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Seznam použitých zkratek a symbolů
B2B

Busness to business

CEE

Central East Europe

ČR

Česká republika

EM

Event marketing

EU

Evropská unie

PR

Public relations
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Úvod
Cílem bakalářské práce je v teoretické části shrnout základní infomrace o oblasti
marketingové komunikace a objasnit souvislosti event marketingu s ostatními
nástroji komunikačního mixu. V další části se práce věnuje nejednoznačnému
dělení do jednotlivých kategorií a také srovnává odlišný americký a evropský
přístup k event marketingu.
V poslední, čtvrté kapitole, teoretické části je zpracován obecný proces plánování
a tvorby strategie pomocí 5 "W" event marketingu.
Na základě vlastních zkušeností autora je pak provedena analýza konkrétních
event marketingových aktivit z pohledu reklamní agentury nabízející tyto služby.
Konkrétní vybranou akcí je organizace firemního meetingu v Praze pro nadnárodní
společnost.
Tento čtyřdenní firemní meeting byl organizačně velmi náročný a to především
díky rozmanitosti akce. Během 4 dní bylo potřeba zařídit nespočet různých
transferů účastníků, zajistit hladký průběh akce v konferenčním hotelu, vymyslet a
zrealizovat kulturní program, navrhnout a zajistit mnoho různých dárků a odměn,
udržet všechny zúčastněné osoby spokojené, být naprosto flexibilní a schopný
adekvátně reagovat na vzniklé situace.
Po analýze organizace z pohledu reklamní agentury následují konkrétní závěry a
doporučení, vyplývající ze zkušeností autora, jakožto koordinátora celé akce za
reklamní agenturu.
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1

Teoretický úvod do marketingu

Pod výrazem marketing si většina lidí představuje pouze reklamu a prodej.
Nicméně toto tvrzení již delší dobu neplatí. I když jsou prodej a reklama důležitou
součástí marketingu, tak z dnešního pohledu a přístupu k němu jsou to pouze dva
nástroje širšího spektra marketingu.
Dříve byl marketing chápán jako schopnost přesvědčit a prodat, v novém významu
je marketing uceleným nástrojem firmy k uspokojování potřeb zákazníka. Zatímco
k samotnému prodeji dochází až poté, co je produkt vytvořen, tak marketing
začíná už daleko předtím, než je produkt připraven k prodeji.
Účelem marketingu je tedy poznat a pochopit zákazníka tak dobře, aby mu
produkt co nejlépe vyhovoval a zákazník sám toužil si produkt koupit.
Marketing je definován jako "Společenský a manažerský proces, jehož
prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu
výroby a směny produktů a hodnot." (Kotler P., 2007, str. 40).
Každá část definice marketingu upřesňuje, co je marketing a jak je používán.
V marketingu B2B, kde společnosti navzájem směňují produkty s určitou
hodnotou, může marketing představovat směnu mezi podobnými jednotlivci
a skupinami. Tím se liší od spotřebních trhů, kde marketing směnu mezi
podobnými jednotlivci a skupinami nepředstavuje. Na spotřebních trzích je pro
jednu skupinu marketing manažerským procesem, který naplňuje její potřeby
a přání, zatímco druhá skupina jen kráčí životem a plní své potřeby a touhy.
Identifikujeme-li tento rozdíl, pak definice marketingu představuje jedinečný
příspěvek marketingu pro formu a požadavky, které na ni klade (Kotler P., 2007).
Na obrázku č. 1 je vyobrazen jednoduchý koloběh klíčových marketingových
koncepcí, jenž vznikl na základě úvahy Petera Druckera. Ten věří, že pokud se
marketingovému specialistovi povede správě identifikovat potřeby zákazníka
vytvořit produkty, které nabízejí vysokou hodnoutu, efektivně je distribuuje a
propaguje, pak se toto zboží bude snadno prodávat. Z toho lze usoudit, že
reklama a prodej jsou sice důležité, ale jsou součástí širšího marketingového
mixu.
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Obr. 1 - Klíčové marketingové koncepce

Zdroj: Kotler P., 2007, str. 38

1.1

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je jedním ze stěžejních nástrojů marketingového mixu.
Definovat se dá různě, například "Marketingová komunikace je komunikace,
kterou používá podnik k informování, přesvědčování nebo ovlivňování dnešních
nebo budoucích potenciálních zákazníků. Hlavní charakteristikou této komunikace
je zprostředkování informací a jejich obsahového významu s cílem usměrňování
mínění, postojů, očekávání a způsobů chování spotřebitelů v souladu se
specifickými cíli podniku (Hesková M., 2001, str. 22).

