenciálním zákazníkům.
2. Vytvoření a stimulace poptávky.
3. Odlišení produktu či podniku, aby mohl zákazník lépe rozlišit produkty
na homogenním trhu výrobků.
4. Zdůraznění uţitku a hodnoty výrobku, pomocí kterého můţe firma zvýšit
ceny výrobků na příslušném trhu.
5. Ustálení obratu v důsledku prodeje výrobků, které mají sezónní
charakter.

1.3

Marketingový komunikační proces

V souvislosti

s marketingovou

komunikací

je

téměř

samozřejmostí

zmínit

komunikační proces, který je nedílnou součástí marketingové komunikace.
Komunikační proces se skládá z následujících fází: zakódování, sdělení, přenos
a dekódování (viz Obr. 1).
Marketingový komunikační proces obsahuje také dva prvky, a to zdroj, který je
subjektem komunikace a příjemce, který je objektem komunikace (Přikrylová a
Jahodová, 2010).

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Přikrylová a Jahodová, 2010).
Obr. 1 Model marketingového komunikačního procesu
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Celý proces komunikace začíná u odesílatele, kterým můţe být jednotlivec,
organizace či skupina osob.
Odesílatel vyšle prostřednictvím komunikačních kanálů sdělení příjemci. Aby bylo
sdělení pro příjemce srozumitelné, musí být toto sdělení zakódováno, např.
pomocí slov, hudby, fotografií nebo obrázků. Kódování je velice důleţitou součástí
komunikačního procesu. Právě kódování by mělo upoutat pozornost příjemce
a vyvolat jeho jednání.
Příjemci, kterými jsou nejčastěji spotřebitelé, distributoři, zákazníci, zaměstnanci
nebo také široká veřejnost, potom zprávu dekódují. To znamená, ţe se jí snaţí
porozumět a následně vyšlou zpět odesílateli jejich zpětnou vazbu. Zpětnou
vazbou u spotřebitelů či zákazníků je nejčastěji nákup produktu. Z toho vyplývá,
ţe komunikační proces byl úspěšný, nebo naopak druhá varianta, kterou je úplná
nečinnost.
V procesu komunikace také nemohou být opomenuty šumy. Šumy prakticky
narušují komunikační proces, a to v kterékoli fázi procesu. Tyto šumy mohou
způsobit, ţe sdělení můţe být nepřehledné či zmatené. Klasickým případem můţe
být například záměna s konkurenčním výrobkem.
Nabízí se otázka. Jak tedy úspěšně komunikovat, aby nedocházelo k negativní
zpětné vazbě?
Existuje několik zásad, které napomáhají k efektivní komunikaci, a to: (Foret,
2008)
1. Důvěryhodnost – celý proces komunikace je velmi závislý na znalosti
a důvěře mezi partnery komunikace.
2. Zvolte si správný čas a také místo, v němţ budete komunikovat.
3. Je důleţité, aby sdělení mělo význam nejen pro vás, jako komunikátora,
ale také, aby bylo sdělení relevantní pro příjemce.
4. Sdělení by mělo být jednoduché, jasné a zřetelné. Vyjádřete ho např.
pomocí symbolů. Pokud se jedná o sloţitější sdělení, které nemůţe být
vyjádřeno pomocí symbolů nebo pojmů, vyuţijte slogany, které jsou
stručné, názorné a jasné.
5. Je nutné komunikaci neustále opakovat a rozvíjet.
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6. Vyuţívejte pouze osvědčené a prověřené komunikační kanály, ke kterým
má příjemce jiţ vytvořený vztah a zná je.
7. Poznejte svého adresáta. Čím více informací o adresátovi víme, tím
efektivněji můţeme komunikovat.

1.4

Marketingový komunikační mix

Marketingový komunikační mix je součástí dnes jiţ notoricky známého
marketingového mixu a ukrývá se pod čtvrtým P – Promotion.
Komunikační mix obsahuje prostředky, kterými podnik komunikuje se svými
stávajícími zákazníky a snaţí se mimo jiné udrţet jejich loajalitu, ale zároveň
za pomoci různých prostředků komunikuje s novými, potenciální zákazníky.
Marketingový komunikační mix se dělí na dva druhy komunikace, a to osobní
a neosobní (Kotler a Keller, 2007).
Mezi osobní formy komunikace, jak název napovídá, patří osobní prodej.
K neosobním formám komunikace je klasicky zařazena reklama, PR, sponzoring,
podpora prodeje a přímý marketing. V současné době však stále více odborníků
a marketérů rozšiřuje komunikační mix o jiné nástroje, jako jsou např. záţitky
a události, mezi která patří sport, zábava, umění, filmové či hudební festivaly atd.
§ 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení
či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu
podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboţí, výstavby,
pronájmu, nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo vyuţití práv nebo závazků,
podporu poskytování sluţeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále
stanoveno jinak. Takto definovanou reklamu můţeme nalézt v zákonu o regulaci
reklamy.
Pro účely marketingové komunikace však úplně postačí mnohem jednodušší
a srozumitelnější výklad.
„Reklama je jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje
výrobků, sluţeb či myšlenek určitého subjektu (Kotler a Armstrong, 2004, s. 630)“.
Mezi nejznámější a nejrozšířenější prostředky slouţící pro potřeby reklamy patří
TV, rádio, letáky, časopisy, noviny či billboardy. V současné době, kdy se svět
stále modernizuje, dostávají stále větší prostor moderní druhy reklamy, které jsou
11

mnohem efektivnější a často také méně nákladné. Více o moderních trendech
bude uvedeno v kapitole 3.
Dalším prvkem komunikačního mixu je podpora prodeje. Mezi klasické typy
podpory prodeje patří například ochutnávky potravin v supermarketech nebo
vzorky výrobků zdarma, které často bývají jako příloha v časopisech, slevy,
slevové kupony atd. Podpora prodeje bývá často kombinována spolu s reklamou,
kdy se prodejci snaţí prostřednictvím reklamy upozornit například na slevy či jiné
druhy podpory prodeje.
Neméně důleţitým prvkem komunikačního mixu jsou také public relations, dále jen
PR. PR slouţí k vytváření vztahů se zákazníky, spotřebiteli, dodavateli, odběrateli,
akcionáři, společníky, zaměstnanci, médii, ale i širokou veřejností (Přikrylová a
Jahodová, 2010).
Čtvrtým prvkem komunikačního mixu, který ještě nebyl zmíněn, je sponzoring.
Hlavním úkolem sponzoringu je finanční či materiální podpora určité události.
Např. koncertů, sportovních či uměleckých událostí. Častým druhem sponzoringu
také bývá sponzoring různých charitativních událostí. Díky sponzoringu na sebe
sponzor upozorní a můţe tak zlepšit svou image a vnímání zákazníky.
Mezi nejefektivnější prvky komunikačního mixu však patří přímý marketing, známý
také jako direct marketing. Mezi druhy přímého marketingu patří direct mailing,
pomocí kterého firmy zasílají prostřednictvím dopisů nebo e-mailů sdělení svým
stávajícím a potenciálním zákazníkům. Dalším druhem přímého marketingu je
telemarketing. Jak jiţ název napovídá, jedná se o telefonické kontaktování
zákazníků (Sedláček, 2010).
Obě dvě formy však bývají veřejností často odmítány a prodejci se tak mohou
setkat s negativním ohlasem. E-maily jsou často povaţovány za spam a telefonáty
na mobilní telefon také nejsou příliš vítané. Klasickým příkladem přímého
marketingu je také přímý prodej neboli obchodní zástupci, kteří Vám zaklepou
na dveře s vysavačem v ruce a nahrnou se Vám do domu, kde Vám vyluxují
obývací pokoj a následně nabízejí onen výrobek za vysoké ceny. Tato situace je
však uvedena pouze jako příklad. Ne kaţdý přímý prodej samozřejmě probíhá
takto. Posuďte sami, zdali Vás tento typ marketingu osloví.
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S přímým prodejem se blíţí poslední prvek komunikačního mixu, tzv. osobní
prodej. „Je představován přímou komunikací a pěstováním osobního vztahu buď
mezi dvěmi, nebo několika osobami s cílem prodat výrobek nebo poskytnout
sluţbu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní vztah, který by přispíval
k vytváření ţádoucího image firmy i výrobku (Boučková a kol., 2003, s. 233)“.
Osobní prodej zpravidla probíhá tváří v tvář a na rozdíl od reklamy, která se
zaměřuje na velký počet zákazníků, osobní prodej se snaţí oslovit malý počet
zákazníků. Prodej tváří v tvář je pro prodejce velmi důleţitý.
V průběhu komunikace je totiţ moţné sledovat zákazníkovo chování a přizpůsobit
tak prodej situaci a okolnostem. Na rozdíl od reklamy či podpory prodeje není
hlavním cílem osobního prodeje prodat výrobek či sluţbu, ale dlouhodobě
vytvářet, udrţovat a upevňovat vztahy se zákazníky (Zamazalová a kol., 2010).

1.5

Integrovaná marketingová komunikace

Integrovaná marketingová komunikace není úplnou novinkou na poli marketingu,
ba naopak. Integrovaná marketingová komunikace je vyuţívána jiţ po desetiletí,
jelikoţ integrace marketingového mixu je jedním ze zásadních principů
marketingové strategie.
Proč je ale tedy integrovaná komunikace v současné době tak často skloňována
ve všech marketingových publikacích a je vnímána jako jeden z nových trendů
v marketingové komunikaci, kdyţ ji vlastně marketéři vyuţívají jiţ desítky let?
Nabízí se řada odpovědí. Faktem však zůstává, ţe integrace nástrojů
komunikačního mixu je velmi efektivní a ţádaná (Pelsmacker, Geuens a Van den
Bergh, 2003).
Zejména v dnešní době se trh s výrobky a sluţbami stává stále více nasyceným.
Spotřebitelé si mohou vybrat z velkého mnoţství substitutů a zvolit si optimální
variantu, která kaţdému vyhovuje. Jiţ dávno pominuly časy, kdy bylo moţné
vybírat z boţí pouze z omezené nabídky. To vede k situaci, kdy výrobky si jsou
často velmi podobné, ať jiţ cenou, vzhledem či způsobem distribuce. Z tohoto
důvodu je nutné věnovat stále větší pozornost marketingové komunikaci, zejména
zvyšovat intenzitu komunikace s vnějším a vnitřním okolím podniku. (Přikrylová a
Jahodová, 2010).
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Co to tedy vlastně integrovaná komunikace je a k čemu slouţí? Je to koncept
plánování marketingové komunikace, který uznává přidanou hodnotu souhrnného
plánu a hodnotí strategické role různých komunikačních disciplín jako např.
reklama, přímá odezva, podpora prodeje a PR. Integrovaná marketingová
komunikace kombinuje všechny tyto disciplíny pro pochopení, soulad a maximální
komunikační dopad (Schulz, 1993).
V integrované marketingové komunikaci se vyuţívá současně více komunikačních
nástrojů a kanálů. Zpráva přenášená pomocí rádia je současně přenášena např.
prostřednictvím tisku, billboardů či různými prostředky podpory prodeje. Vyuţitím
tohoto principu dochází k tzv. synergickému efektu, díky kterému účinek vyuţití
určitého nástroje komunikace posílí efektivitu druhého, čímţ zvyšujeme celkovou
účinnost marketingové komunikace.
Mezi bezesporné přínosy integrované marketingové komunikace patří cílenost.
Integrovaná marketingová komunikace umoţňuje efektivně oslovit jednotlivé cílové
skupiny pro ně vhodným a efektivním způsobem. Díky vhodné kombinaci
komunikačních kanálů, jak jiţ bylo uvedeno, lze také dosáhnout vyšší úspornosti
a účinnosti, a to zejména právě díky synergickému efektu (Přikrylová a Jahodová,
2010).
Ačkoli se integrovaná komunikace zdá velmi přínosná, má také svá úskalí,
zejména v podobě existujích bariér.
S historickým vývojem marketingové komunikace se ustálil trend extrémní
specializace. Všechna pozornost a strategie marketingové komunikace byla
orientována výhradně na reklamu. Ostatní nástroje marketingové komunikace,
jako např. PR či podpora prodeje se vyuţívaly pouze jako reaktivní či taktické
nástroje. S přílišnou orientací na reklamu však došlo k přehlíţení integrace a
nástroje tak nebyly efektivně propojovány.
Integrace také znamená propojování všech aktivit do jednoho útvaru, coţ
kompletně mění stávající organizaci podniku, kde kaţdý nástroj komunikačního
mixu byl řízen různými útvary podniku. Integrace tedy znamená velký zásah
do struktury podniku a lidé se často změn bojí a nemají je rádi. Důleţité proto je
alespoň zajistit komunikaci mezi jednotlivými útvary a koordinovat všechny
komunikační aktivity. Právě špatná a nedostatečná komunikace v rámci podniku
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a špatná koordinace bývají největšími bariérami pro integrovanou marketingovou
komunikaci (Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh, 2003).
Závěrem kapitoly ještě jednoduché a názorné vysvětlení hlavních rozdílů
mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací pomocí stručné tabulky.
Tab. 1 Rozdíl mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací

Klasická marketingová komunikace

Integrovaná marketingová komunikace

Zaměřená na akvizici, prodej
Masová komunikace
Jednostranná komunikace
Informace jsou vysílány
Informace jsou předávány
Iniciativa je na straně vysílajícího
Přesvědčování
Účinek na základě opakování
Ofenzivnost
Obtíţný prodej
Vlastnosti značky
Orientace na transakci
Změna postojů

Zaměřená na udrţování trvalých vztahů
Selektivní komunikace
Dvoustranná komunikace
Informace na vyţádání
Informace - samoobsluha
Příjemce přebírá iniciativu
Informace jsou poskytovány
Účinek na základě konkrétních informací
Defenzivnost
Snadný prodej
Důvěra ve značku
Orientace na vztahy
Spokojenost

Moderní, přímočará, masivní

Postmoderní, cyklická a fragmentární

Zdroj: (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003)

Jak lze z tabulky vyčíst, integrovaná marketingová komunikace se od té klasické
liší tím, ţe je zaměřena zejména na udrţování dobrých a trvalých vztahů, coţ je
absolutně odlišný způsob přístupu od klasické marketingové komunikace, která je
zaměřena zejména na prodej. Cíl udrţování trvalých vztahů je také logicky spojen
s dalším rysem integrované marketingové komunikace, orientací na vztahy.
Integrovaná marketingová komunikace se snaţí udrţovat si své loajální zákazníky
prostřednictvím vytváření vztahů. Klasická marketingová komunikace, jak asi
všichni tuší, je orientována především na transakci. Integrovaná marketingová
komunikace je také mnohem více zaměřena na interakci se zákazníkem a je
zaloţena na dvoustranné komunikaci neboli dialogu. Velmi charakteristickým
rysem integrované marketingové komunikace, na rozdíl od té klasické, je také
selektivní komunikace.
Následující kapitola se bude věnovat moderním trendům 21. století.
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2

Moderní trendy v marketingové komunikaci

Je 21. století a vše se postupně mění a vyvíjí. Jiţ není nutné, čekat týdny,
neţ přijde odpověď z druhého konce světa. Není nutné trávit večery čtením kníţek
či sledováním televize. Většina dětí jiţ nepřijde ze školy a neběţí ven hrát si
s kamarády. Vţdyť úplně postačí zapnout PC a spojit se prostřednictvím
sociálních sítí, zavolat si přes Skype či jen tak brouzdat po internetu. Toho si jsou
samozřejmě dobře vědomi i marketéři, kterým se tak otevírají nové moţnosti,
jak zaujmout a oslovit své zákazníky.
S vývojem nových technologií také přicházejí nové způsoby marketingové
komunikace. Firma tak můţe zvolit efektivní komunikaci na míru šitou příslušným
cílovým skupinám. Firmy mohou vyuţít mnohem více způsobů k efektivní
komunikaci se spotřebiteli. Zejména reklama tak dostává úplně jiný rozměr. Ať se
podíváme kamkoliv, ať jdeme kamkoliv, všude nás pronásleduje.
Se všemi těmito moţnostmi se o slovo hlásí nové a efektivnější způsoby
komunikace. Klasické způsoby se jiţ stávají přeţité. Z tohoto důvodu je tato
kapitola věnována novým trendům v marketingové komunikaci jako jsou např.:
product placement, WoM, digitální marketing, mobilní marketing či guerillový
marketing, kterému je z velké části věnována tato práce.

2.1

Mobilní marketing

Mobilní marketing se stává stále více rozšířený a populární, a to zejména
s vývojem mobilních telefonů. Jiţ dávno mobilní telefon nevypadá jako velká cihla,
ale naopak se stává stále více záleţitostí designu a také jakéhosi komfortu. Firmy
vyrábějící mobilní telefony se předhánějí, kdo přijde na trh s další novinkou
a předčí tak jeho konkurenci. V současné době jiţ mobilní telefon neslouţí pouze
jako prostředek dorozumívání pomocí telefonování či psaní sms, ale má mnohem
více funkcí. Současné mobilní telefony slouţí jako kapesní fotoaparát, je moţné
na nich hrát hry, které svou kvalitou mohou konkurovat dokonce hrám
počítačovým. Prostřednictvím telefonu je také moţné komunikovat na sociálních
sítích typu Facebook či Twitter nebo si jen tak posílat MMS se vším moţným,
co nás zrovna napadne. Mobilní telefon se tak stává dokonalým prostředkem
pro marketingovou komunikaci.
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Kaţdý to zná, kdyţ kaţdou chvíli „zapípá“ sms se zprávou informující o slevové
akci nebo výprodeji v různých obchodech. U modernějších mobilních telefonů,
které jsou vybaveny moţností MMS či přehrávání videa, vyuţívají marketéři pro
rozesílání reklamních sdělení různé obrázky či animace nebo dokonce videa.
Jak jiţ bylo řečeno, mnohé telefony v současné době podporují také moţnost
hraní mobilních her. Právě tyto hry jsou také velmi vhodným prostředkem
pro marketingovou komunikaci, kde se v průběhu hraní objevuje reklama či
product placement, o kterém bude více řečeno v další části této kapitoly.
Sám mobilní telefon můţe být také objektem reklamy. Trh s mobilními telefony je
v současné době tak nasycen, ţe si zejména dámy, mohou koupit mobilní
telefony, které propagují různé módní domy typu Prada či Louis Vuitton. Tyto
mobilní telefony pak vycházejí ve speciální limitované edici právě s logem
na přední či zadní straně telefonu.