Marketingová komunikace využívá různé nástroje, kterými jsou:

•

reklama

•

podpora prodeje

•

direct marketing
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•

PR neboli Public Relations

•

sponzoring

•

přímá komunikace

•

veletrhy a výstavy

•

komunikace se zaměstnanci

•

multimediální komunikace

•

event marketing

Výše uvedené složky komunikačního mixu jsou jednotlivými nástroji marketingu a
mohou se aplikovat samostatně až na jednu výjimku a tou je v poslední řadě
uvedený Event marketing (také EM).
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2

Pojem event marketing

Po přečtení několika odborných publikací na téma event marketingu lze dospět
k závěru, že EM je velice široký pojem zahrnující řadu různorodých aktivit se
širokým záběrem. Na základě praxe autora v tomto oboru je možné se ztotožnit
s názorem, že - "Ne každé představení (událost) lze považovat za event a stejně
ne každý, kdo organizuje event, dělá event marketing." (Šindler P. 2003, str. 20).

Nejlépe vystihl definici EM Svaz německých komunikačních agentur z roku 1985:
"Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejch
plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol
vyvolat

psychické

a

emocionální

podněty

zprostředkované

uspořádáním

nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty." (Šindler P. 2003, str.
22).

2.1

Začlenění event marketingu do komunikačního mixu firmy

EM by měl být vedle své strategické úlohy rovněž jasně a důsledně integrován
do komunikační strategie firmy. Vzhledem k tomu, že je EM řazen mezi
komunikační nástroje, je třeba k jeho integraci rovněž pochopit a jasně definovat
jeho postavení v marketingovém komunikačním mixu firmy. Event marketing je
prostředek, jenž zastřešuje ostatní nástroje komunikačního mixu, který se využívá
k zinscenování zážitků. Existují 4 hlavní důvody, které vedou firmy k používání EM
jako efektivního nástroje komunikačního mixu (Šindler P., 2003).

a) event marketing zvyšuje synergický efekt v komunikaci - spojováním
a používáním více komunikačních nástrojů se zvyšuje celkový efekt
komunikace
b) event marketing nemůže existovat samostatně - pořádání eventu,
zprostředkování zážitků má smysl a efektivní výsledek pro komunikaci
klíčových sdělení firmy pouze tehdy, je-li napojeno na ostatní komunikační
nástroje firmy

11

c) emocionální komunikace je vlastní řadě komunikačních nástrojů emocionální komunikace není zdaleka charakteristická jen pro event
marketing, ale její prvky najdeme v reklamě, direct marketingu, při
organizaci výstav, veletrhů apod. Snadno se klíčové prvky emocionální
komunikace promítnou též do další doprovodné komunikace
d) integrace

komunikace

snižuje

celkové

náklady

-

prostřednictvím

multiplikačního efektu maximalizuje účinek komunikace, čímž dochází ke
snižování celkových vynaložených nákladů, potřebných k dosažení
stejného efektu

2.2

Souvislost mezi vybranými nástroji komunikačního mixu a EM

Jak bylo již dříve zmíněno, v rámci EM dochází k propojování více komunikačních
nástrojů a vzájemné interakci a to z mnoha důvodů, ať už je to snižování nákladů
či využívání synergického efektu.

2.2.1 Event marketing a reklama
Spojení EM a reklamy je velice úzké, vzhledem k využívání reklamy k informování
potenciálních účastníků o samotném eventu. Z logiky věci se dá předpokládat, že
čím více cílenou reklamu zvolíme a čím více se potenciálních účastníků o ní dozví,
tím se dá předpokládat větší účast a tím i naplnění cílů daného projektu.

Základním prvkem reklamy se taktéž mohou stát jednotlivé eventy. A to jak
reklamy přímo spojené s eventem, tak i reklamy, jež budou použity v následujících
marketingových vlnách. Reklama nemusí působit pouze na zákazníky, ale může
být určena taktéž vlastním zaměstnancům, tedy komunikována směrem dovnitř
firmy (Šindler P. 2003).
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2.2.2 Event marketing a public relations
Definovat public relations (také PR) lze různě, například " PR je dialog mezi
organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu organizace (tzv.
stakeholders)." (Králíček M., 2011, str. 115).