2.2

Product Placement

Dalším trendem v marketingové komunikaci je Product Placement.
Jedná se o „Záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního
díla s cílem jeho propagace (Frey, 2008, s. 123)“
Product Placement byl hojně vyuţíván především v zahraničí, kde téměř v kaţdém
Hollywoodském filmu je moţné vidět alespoň jeden product placement. Typickým
příkladem product placementu ve filmech jsou např. nápoje, potraviny, automobily,
hodinky či mobilní telefony.
Product placement však nemusí být záleţitostí pouze filmů. Bývá také hojně
vyuţíván v televizních pořadech či počítačových hrách.
V ČR byl product placement legalizován k 1. 6. 2010, má však své restrikce.
Product placement nesmí být obsaţen v pořadech či filmech pro děti.
Dále předmětem product placementu nesmí být tabákové výrobky a také léky
vydávané na předpis lékařem. Další podmínkou je uvedení na začátku či na konci
audiovizuálního díla, ţe toto dílo obsahuje právě product placement (Zíka, 2011).
V ČR je v současné době moţné vidět product placement např. v oblíbeném
seriálu TV Nova Ulice, kde se vyskytuje product placement na elektronické
spotřebiče Euronics, kuchyňské vybavení značky Tescoma či nový automobil
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Citigo značky ŠKODA AUTO. Nový automobil Škoda Auto Citigo je také moţné
vidět v novém filmu TV Nova Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka (viz
Obr. 2).

Zdroj: (Okresní přebor, youtube, 2012)
Obr. 2 Product Placement Škoda Citigo ve filmu Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka

Typickým příkladem product placementu ze zahraničí je série filmů o Jamesi
Bondovi. Produkty začleněné do děje zde můţeme vidět doslova všude.
Vozidlem Aston Martin či BMW, kterými James Bond jezdí počínaje, přes hodinky
Omega (viz Obr. 3), které James Bond kaţdou chvíli „nenápadně“ ukazuje či
vodkou značky Smirnoff, kterou ve filmu popíjí konče (Přikrylová a Jahodová,
2010).
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Zdroj: (JameslistExclusive, 2009)
Obr. 3 Product Placement hodinek značky Omega ve filmu James Bond

Přílohu č. 6 tvoří CD s videem, na kterém lze vidět, ţe všeho moc škodí. Video
obsahuje záběry ze seriálu TV Nova Ordinace v růţové zahradě. Na konci videa
je také moţnost shlédnout reakce samotných herců na product placement.

2.3

Virový marketing

Virový marketing, často označován také jako Virální marketing, angl. Viral
Marketing, patří v současné době k jedné z nejpouţívanějších forem marketingové
komunikace.
Virový marketing se poprvé dostal do popředí v roce 1998, kdy jeho
prostřednictvím získala dnes jiţ známá freemailová sluţba Hotmail přes 12 mil.
uţivatelů za pomoci vkládání reklamních odkazů do e-mailových zpráv, coţ vedlo
ke sníţení rozpočtu určeného na propagaci.
Hlavním cílem virového marketingu je, aby si spotřebitelé navzájem mezi sebou
předávali informace o výrobku, webové stránce či sluţbě (Frey, 2008).
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Aby byl virový marketing úspěšný, musí mezi spotřebiteli docházet k vysoké
předávací frekvenci sdělení. Pokud je předávací frekvence mezi spotřebiteli nízká,
virový marketing nemůţe být úspěšný a výsledkem je úplná poráţka. Je - li
předávací frekvence naopak vysoká, vznikne tzv. Sněhová koule. Sněhová koule
je situace, kdy hodně příjemců sdělení přepošle informaci velkému počtu svých
kamarádů, ti ho přepošlou zase dál a dochází tak k rychlému, „virovému“ šíření
marketingového sdělení (Zeman, 2003).
Virový marketing má v zásadě dvě formy, a to aktivní a pasivní (Frey, 2008).
Pasivní forma virového marketingu se nijak nesnaţí ovlivňovat chování
spotřebitele a nesnaţí se tak ani ovlivnit jeho názor na výrobek či sluţbu. Jinými
slovy pouze spoléhá na jeho pozitivní reakce. Naopak aktivní forma virového
marketingu, jak jiţ název napovídá, nezůstává pouze u nečinného přihlíţení,
ale snaţí se prostřednictvím virových zpráv ovlivnit chování spotřebitele.
Princip rozšiřování „viru“ lze jednoduše znázornit pomocí obrázku (viz Obr. 4).
Na počátku existuje pouze malý virus, který je přenášen prostřednictvím jiných
hostitelů a vyuţívá jejich prostředků k rozšiřování a postupně se s kaţdým
opakováním zdvojnásobuje. Virový marketing byl také původně mimo internet
představován jako slovní předávání informací či šeptanda.

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Frey, 2008)
Obr. 4 Šíření viru

Aby byl tento proces úspěšný, musí být reklamní sdělení vtipné, kreativní a také
něčím neobyčejné, aby spotřebitelé měli potřebu se o sdělení podělit s někým
dalším. Vzhledem k rychlosti předávání informací pomocí e-mailů a internetu
všeobecně, jsou právě tyto prostředky ideálním nástrojem pro jeho šíření. Ne
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nadarmo je právě e-mail virovým marketingem nejvíce vyuţíván. Některé e-maily
mohou pouze zahrnovat odkaz na internetové stránky, tato forma bývá
označována jako e-mailová výzva. Jiným případem je situace, kdy je virový web
link obsaţen díky hypertextovému odkazu kdekoliv v e-mailu.
Ačkoli má virový marketing spoustu pozitiv, zejména v podobě úspornosti nákladů
a rychlého šíření reklamního sdělení, má také svá úskalí. Hlavním problémem
virového marketingu je nízká kontrola šíření reklamní kampaně. Ukázkovým
příkladem špatné kontroly nad průběhem kampaně můţe být příklad z praxe, kdy
nejmenovaná společnost umístila na 25 internetových stran link, kde nabízela
dárky respondentům. Kampaň byla však tak efektivní, ţe se stala absolutně
nekontrolovatelnou. Na průzkum odpovědělo více neţ 15 000 respondentů, kteří
samozřejmě poţadovali onen slíbený dárek, čímţ bylo tričko a poukázka. Virový
marketing má tedy jistě svá pozitiva, ale jak tomu tak bývá, také negativa, která
mohou mít často fatální následek (Frey, 2008).

2.4

Word of Mouth

Word of Mouth, dále jen WoM, znamená v zjednodušeném slova smyslu „to,
o čem se mluví“ (Šlajchrtová, 2008).
WoM patří k neformálním způsobům předávání informací navzájem mezi dvěmi
osobami. Typickým příkladem můţe být například doporučení kamarádce, kde
můţe nakoupit výhodně určitý výrobek. Sdělení se tak šírí velmi rychle a není
nutné vynakládat peněţní prostředky do reklamy.
WoM marketing se dělí do dvou základních skupin, a to na umělý neboli
amplifikovaný WoM a spontánní WoM marketing.
Umělý WoM marketing je dobré vyuţít zejména pro výjimečné a něčím zajímavé
výrobky, o kterých víme, ţe si o nich lidé budou mezi sebou navzájem povídat
a předávat si své poznatky. Jen těţko lze pouţít WoM například pro toaletní papír,
o kterém lidé nemají potřebu si povídat, jelikoţ se nejedná o zajímavý a specifický
výrobek.
Druhým typem WoM je spontánní WoM. Spontánní WoM je takový případ, kdy
marketéři nijak neovlivňují chování spotřebitele, ale naopak spotřebitelé sami
ze své vlastní iniciativy upravují výrobky podle svého vkusu. Pro lepší představu,
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klasickým příkladem spontánního WoM v ČR je alkoholický nápoj, tzv. „Vodníkovo
sperma“, kde si spotřebitelé podle svého vkusu a také své chuti smíchali
dohromady zelenou se smetanou.
Ţe je WoM marketing v současné době velmi úspěšný je bezesporné. Jak ukazují
průzkumy, výdělek WoM v roce 2007 v USA přesáhl 1 miliardu dolarů. Dalším
faktem, který svědčí ve prospěch WoM je, ţe WoM je s 35,9% meziročním růstem
nejrychleji se rozvíjejícím nástrojem marketingové komunikace (Šlajchtová, 2008).

2.5

Buzzmarketing

Ţe uţ jste o něm někdy slyšeli? Není divu. „Buzzmarketing upoutává pozornost
spotřebitelů a médií v takové míře, ţe mluvit a psát o vaší značce nebo podniku se
stává zábavným, fascinujícím a pro média zajímavým tématem (Hughes, 2005, s.
12)“. Tak definuje Buzzmarketing autor knihy o Buzzmarketingu, Marc Hughes.
Hlavním účelem Buzzmarketingu je vyvolat rozruch, coţ vyplývá jiţ z názvu.
Princip je v zásadě jednoduchý. Na počátku stojí jako v klasické marketingové
komunikaci sdělení. Marketér tedy vyšle sdělení vůči spotřebiteli. Spotřebitel
následně předá sdělení dvěma kamarádům. Tito dva kamarádi o sdělení řeknou
dalším dvěma kamarádům, a tak to pokračuje pořád dokola. Tímto procesem
vzniká buzzz neboli rozruch.
Klíčem, jak vytvořit velký rozruch, je dát lidem něco, o čem si budou moci povídat.
Sdělení musí být něčím zajímavé, něco, co je na první pohled zaujme a budou tak
mít důvod sdělení předat dál (Hughes, 2006).
Zdá se, ţe Buzzmarketing, WoM a Virový marketing si jsou něčím podobní?
Zřejmě je v této chvíli dobré vysvětlit si rozdíly mezi těmito trendy a jednou pro
vţdy si je ujasnit.
WoM marketing, který bývá často označován také jako „šeptanda“, je komunikace
o značce, výrobcích či sluţbách mezi dvěma lidmi. WoM marketing také bývá
povaţován za součást Virálního a Buzz marketingu.
Virální

marketing,

jak

název

napovídá,

je

zaloţen

na

principu

šíření

marketingového sdělení, které se šíří jako virus. Principem je šíření z jedné osoby
na druhou, z druhé na třetí, ze třetí na čtvrtou a tak dále. Aby byl tento efekt
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dosaţen, je nutné, aby sdělení bylo zábavné a překvapující, aby měli spotřebitelé
potřebu se o sdělení podělit s ostatními.
Buzz marketing vysílá informace vůči spotřebitelům za pomoci okázalé a dobře
zapamatovatelné zprávy, která vyvolá především rozruch. Lidé tak mají potřebu
předat svůj záţitek dále. Efektivní kampaně také vyrábějí WoM marketing
(Symbio, 2012).
Vyvolání rozruchu, na čemţ je Buzz marketing postaven, nemusí být zdaleka tak
sloţité, jak se můţe na první pohled zdát. Stačí vědět, jaká témata jsou mezi
veřejností často probírána a stávají se tak podnětem k hovoru.
V zásadě lze říci, ţe mezi nejrychleji šířící se informace patří zejména
(Šlajchrotvá, 2008):
1. Pobuřující informace
2. Neobvyklé informace
3. Veselé informace
4. Tabu
5. Pozoruhodné informace
6. Tajemné informace