Ať už se přikloníme k jakékoliv definici PR, podstatou zůstává, že se jedná
o budování dlouhodobých dobrých vztahů s veřejností. Event marketing velice
chytře využívá emoce, které jsou nedílnou součástí i public relations, a jsou
v podstatě to, co se PR snaží ovlivňovat. Vztahy s veřejností pomáhají vytvářet
určitou image a pozici firmy, produktu nebo služby. PR zasahují jak do externí, tak
do interní komunikace firmy. Tento druh marketingu využívá eventy (a eventy
využívají PR) ve společné synergii k dosažení určitého efektu při různých
situacích, od tiskové konference přes uvedení nového výrobku na trh až
po víkendové prezentace pro nejvýznamnější obchodí partnery. To, co mají oba
nástroje společného, je osobní rovina vzájemných vztahů. Nejvíce se projevuje
interakce PR a EM například při uvádění nového produktu nebo služby na trh, kdy
je uspořádána tisková konference, na které je produkt nebo služba představen
novinářům, ti ho otestují a následně zrecenzují ve svých mediálních prostředcích
jenž zastupují (Šindler P. 2003).

2.2.3 Event marketing a veletrhy a výstavy
Event marketing a veletrhy a výstavy patří neoddiskutovatelně k sobě, právě
protože firemní stánky na veletrzích a výstavách byly vždy výkladní skříní
společnosti, kde společnosti ukazovaly to nejlepší ze svého repertoáru. Nicméně
vzhledem k nákladnosti přípravy, organizace a realizace vyvstává nad veletrhy
a výstavami závažná otázka, zda-li jsou tyto eventy v dnešní multimediální době
pro společnost stále efektivní.
Z tohoto důvodu se v poslední době přesouvá působení mimo veletržní plochy
na různá sympozia, workshopy, večery pro klienty apod.
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Celá řada firem ustupuje od účasti na těchto veletrzích a za zákazníkem nebo
často i zaměstnancem se vydává jinou cestou a to organizací vlastních eventů
(Šindler P. 2003, str. 34).

2.2.4 Event marketing a komunikace se zaměstnanci
Využití EM v komunikaci se zaměstnanci je zaměřeno vždy na jasný cíl, který má
tento event splnit. Může se jednat o motivační semináře, kick-off meetingy,
produktová školení, teambuilding aj. (Šindler P. 2003).

Velká řada nadnárodních korporací využívá těchto eventů k setkávání vlastních
zaměstnanců z různých regionů a zemí. V rámci takovýchto setkání si
zaměstnanci vzájemně vyměňují vlastní poznatky a zkušenosti s kolegy,
se kterými normálně nemají možnost se setkat. Taktéž se tyto eventy využívají
k představení plánů a výsledků společnosti. Dalším důvodem takovýchto setkání
je informování a debata o nových produktech, jež mohou v různých zemích
a regionech narážet na, pro zemi či region, typické překážky.

14

3

Rozdělení event marketingu do kategorií dle zaměření

Protože event marketing pojímá obrovskou spoustu činností, je složité uvést
ucelený popis jednotlivých kategorií. To je dáno i tím, že EM ve valné většině staví
na jedinečnosti a neopakovatelnosti, a proto nedává smysl jeho přesná
kategorizace. Co ale možné je, je rozdělit ho podle obsahu, cílových skupin,
konceptu, doprovodného zážitku a místa konání eventu. Typologii shrnuje tabulka
č.1 a popisuje náplň jednotlivých skupin. Rozdělení je účelové, avšak
nekategorizovatelné.

koncept

místo

pracovně orientované

cílová
skupina
veřejné

event marketing

venkovní eventy

eventy

eventy

využívající příležitosti

(open-air)

firemní

značkový (produktový)

eventy pod

eventy

event marketing

střechou

obsah

informativní eventy
zábavně orientované

imagový event marketing

eventy

event marketing vztažený
k know-how
!!

!!

kombinovaný!

Tab. 1 - Základní typologie event marketingových aktivit

event! !

marketing!

Zdroj: Šindler P., 2003

Eventy zaměřené na interní komunikaci jsou především tyto:

a) pracovně orientované eventy - základním prvkem takovýchto eventů je
primárně výměna informací a zkušeností. Do této skupiny patří interní
cílové skupiny firmy (zaměstnanci, akcionáři aj.) nebo také obchodní
partneři. Typickým příkladem je produktové školení na nový výrobek či
službu.
b) firemní eventy - účastníky těchto eventů jsou opět interní cílové skupiny
firmy jako zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé, akcionáři aj. Tuto
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cílovou skupinu organizátor velice dobře zná a lze proto dosáhnout
maximálního komunikačního efektu.