Příkladem pobuřujících informací můţe být například reklamní kampaň surfařské
značky Quicksilver (Šlajchrtová, 2008), kde skupina lidí vhodí do řeky uprostřed
města dynamit, který vyvolá obrovskou vlnu. Následně na ní začne skupina
teenagerů uprostřed města surfovat. Jak jistě všichni vědí, pobuřující informace,
které se vymykají kontrole a etice vţdy vyvolají velký rozruch a všude se o nich
začne mluvit, dále uţ se informace šíří jako valící se lavina, ne jinak je tomu
i na poli marketingu.
Dalším způsobem, jak rychle zajistit, aby si lidé začali mezi sebou o reklamní
kampani „šeptat“, je vloţit do kampaně informace, které jsou pro běţného
spotřebitele tabu. Jedná se o případ, kdy je marketingová kampaň postavená
na tématech, které nejsou na veřejnosti běţně rozebírány, příkladem je moţné
zmínit sex, drogy, alkohol, domácí násilí atd.
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Také neobvyklé informace mohou vytvořit pořádný rozruch. Jeden takový
neobvyklý nápad dostal i Ian Klein, který se rozhodl zaloţit si online seznamku.
V té době však jiţ bylo pole seznamek v USA zaplněné, a to webovými stránkami
Match.com. Tyto stránky prakticky neměly konkurenci. Aţ dostal Ian díky své
sestře, která byla stejně tak jako dalších osm milionů nezadaných Američanů
s nadváhou bez partnera. Dostal tedy geniální nápad vytvořit online seznamku
pro plnoštíhlé, OverweightDate.com. Jakmile se stránky spustily, strhla se
ohromná lavina zájmu. Mezi lidmi s nadváhou se začaly šířit informace o nově
vzniklé seznamce pro plnoštíhlé rychlostí blesku (Hughes, 2006).
Lidé s nadváhou automaticky zrušili své účty na Match.com, kde museli platit
měsíčně 40 dolarů za členství, kdyţ prakticky ţádné rande nikdy ani neměli.
Na novém webu OverweightDate.com nemuseli zbytečně vyhazovat své peníze
a schůzek měli hned několik.
Jak je z jiţ výše zmíněných případů jasné, není třeba vynakládat zbytečně
horentní sumy za klasické marketingové kampaně. Stačí mít dobrý nápad a vědět,
jak s ním naloţit.
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3

Guerillová komunikace a její efekt

Třetí kapitola bakalářské práce se bude věnovat samotnému Guerilla marketingu.
Co to vlastně guerillový marketing je? Odpověď není zcela tak jednoznačná. I přes
veškerou snahu a pokusy o definování guerilla marketingu v současné době
neexistuje definice, která by přesně vystihovala, co to guerilla marketing vlastně je.
Z toho důvodu budou v průběhu této kapitoly vysvětleny jednotlivé aspekty, které
jistě čtenářům usnadní pochopit, co to guerillový marketing je a jaké jsou jeho
hlavní cíle.

3.1

Co je to Guerilla marketing?

Samotný pojem „Guerilla“ ač se to bude zdát divné, nemá nic společného
s marketingem.

Guerilla

totiţ

ve

skutečnosti

znamená

partyzánský

boj.

Partyzánský boj je takový boj, který se neorientuje na celou válku, ale pouze
na malé bitvy, a to v podobě jakési přepadové akce. Jedná se o malé skupiny
bojovníků, které nedokáţou čelit velkým skupinám, z tohoto důvodu se zaměřují
právě na malé, ale nečekané a efektivní přepadové akce. Moţná právě proto byl
tento moderní trend v komunikaci nazván právě guerilla marketing.
Pokud je tato filozofie přenesena na pole marketingu, je z ní patrné, ţe i malá a ne
příliš významná firma, která nedisponuje kapitálem, jako velké nadnárodní firmy,
můţe vyhrát a udělat efektivní marketingovou komunikaci vůči spotřebitelům,
a to i bez početného týmu či vysokých finančních prostředků (Oupic, 2006).
Guerilla marketing se poprvé objevuje v roce 1986, a to z úst nikoho jiného,
neţ samotného zakladatele guerilla marketingu, tehdy kreativního ředitele
společnosti Leo Burnett, pana Jan Conrada Levinsona (Oupic, 2006).
Důvod vzniku guerilla marketingu je ve skutečnosti velmi jednoduchý. V současné
době jsou spotřebitelé vystavováni neustálému náporu reklamních sdělení,
na která si jiţ v průběhu ţivota prakticky zvykli. Zejména reklama se stává stále
více odmítanou z důvodu, ţe na ní spotřebitelé naráţí na kaţdém rohu.
Za zamyšlení stojí otázka, kolik lidí má například na poštovní schránce nalepenou
nálepku s nápisem „nevhazovat reklamu“? Kdo se občas musí pozastavit nad tím,
co vše je moţné, jak mohou být některá reklamní sdělení otravná aţ vlezlá?
Kaţdý občan je denně vystavován aţ 1500 reklamním sdělením, coţ má
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za následek, ţe spotřebitelé začínají klasickou reklamu stále více odmítat. Proto
přichází na řadu právě guerillový marketing, a to ve chvíli, kdy jiţ spotřebitelé
nereagují na klasické marketingové kampaně nebo se jimi, v horším případě, cítí
být obtěţováni (Patalas, 2009).
Pouţití guerilla marketingu je vhodné jak pro malé, tak pro velké podniky.
Zatímco velké nadnárodní podniky se musí zaměřit zejména na masový trh a jsou
závislé na tom, aby se jejich produkty či sluţby objevovaly v médiích, malé
podniky se nikterak nemusí zaměřovat na masovou komunikaci, ale naopak přímo
na cílového spotřebitele.
Hlavním cílem těchto podniků je vytvořit originální a zábavnou reklamní kampaň,
která překvapí a zaujme cílového spotřebitele něčím nevšedním a zajímavým.
Pokud se o výrobku bude mluvit i v médiích, je to jistě výhodou, ale jedná se aţ o
sekundární cíl, nikoli primární, jak je tomu u velkých podniků.
Hlavní výhodou guerilla marketingu, co zaručuje také jeho efektivitu, je fakt, ţe se
drţí daleko od klasických principů marketingové komunikace, ale dokáţe i přesto
díky originalitě zaujmout své potenciální zákazníky. Právě originalita je často
kamenem úrazu běţných marketingových kampaní, které se stávají nudnými,
nebo dochází k jejich špatnému načasování. Právě proto se v současné době
stává guerilla marketing stále více populárním.

3.2

Rozdíly mezi klasickým a guerillovým marketingem

Zakladatel guerilla marketingu, Jay Conrad Levinson ve své knize uvádí 20
hlavních rozdílů mezi klasickým pojetím marketingu a guerilla marketingem (Jay
Conrad Levinson, 2009):
1. Klasický marketing je zaloţen na myšlence, ţe pokud chcete docílit
úspěšné kampaně, musíte investovat do kampaně peníze. Oproti tomu
guerilla marketing říká, ţe peníze investovat můţete, ale není to nezbytné
v případě, ţe jste na místo peněz ochotni investovat svůj volný čas,
představivost a spoustu energie.
2. Klasická marketingová kampaň bývá často velmi nesrozumitelná, coţ má
za následek odrazení podnikatelů, kteří neví, zda je reklamní kampaň
prováděna za účelem prodeje nebo spíše komunikace s veřejností. Guerilla
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marketing se snaţí tento častý problém vyřešit tím, ţe ukazuje podstatu
marketingu, a to tu, ţe se nejedná o proces, který řídí Vás, ale o proces,
který je řízen Vámi.
3. Klasický marketing je orientován na masové podnikání. Jak sám autor knihy
vypráví. Do té doby, neţ napsal v roce 1984 svou první knihu o guerilla
marketingu, nebyl schopen najít ani jednu knihu, která by se zabývala
malými společnostmi. Podstatnou guerilla marketingu je totiţ právě
marketing pro malé a střední podniky, které disponují nízkým rozpočtem.
4. Klasický marketing bere jako ukazatele efektivity výši prodeje či obrat
skladů. Pro guerilla marketing je však hlavním ukazatelem efektivity zisk.
Jak sám Jay Conrad Levinson uvádí, setkal se jiţ s mnoha podnikateli, kteří
sice vykazovali vysoký prodej, ale zároveň své peníze také ztráceli. Právě
zisk je jediným ukazatelem, který Vám říká pravdu o Vašem podnikání.
5. Klasický marketing funguje na principu úsudku, coţ jinými slovy znamená
pouhé hádání. Guerilla marketing je oproti tradičnímu marketingu zaloţen
na co nejvyšší míře znalosti psychologie, a to zejména lidského chování.
Ze studií vychází, ţe 90 % veškerého rozhodování zdali si spotřebitel koupí
či nekoupí výrobek, vychází z jeho podvědomí. Klíčem k úspěšné
komunikaci je tedy opakování, kterého guerilla marketing vyuţívá.
6. Klasický marketing je zaloţen na myšlence nejprve nechat rozrůstat podnik
a aţ poté určit své hlavní cíle, coţ mnoha podnikům způsobuje velké
problémy, a to v podobě odvádění pozornosti od klíčových činností. Gueriila
marketing podobně jako u investování peněz doporučuje, pokud chcete,
můţete nechat firmu rozrůstat, ale především je nutné zaměřit se na své
prioritní cíle, jelikoţ právě tyto cíle a toto zaměření Vám pomohlo dostat se
tam, kde jste.
7. Klasické pojetí marketingu je zaloţeno na lineárním růstu s postupným
získáváním nových spotřebitelů, coţ je pomalý a zejména velmi drahý
způsob růstu spotřebitelů. Oproti tomu guerilla marketing učí marketéry,
aby se firma nerozrůstala lineárně, ale geometricky. A to rozšiřováním
kaţdé transakce. Podnik by se také měl zaměřit na zvyšování počtu
transakcí provedených zákazníkem v celém prodejním cyklu výrobku. Je
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však nutné dbát i na růst tradičním způsobem, jak jiţ bylo řečeno u
klasického marketingu a také vytěţit potenciál plynoucí z doporučení
spotřebitelů. Tento růst všemi čtyřmi směry najednou můţe jen těţko
zamezit vykazování velkého zisku.
8. V klasickém marketingu je hlavním cílem, jak jiţ bylo výše zmíněno, prodej.
Marketéři se často mylně domnívají, ţe s prodejem byl úkol marketingu
splněn. Je však nutné podotknout, ţe 68 % obchodů je ztraceno z důvodu,
ţe jakmile je prodej uzavřen, ztrácí obchodníci zájem o své spotřebitele.
Právě z této zkušenosti marketéři, kteří vyuţívají guerilla marketing vědí,
ţe je důleţitá také poprodejní komunikace v podobě dalšího kontaktu a také
naslouchání zákazníkům.
9. Klasický marketing je postaven na analýze trhu z důvodu zjištění své
konkurenční výhody. Guerilla marketing naopak radí provádět analýzu trhu
s cílem zjistit, které podniky mají stejné cíle a normy, jako máte vy.
Následně

s nimi

pak

můţete

spolupracovat,

čímţ

rozšíříte

své

marketingové aktivity, ale zároveň díky spolupráci také ušetříte náklady.
Tento případ spolupráce bývá označován jako tzv. fúzní marketing,
jehoţ motem je slogan „Spojit nebo ztratit“. Příkladem fúzního marketingu je
například situace, kdy sledujete v TV reklamu na McDonald´s. V průběhu
reklamy však náhle zjistíte, ţe z reklamy na McDonald´s se vyvinula
reklama na Coca Colu, kde k výhodnému menu dostanete Coca Colu
zdarma společně se skleničkou s logem Coca Coly a v závěru reklamy Vám
dojde, ţe se vlastně jednalo o reklamu na nový animovaný film
od Disneyho, protoţe jako dárek k menu je plyšová figurka z tohoto filmu.
Na tomto příkladu lze jasně vidět, co je to fúzní marketing.
10. Klasický marketing hlásá, ţe je nutností kaţdé firmy vytvořit si své
charakteristické logo, které bude dobře zapamatovatelné a bude tak dobře
prezentovat Váš podnik. Dle guerilla marketingu je však v dnešní době logo
přeţité a pobízí, aby guerillový marketéři vyuţívali tzv. mém. Jedná se
o symbol, který prezentuje Vaši firmu a který sděluje jasnou a ucelenou
myšlenku. Tento symbol můţe být jak vizuální, tak verbální.
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11. Klasický marketing je vţdy reprezentován slovem „my“. Příkladem mohou
být texty typu „naše společnost“ či „naše produkty“. To však spotřebitele
často nudí. Guerilla marketing na rozdíl od klasického se snaţí dělat pravý
opak. Jeho hlavním cílem je propagovat co nejvíce slovo „vy“. Snaţí se co
nejvíce soustředit na spotřebitele. Důvod je jednoduchý. Kaţdý člověk se
raději stará sám o sebe. Pokud se tedy zaměříte na ně, nikoli na sebe,
dokáţete si jistě získat jejich pozornost.
12. Klasický marketing se vţdy zajímá spíše o to, co můţe získat od zákazníka,
nikoli o to, co můţe nabídnout on zákazníkům.
13. Klasický marketing říká, ţe nejlépe funguje reklama. Guerilla marketéři si
jsou však dobře vědomi, ţe samotná reklama nestačí. Proto se snaţí
vyuţívat nejen jeden druh média, ale vzájemně se snaţí jednotlivá média
kombinovat, coţ umocní efektivitu komunikace.
14. Marketéři pracující v představě klasického marketingu vţdy počítají svou
úspěšnost na konci období na peníze. Guerillový marketéři počítají své
úspěchy na vytvořené vztahy, jelikoţ si dobře uvědomují, ţe právě dobré
vztahy se stávajícími a potenciálními zákazníky jsou klíčem k úspěšné
komunikaci a tím i k zisku.
15. Klasický marketing jen málo kdy vyuţívá moderní technologie z důvodu, ţe
dříve byla technologická řešení finančně náročná a velmi sloţitá. Dnes je jiţ
situace jiná, a proto jedním z hlavních principů guerilla marketingu je
vyuţívání moderních technologií.
16. Klasický marketing vysílá svá sdělení vţdy vůči skupině osob. Oproti tomu
guerillový marketing vysílá sdělení vţdy vůči jednotlivci, popř. malé skupině.
Klasický marketing také volí cestu masové reklamy, guerillový naopak volí
malou reklamu. Výrobky jsou cíleně prezentovány v příslušných médiích.
Příkladem mohou být hygienické výrobky určené ţenám. Pokud je výrobek
uveřejněn v tv, jedná se o masovou reklamu, pokud je však uveřejněn
v kanálu určeném přímo pro ţeny, jedná se o mikrokreklamu.
17. Klasický marketing má často tu vadu, ţe přehlíţí různé drobnosti.
Příkladem je moţné uvést například reakce zaměstnanců podniku
na telefonáty

zákazníků,

prostředí,
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ve

kterém

zaměstnanci

pracují

či pracovní oděv. Guerilla marketing se snaţí zaměřit se i na ty nejmenší
detaily a také přikládá velkou váhu maličkostem v osobním kontaktu.
18. Marketéři na poli klasického marketingu jsou mylně přesvědčeni, ţe prodej
je moţné realizovat výhradně díky marketingu. Guerilla marketing
však pracuje s myšlenkou, ţe v současné době je moţné jiţ jen doufat,
ţe zákazníci budou ochotni podrobit se dalšímu rozesílání marketingových
sdělení, coţ je v případě odepření jejich souhlasu pro podnikatele vlastně
výhodné, jelikoţ mohou šetřit peníze a neplýtvat tak materiály u osob, které
o ně nestojí.
19. Klasický marketing je zaloţen pouze na monologu. Jedna osoba vede
monolog a ostatní mohou pouze naslouchat. Guerilla marketing je
však zaloţen na dialogu, coţ je důleţitým aspektem pro vytváření vztahů
se spotřebiteli.
20. Klasický marketing se orientuje pouze na masové formy komunikace
prostřednictvím rádia, tv, novin či internetu. Guerilla marketing nabízí
dvěstě prostředků k efektivní komunikaci, přičemţ většina z nich je dokonce
zdarma.
Rozdíl mezi klasickou marketingovou komunikací a guerillovou komunikací je
opravdu značný. Příkladem je moţné uvést dvě společnosti podnikající ve stejném
oboru. Například společnost JYSK, která obchoduje s nábytkem, provádí klasickou
marketingovou komunikaci. Její reklamní kampaně se omezují pouze na masové
formy komunikace, jako je TV či letáky. Oproti tomu obchodní společnost Ikea,
která taktéţ obchoduje s nábytkem, se orientuje nejen na masovou komunikaci,
ale provádí také guerillové kampaně, čímţ efektivně kombinuje nejen média,
ale i jiné moderní formy marketingové komunikace. Více o kampaních společnosti
Ikea bude uvedeno v příští kapitole.

3.3

Metody guerillové komunikace

Guerillová komunikace je zaloţena zejména na vyuţívání kreativity, vtipných
a nevšedních nápadů, občas také troše drzosti a co je hlavní, minimálním
rozpočtu. Guerilla marketing bývá také často označován jako nízkonákladový
marketing a vyuţívá ve svém partyzánském boji hned několik metod (Finta, 2009).
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Jednou z nich je virální marketing, o kterém byla zmínka jiţ v předchozích
kapitolách. Není tedy nutné virální marketing ještě jednou probírat. Za zmínku
snad jen stojí, ţe v případě virálního marketingu by hlavní roli měla vţdy hrát
originalita. Není dobrý nápad snaţit se napodobovat a kopírovat předchozí
úspěšné kampaně. Lze se jimi nechat inspirovat, ale vţdy v určitých mezích.
Příkladem můţe být kampaň nápoje Kofola, která proběhla v roce 2007. Ta
pouţila pro svou marketingovou kampaň podobu anděla, který se rychle šířil,
jelikoţ si ho lidé začali mezi sebou e-maily a pomocí sms přeposílat. Sečteno
podrtrţeno, v průběhu kampaně bylo odesláno více neţ 1.5 milionu e-mailů.
Vzhledem k efektivitě tohoto druhu komunikace se tento princip snaţí aplikovat
stále více českých společností, např. telekomunikační firma T – mobile či pivo
Pardál. V případě těchto dvou kampaní jiţ však efektivita nebyla tak vysoká, jako
u původní kampaně Kofoly, jelikoţ okopírovaná kampaň jiţ nikoho tolik
nepřekvapila (Finta, 2009).
Další metodou guerilla marketingu je tzv. Ambientní marketing, který vznikl v roce
1999.
Hlavním smyslem ambientního marketingu je vyuţívání netradičních médií, čímţ
spotřebitelé často bývají lapeni do sítě ambientního marketingu na nevšedních
místech. Příkladem mohou být:
1. Nákupní vozíky v supermarketech
2. Nákupní tašky
3. Městská hromadná doprava, zejména drţadla v autobuse
4. Odpadkové koše
5. Pouliční lampy
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Zdroj: (Francescomugnai, 2008)
Obr. 5 Reklamní kampaň společnosti TBWA na podporu hladovějících dětí v Africe

Pro lepší představu je přiloţena ambientní marketingová kampaň právě ve výše
zmíněném nákupním koši v supermarketu (viz Obr. 5). Jedná se o reklamní
kampaň společnosti TBWA sídlící v Johannesburgu. Kampaň je zaměřená
na podporu darování potravin dětem v Africe (Francescomugnai, 2008).
Jiţ na první pohled tato kampaň vyvolává velmi silné emoce, zejména u citově
zaloţených lidí. V tu chvíli si vlastně uvědomíte, jak dobře se máte, kdyţ můţete
vůbec do obchodu jít a tyto věci nakoupit. Ne kaţdý má takové štěstí.
Další velmi oblíbenou metodou je PR zdarma. PR zdarma je metoda, kdy
nemusíte utratit peníze a přece se můţete dostat například do hlavního vysílacího
času ve večerních televizních novinách. Příkladem je moţné uvést společnost
Ikea (Finta, 2009). Ta se rozhodla otevřít v Polsku svou novou pobočku. Rozhodla
se však, ţe nebudou investovat statisíce a více do nákladné reklamy, ale dostala
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velmi originální nápad. Za malou částku si najala asi 200 demonstrantů, kteří měli
vyvolat fiktivní rozruch tím, ţe budou protestovat proti jejímu otevření. Tato fiktivní
demonstrace se poté objevila prakticky ve všech polských médiích. Není to dobrý
nápad? A o tom guerilla marketing právě je. Dalším příkladem můţe být i případ
z Čech na propagaci závodu Jizerská padesátka, který bude pouţit pro ilustraci
v další části této práce.
Další a také nejzákeřnější metodou guerilla marketingu je tzv. Zákeřný
astroturfing. Zákeřný astroturfing neznamená nic jiného, neţ zákeřné a nekalé PR.
Cílem astroturfingu je vyvolat nekalými praktikami fiktivní pozitivní reakce
veřejnosti. Jedním z případů, se kterým jste se mohli setkat i Vy, je kampaň
japonské společnosti Sony (Finta, 2009), která na propagaci nového Playstationu
vytvořila fiktivní blog, kde vloţila fiktivní amatérské video na propagaci nového
playstationu. Ze strany veřejnosti však zjištění této události přineslo firmě Sony
nemalé opovrţení ze strany spotřebitelů.
Další hojně vyuţívanou metodou i v ČR je parazitování na konkurenci.
Parazitování

na

konkurenci

je

případ,

kdy

marketéři

vyuţívají

slabin

konkurenčních firem. Jednou z firem, která v ČR poprvé pouţila metodu
parazitování na konkurenci, byla Poštovní spořitelna (Finta, 2009). Jejich kampaň
se skládala ze dvou fází. V první fázi zaměstnanci spořitelny přijeli do měst, kde
rozdávali veřejnosti propagační trička s nápisem „Která banka má u nás otevřeno
nejdéle? Banka na Vaší poště“. Poté se hlídka se zaměstnanci opět vrátila
a prvních pět lidí, kteří toto tričko nosili na sobě, dostalo 400 Kč jako odměnu.
Druhou, více útočnější a drzejší fází bylo porovnávání otevírací doby České
spořitelny s Poštovní spořitelnou. Poštovní spořitelna si totiţ dovolila umístit
před pobočky České spořitelny stojany s nápisem „Tady uţ je zavřeno. Banka
na Vaší poště má stále otevřeno“. Co uţ ale ostatní neví je, ţe tato akce probíhala
pouze v malých městech, kde tyto pobočky opravdu nemají příliš dlouhou otevírací
dobu, jako ve velkých městech. Této slabiny se Poštovní spořitelna rozhodla
vyuţít a parazitovat tak na České spořitelně.
Pokud se však společnost rozhodne jít ve své marketingové kampani tímto
směrem, je nutné dát si velký pozor na legislativu, jelikoţ parazitování
na konkurenci a guerilla marketing obecně se často pohybuje aţ na hraně zákona.

33

Existuje celá řada metod, které lze vyuţít při guerilla marketingu a je jen otázkou,
ze které strany se do toho pustit. Snad jako malý návod můţe poslouţit
následujících deset základních pravidel úspěšné a efektivní guerilly (Finta, 2009).
1. Do partyzánského boje se vydávejte pouze ve svém prostředí,
jelikoţ právě své prostředí znáte Vy nejlépe.
2. Ujasněte si Vaše cíle podnikání.
3. Poznejte dokonale své zákazníky, např. pomocí dotazníků.
4. Vţdy se pilně starejte o své zákazníky, poskytujte jim různé benefity
a zejména Vaši pozornost.
5. Pravidelně se svými zákazníky komunikujte a vytvářejte tak s nimi vlídné
vztahy.
6. Buďte originální a také trochu drzí, jelikoţ právě to dělá guerillu
guerillou.
7. Buďte čestní a poctiví vůči svým zákazníkům.
8. Šetřete své náklady, jak jen můţete a neplýtvejte zbytečně penězi tam,
kde to není nutné.
9. Při tvorbě guerillových kampaní raději komunikujte s právníky, kteří Vám
poradí na poli legislativy.
10. Pozorujte svou konkurenci a snaţte se jejich úspěšné a efektivní
kampaně ne napodobit, ale vylepšit.
Jiţ z těchto deseti základních pravidel je zřejmé, ţe ač jde guerilla marketing často
aţ za hranice slušnosti, i on má své meze.

3.4

Etika a Guerilla Marketing

Ţe se guerilla marketing často pohybuje na hraně zákona, jiţ bylo v předchozí
kapitole řečeno. V případě guerillových kampaní, kdy si nejste jisti, zdali je vše
legální a nebudou vám z kampaně plynout nějaké postihy, je vţdy dobré nechat si
poradit zkušenými právníky. V případě špatně provedené guerillové kampaně totiţ
můţete přijít nejen o mnoho peněz z důvodu různých postihů a sankcí, ale co je
hlavní, můţete poškodit dobré jméno Vaší firmy. Je tedy nutné podívat se na tuto
problematiku trochu podrobněji.
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Jak jste si jistě vědomi, první, na co byste se měli podívat, abyste nepochybili
při tvorbě Vaší kampaně a neporušili tak zákon, je zákon č. 40/1995 Sb. Zákon
o regulaci reklamy.
Další důleţitý dokument, který byste měli při tvorbě Vaší kampaně respektovat, je
etický kodex reklamy, který je součástí výše zmíněného zákonu o regulaci
reklamy. Tento etický kodex doplňuje zákon o etické zásady.
Ţe je nutné respektovat jak zákon o regulaci reklamy, tak etický kodex reklamy ví
velmi dobře také společnost Vodafone, která se s nerespektováním etického
kodexu dostala do velkých potíţí při své guerillové kampani. Podle rady pro
reklamu, dále jen RPR, totiţ Vodafone porušil právě etický kodex. Moţná si sami
vzpomínáte na kampaň, kdy Vodafone nechal na billboardy konkurenčních firem
přimalovat sobí rohy (viz Obr. 6), které jsou typické právě pro Vodafone. RPR
rozhodla, ţe společnost Vodafone hrubě porušila pravidla etického kodexu,
a to z důvodu porušení jednoho z bodů, který ukládá společnostem provádějícím
marketingovou kampaň povinnost respektovat zásady čestného soutěţení
mezi konkurenty navzájem (onl-iHNed, 2006).

Zdroj: (Denistomas, 2006)
Obr. 6 Guerillová kampaň společnosti Vodafone

Ţe není radno si s etickým kodexem zahrávat uvidíte také při čtení následující
kapitoly, která se bude věnovat guerillovým kampaním v ČR a zahraničí.

35

4

Guerilla marketing v ČR a zahraničí

Čtvrtá kapitola bakalářské práce bude zaměřena na guerillové kampaně, které
mne nejvíce oslovily, a to nejen v zahraničí, kde je guerilla marketing velmi
oblíbeným a hojně vyuţívaným trendem, ale také v České republice, kde jiţ pár
lidí také přišlo na to, jak udělat efektivní kampaň za málo peněz. Ze zahraničí
budou uvedeny guerillové kampaně na americký seriál Dexter, originální a
nevídaná kampaň společnosti Ikea a také kampaň automobilky MERCEDESBENZ.
V části

věnované

příkladům

z České

republiky

bude

uvedena

zřejmě

nejkontroverznější guerillová kampaň na webový portál www.vejska.cz.
Další příklady, kterým se tato kapitola bude věnovat, budou marketingové
kampaně SuperVáclav, Jizerská padesátka a také FlashMob od Poděbradky.

4.1

Guerilla marketing v zahraničí

Jednou z nejpovedenějších a také nejrozporuplnějších guerillových kampaní
vůbec je marketingová kampaň na americký televizní seriál, Dexter (viz Obr. 7).
Jedná se o seriál z produkce americké produkční společnosti Showtime. Pro ty,
kteří seriál neznají, je důleţité vysvětlit, co to Dexter vlastně je, aby bylo moţné
tuto guerillovou kampaň správně pochopit. Dexter je forenzním vyšetřovatelem
kriminální policie, který jiţ od svého dětství necítí ţádné emoce. Jediným
„koníčkem“, který Dexterovi přináší adrenalin a kterého se nemůţe vzdát, je
vraţdění lidí. Nevraţdí však jen tak na potkání toho, kdo mu přijde do cesty,
ale bere spravedlnost na místo policie do vlastních rukou. Jeho oběťmi jsou
nejčastěji vrazi, násilníci a jiní zločinci. To však nic nemění na faktu, ţe je Dexter
psychopatem, který nedá kriminální polici spát, ačkoli pro ni sám pracuje. Jak se
říká, pod svícnem bývá vţdy největší tma.
Seriál Dexter zaznamenal ve světě ohromný úspěch, a proto se společnost
Showtime rozhodla vyuţít guerilly k vytvoření kampaně, která bude propagovat
další sérii známého seriálu. Kampaň probíhala prakticky po celém světě, dokonce
i v ČR. Kampaň pobavila, ale také šokovala veřejnost. Není divu, vţdyť kampaň
spočívala v tom, ţe po městě byly různě poházeny falešné kusy lidského těla,
z fontán, kde běţně teče voda, nyní stříkala červená tekutina, která měla
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samozřejmě symbolizovat krev a v řeznictvích, kam si lidé běţně přijdou nakoupit
maso, leţela mezi hovězím a vepřovým useknutá ruka. Není divu, ţe tato kampaň
vzbudila silnou vlnu emocí, a to jak pozitivních, tak negativních. Pozadu nezůstala
ani Česká republika, kde se guerillové kampaně na seriál Dexter zhostila televizní
stanice Prima Cool. Ta jako reklamu na právě začínající sérii na jejich stanici
poházela po Praze pytle s falešnými mrtvolami. Je zřejmě na kaţdém, aby sám
posoudil, zdali ho tato kampaň oslovila či ne, mne tedy určitě ano.
Ačkoli se jedná jistě o velmi kontroverzní způsob propagace, Dexter je stále
jedním z nejsledovanějších televizních seriálů současnosti, kampaň tedy zřejmě
splnila svůj účel. Zda se však jedná o kampaň, na kterou nemusela společnost
vynaloţit vysoké finanční prostředky je dle mého názoru sporné. Kampaň byla
opravdu masivní a probíhala téměř po celém světě, coţ dozajista nestálo pakatel.

Zdroj: (MediaAppetite, 2008)
Obr. 7 Reklamní kampaň na seriál Dexter v USA

Další výborná guerillová kampaň se zrodila nedávno tentokrát na severu,
konkrétně v Norsku. Řeč není o nikom jiném, neţ o největší společnosti na světě,
která je výrobcem nábytku. Ano, hádáte správně, jedná se o společnost Ikea.
Norové přišli s velmi originálním a nevídaným nápadem, jak umoţnit stahování
katalogu společnosti do iPhonů. Mnoho lidí si zřejmě řekne, co je na tom tak
37

originálního? Vţdyť v současné době je úplně normální stahovat si různé aplikace
prostřednictvím mobilních telefonů a kdykoli si je prohlédnout. Ne však v Norsku!
S tímto nápadem totiţ Ikea přišla uprostřed zimy, kdy teploty v Norsku dosahují aţ
-40°C. Problémem dotykových telefonů je, ţe displaye vyţadují vodivost.
Obyvatelé v Norsku však zaţívají takové teploty, ţe není prakticky moţné vyjít ven
bez rukavic. Proto přišla Ikea na trh za pomoci společnosti SMFB s novým
výrobkem jménem Beröra (viz Obr. 8), coţ znamená v českém překladu „dotknout
se“. Beröra je souprava na šití, která obsahuje speciální vodivé vlákno, které
za pomocí jehly, která je také součástí soupravy, všijete do jakýchkoli rukavic.
Vaše rukavice se tak stávají vodivými a Vy můţete ovládat svůj dotykový telefon
i v rukavicích. Tento nápad vyvolal takový zájem, ţe se během dvou dnů prodalo
přes 12 000 šicích souprav. Zároveň se také katalog Ikey stal nejstahovanějším
produktem z appstoru (Lum, 2012).
Lze tedy říci, ţe kampaň byla více neţ úspěšná. Otázkou však zůstává, zdali si
spotřebitelé zakoupili šicí soupravu a stáhli katalog z appstoru z důvodu, ţe byli
zvědaví, jak to vlastně funguje nebo si opravdu chtějí prohlíţet katalogy, kde si
vyberou, co nového by si mohli koupit do bytu? Tuto odpověď se zřejmě
nedozvíme. Pro lepší představivost přikládám v příloze video s návodem, jak
správně šicí soupravu vyuţívat.

Zdroj: (Laughingsquid, 2012)
Obr. 8 Guerillová kampaň společnosti Ikea
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Nutno podotknout, ţe se nejedná o první případ, kdy Ikea vyuţila guerilla
marketing. Také v České republice jsme se mohli s některými kampaněmi setkat.
Jednou z nich byla akce, kdy společnost Ikea rozmístila po Praze během noci
nábytek, který si mohli kolemjdoucí zdarma odnést domů.
Poslední zahraniční guerillovou kampaní, která bude v této práci zmíněna, je
kampaň automobilky MERCEDES – BENZ. Ta dostala výborný nápad přilepit
na kapoty „obyčejných automobilů“ falešnou značku, typickou právě pro vozy
Mercedes (viz Obr. 9).
Společně s nalepnou značkou na kapotě byla také umístěna kartička s nápisem
„Uţijte si svou testovací jízdu“ a informacemi, kde si mohou spotřebitelé automobil
zakoupit. Osobně tuto kampaň povaţuji za jednu z nejpovedenějších guerillových
kampaní vůbec. Kampaň byla vtipná, kreativní a především neokoukaná. Jak se
na tuto kampaň ovšem staví výrobci konkurenčních automobilů je otázka druhá.

Zdroj: (Goldenworld365.blogspot.com, 2011)
Obr. 9 Guerillová kampaň Mercedes - Benz

Jako příklad dalších zahraničních guerillových kampaní přikládám pro inspiraci
k tvorbě vlastní guerillové kampaně obrazovou galerii, která obsahuje nejlepší
guerillové kampaně vůbec.
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4.2

Guerilla marketing v ČR

Jednou z nejkontroverznějších guerillových kampaní v ČR je bezesporu kampaň
na webový portál www.vejska.cz.
Ţe jste o této kampani jiţ něco málo slyšeli? Není divu. Tento webový portál se
totiţ nebál a pustil se do kampaně pěkně zostra. Kampaň se velmi rychle rozkřikla
z důvodu, ţe hlavním objektem kampaně nebyl nikdo jiný, neţ v poslední době tak
často všude probíraní Romové (viz Obr. 10).
Romští dělníci pracující na Václavském náměstí souhlasili, ţe za pivo, cigarety
a klobásy si na sebe oblečou ţlutá trička s nápisem „Měl jsem se líp učit“, která
propagují právě jiţ zmiňovaný portál.
Hlavním poselstvím této kampaně bylo upozornit na negramotnost a také
povzbudit v mladých lidech chuť a sílu studovat, aby neskončili právě takto.
Majitel firmy, pro kterého romští dělníci pracují, se nechal slyšet, ţe dělníci šli do
této kampaně zcela dobrovolně a naopak byli rádi, ţe mohou podpořit dobrou věc.
S tím uţ tak ovšem nesouhlasí server romea.cz, který je zaměřen na romskou
komunitu ţijící v Čechách. Dle romea.cz se naopak dělníci cítí dotčeni, ţe byli
takto vyuţiti za pouhou klobásu, cigarety a pivo. Dalším poniţujícím faktem také
bylo, ţe si kolemjdoucí lidé dělníky fotili a natáčeli si je na video. S tím jiţ však
při svém příslibu nosit dva dny ono tričko nepočítali.
Aby toho nebylo málo, samozřejmě nesmí v celém ději chybět nikdo jiný,
neţ tehdejší ministr pro lidská práva a menšiny, Michael Kocáb. Ten byl celou
kampaní velmi pohoršený a médiím sdělil, ţe celou kampaň povaţuje za cynickou
(iDnes, 2008).
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Zdroj: (iDnes, 2009)
Obr. 10 Guerillová kampaň webového portálu www.vejska.cz

A jak se tato reklama jeví Vám? Povaţujete ji také za cynickou a vypočítavou,
nebo naopak za dobrý a vtipný nápad, který v sobě nese poselství?
Další guerillovou kampaň, kterou jste mohli v České republice poznat, je
SuperVáclav (viz Obr. 11).
SuperVáclav, vlastním jménem Karel Mařík, má na svém kontě hned několik
guerillových akcí. V poslední době jste mohli zaznamenat kauzu, kdy SuperVáclav
navezl před budovu VZP hnůj.
Hlavním cílem bylo dát najevo svůj nesouhlas s projektem elektronických
zdravotnických kníţek. Činnosti SuperVáclava však nabírají i těţšího kalibru,
například tehdy, kdyţ „rozpatlal“ psí extrementy na majitele psa, který si odmítal
po svém psím mazlíčkovi tyto exkrementy uklidit. Po druhé zas neváhá polít
studenta, který kouří na autobusové zastávce kýblem vody. Sám SuperVáclav
na svých stránkách uvádí, ţe uţ ho nebaví jen tak nečinně přihlíţet situaci, která
panuje ve společnosti a také lidské hlouposti a lhostejnosti. Z tohoto důvodu
organizuje právě podobné akce.
Jak se však ukázalo, Karel Mařík alias SuperVáclav dříve pracoval v reklamní
agentuře. To však není jediná informace, která napovídá, ţe se nejedná
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o pouhého aktivistu, ale dobře promyšlenou marketingovou kampaň. Karel Mařík
se totiţ jiţ dříve objevil v reklamě na T-Mobile či v TV Prima (iDnes, 2011).
Původně hrdina, který bojoval za lepší společnost se však ve finále opravdu
proměnil v dobře naplánovanou guerillovou akci. Po jeho odhalení se však
SuperVáclav setkal spíše s negativními názory lidí, kteří mu na jeho řeči zkrátka
naletěli. Co je na celé situaci nejzajímavější, ţe celá guerillová akce byla reklamou
na společnost Active 24, která prostřednictvím guerillové kampaně nabízí produkt
zvaný Superstránka. Jedná se o doménu, kde si za 199,-- Kč/rok můţete udělat
svou vlastní vizitku (Birkof, 2011).
Faktem zůstává, ţe SuperVáclav jistě vyvolal spoustu emocí, ať jiţ kladných
či záporných. Za málo peněz dokázali udělat nápaditou marketingovou kampaň,
která se na krátkou dobu stala skloňovanou ve všech médiích.
Nabízí se však otázka zdali si ve finále opravdu veřejnost SuperVáclava spojila
s produktem superstránka? Byla tedy markentigová kampaň úspěšná nebo pouze
vyvolala rozruch a pohoršení ve společnosti?

¨
Zdroj: (Sportkamery, 2011)
Obr. 11 Guerillová kampaň SuperVáclav
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Předposlední guerillovou kampaní, kterou ve své práci zmíním, je tzv. Flashmob.
Flashmob je blesková akce, kdy se na určitém, předem domluveném místě sejde
skupina lidí, kteří se snaţí předat veřejnosti jistou myšlenku. Málo kdo z Vás asi
zaspal flashmob, který se odehrál na hlavním nádraţí v Praze (viz Obr. 12).
Účelem této guerillové akce byla propagace nového nápoje od společnosti
Poděbradka, a to nápoj jménem Cide (Svoboda, 2010).
Tyto akce jistě bývají velmi zajímavé a zábavné pro veřejnost. Ale bohuţel musím
říci, ţe se čeští marketéři mají ještě hodně co učit. V USA můţete na flashmob
narazit kaţdou chvíli. Z tohoto českého jsem však v rozpacích. Po zhlédnutí videa
si řeknete, ţe se jedná o dobrý nápad a ţe to určitě alespoň na krátkou chvíli
zaujme okolí. Důkazem je, ţe se video šířilo po internetu téměř rychlostí blesku.
Poloţte si ale, stejně tak jako já, otázku. Víte po zhlédnutí videa, na který produkt
či firmu byl vlastně flashmob uspořádán? Já tedy ne. Aţ po bliţším zkoumání
kampaně na internetu se dozvídám, ţe se vlastně jedná o guerillovou kampaň
společnosti Poděbradka. To mi mělo zřejmě dojít, kdyţ se ani ne na vteřinu
uprostřed videa objeví jeden z tanečníků, který popíjí onen zmíněný nápoj. Je to
však dostatečné upozornění na hlavní cíl celé akce?
Flashmob je vţdy organizován za účelem sdělení určité myšlenky. V případě
flashmobu na hlavním nádraţí se však spíše zdá, ţe někdo chtěl zkrátka
kolemjdoucím zpříjemnit den a udělat ho tak něčím nevšedním. Spojitost
s produktem je však dle mého názoru téměř nulová.
Flashmob se samozřejmě pořádá nejen za komerčními účely. Jistě znáte
například polštářovou bitvu, která se kaţdoročně pořádá také v České republice
či event Zombie walking. Vzhledem k tomu, ţe flashmob na hlavním nádraţí však
byl komerční guerillovou kampaní, přikládám video, dle kterého můţete sami
posoudit efektivitu celé kampaně.
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Zdroj: (Youtube, 2010)
Obr. 12 FlashMob na hlavním nádraží

Poslední guerillovou kampaní, o které bych se ráda zmínila, je kontroverzní
kampaň na propagaci jubilejního výročí závodu Jizerská padesátka (Blesk.cz,
2006).
Marketérům ze společnosti Mather Activation se podařilo okolo závodu udělat
pěkný poprask. Dostali totiţ takový „chytrý nápad“ zasílat adresátům pozvánku
za pomocí obálek, které obsahovaly bílý prášek (viz Obr. 13). Ten měl podle nich
logicky připomínat sníh, jelikoţ se jednalo o lyţařský závod. To však takto dobře
jiţ nepochopili oni zmínění adresáti. Jeden nejmenovaný muţ z Prahy totiţ obálku
rozbalil a přímo se zděsil bílého prášku. Okamţitě ho totiţ napadlo, ţe se můţe
jednat o nějaký jed, nebo dokonce látku Antrax. Jistě všichni zavzpomínají
na aféru, která před lety okolo obálek s Antraxem okupovala všechna média. Muţ
se pochopitelně okamţitě zděsil a rychle zavolal dokonce hasiče, kteří museli vyjet
k zásahu pouze za účelem, aby zjistili, ţe bílý prášek je vlastně guerillovou
kampaní na Jizerskou padesátku. Nejednalo se však o jediný případ. Společnost
Mather Activation totiţ rozeslala celkem šest tisíc obálek s tímto bílým práškem
symbolizujícím sníh (Blesk.cz, 2006).

44

V tuto chvíli je dobré poloţit si otázku. Vědí vlastně čeští marketéři, jak se guerilla
marketingu vůbec chopit a udělat efektivní kampaň? Jak se zdá, české guerillové
kampaně vyvolávají spíše opačný efekt, kterým je opovrţení ze strany veřejnosti.

Zdroj: (tn.cz, 2006)
Obr. 13 Guerillová kampaň na jubilejní výročí závodu Jizerská padesátka

Jak je z výše uvedených guerillových kampaní jasné, ne vţdy se musí vše povést.
Myšlenka, která přijde marketérům zábavná a originální nemusí být vţdy jiţ tak
úspěšná u spotřebitelů. Je tedy jasné, ţe guerilla marketing je výborný nástroj
marketingu, ale ne kaţdý s ním umí správně pracovat.
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Závěr
Marketingová komunikace prochází neustálými změnami a díky moderním
technologiím je dnes na poli marketingu moţné prakticky cokoli.
Spotřebitelé se staví stále více odmítavě ke klasické marketingové komunikaci,
a proto je nutné, aby marketéři vymýšleli stále nové a efektivnější metody, kterými
by oslovili své potenciální zákazníky a také, aby si udrţeli loajalitu těch stávajících.
Jak jiţ bylo uvedeno, trh výrobků a sluţeb je v současné době tak bohatý,
ţe hlavním klíčem k úspěchu je právě marketingová komunikace. Z tohoto důvodu
společnosti čím dál více vyuţívají nové trendy, které se v poslední době objevily.
Firmy se snaţí odlišit svůj výrobek od těch konkurenčních všemi moţnými
způsoby. Jedním z nich je právě také guerillová komunikace. Některé kampaně
bývají úspěšné, jiné vyvolají pravý opak a u spotřebitelů úplně pohoří.
Guerillová komunikace je zaloţena na nízkém rozpočtu, originální myšlence
a kreativitě. Je určena zejména malým a středně velkým podnikům, ale jak jste
mohli v práci vidět, nebojí se jí aplikovat i známé nadnárodní společnosti jako je
Ikea.
Ve světě se guerilla marketing a moderní trendy obecně těší nevídanému zájmu.
Bohuţel jak se zdá, Čeští marketéři mají ještě hodně co dohánět. Zatímco
v zahraničí je moţné najít neuvěřitelné mnoţství zajímavých, emotivních, šokujích,
pobuřujících a zejména efektivních kampaní, v České republice jakoby se
marketéři trochu báli a uměli opravu vyvolat jen odpor veřejnosti. Samozřejmě
není moţné házet všechny kampaně do jednoho pytle. I u nás se najdou zajímavé
a úspěšné guerillové kampaně. Obecně však lze říci, ţe marketéři v České
republice nevyuţívají naplno moţnosti, které se jim v dnešní době nabízejí.
Pokud se ve společnosti nenajde nikdo s tvůrčím duchem a kreativním myšlením,
není všem dnům konec. Také v České republice je moţné si v současné době
najmout některou ze společností, která vytvoří efektivní kampaň dle Vašeho přání.
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