Výše uvedené rozdělení je pouze orientační a klade si za cíl pouze strukturovat
a usnadnit orientaci v event marketingových aktivitách (Erber, 2005, Šindler P.,
2003).

3.1 Srovnání americké a evropské typologie event marketingu
Používaná typologie eventů v Evropě se spíše zaměřuje na systematizaci
dle doprovodného zážitku, zatímco koncepce vycházející z americké typologie se
řídí spíše dle obsahového a koncepčního dělení. Obě dělení se v podstatě
navzájem doplňují a ilustrují tak odlišné úhly pohledu na event marketingové
aktivity. V evropském pojetí se více prosazují vazby na konkrétní myšlenky EM
a na zážitek s ním spojený. Naproti tomu v americké literatuře a v praxi
amerických společností se lze stále více setkat s rozdělením z pohledu účelu
event marketingu pro určitou akci.
Největší potíž, na kterou typologizace EM naráží, je dělení dle kritérií, jako jsou
jedinečnost, neopakovatelnost akce a podíl zábavy. Jedná se o důležité aspekty
každé EM strategie. Jak již bylo uvedeno na začátku, z tohoto pohledu tedy není
možné EM aktivity jednoznačně kategorizovat (Šindler P., 2003).
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4 Proces plánování a tvorba event marketingové strategie
Pro stanovení účinného event marketingového plánu a strategie je důležité
dodržet jednotlivé kroky dané plánovacími procesy. I když se v praxi více
setkáváme s výpisem a analýzou všech elementů potřebných pro uspořádání
jednotlivých zážitků (catering, účast VIP, transfery, ubytování aj.) než s popisem
jednotlivých etap, tak je třeba uvést, že dokonale zvládnuté plánování dává prostor
pro dostatečně kreativní a inovativní přístup k event marketingu.

4.1 Plánování pomocí pěti "W" event marketingu
Při plánování eventu pomocí pěti W otázek event marketingu je potřeba vzít
do úvahy několik vstupních faktorů, jež ovlivňují celou podstatu eventu. 5 W
pomáhá určit, zda je celá akce proveditelná, rentabilní a udržitelná. Na základě
odpovědí na tyto otázky jsme poté schopni vybudovat plán celé akce.
Přesně tímto typem základních otázek, určujících základní vlastnosti celé akce, se
zabývá koncepce Pěti W (Hoyle, 2002).
•

Why? - Proč?

•

Who? - Kdo?

•

When? - Kdy?

•

Where? - Kde?

•

What? - Co?

První W značí otázku - "Why?" tedy proč?
Jednou z nejčastějších chyb, kterých se organizátoři akcí často dopouští, je
vynechání naprosto základního detailu - uvedení důvodu, proč by se měl akce
někdo zúčastnit a uvádí pouze, co je obsahem a náplní eventu. Naprostou
samozřejmostí pozvánky nebo jiného propagačního materiálu je logo akce nebo
pořádající společnosti, datum a místo. Bohužel v dnešní době pouhé omezení se
na "Zveme Vás" nebo "Rádi Vás uvidíme" už nestačí. První, co by měl tento vzkaz
předat, je nejjednodušší vylíčení důvodu, proč by se měl někdo zúčastnit. Proto,
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aby byli pořadatelé schopni tuto zprávu předat, musí nejprve sami definovat, proč
se akce koná a co je jejím hlavním cílem, a poté ho interpretovat potenciálnímu
účastníkovi. Takový vzkaz může vypadat následovně:
a) Závod už odstartoval. Naučte se, jak být v cíli první.
b) Naučte se, jak Vaši firmu udržet stabilní a nastartovat její růst v 21. století!
c) Buďte součástí revoluce našeho průmyslu - nebo ho opusťte.

Druhé W značí otázku - "Who?" tedy kdo?
Komu je event určen? Této otázce podléhá samotná podstata akce, je zřejmé, že
jinou akci společnost uspořádá pro své zaměstnance, pro své partnery nebo
pro své zákazníky. Jakmile pořadatel určí, komu je akce určena, je schopen lépe
zaměřit marketingové aktivity spojené s propagací eventu a je také schopen
informovat potenciální návštěvníky o povaze samotné akce. Proto je nezbytné mít
základní informace o tom, komu je akce určena, zda je vyžadována odborná
způsobilost, či je akce určena obchodním partnerům, nebo pouze vlastním
zaměstnancům.

Třetí W značí otázku - "When?" tedy kdy?
Načasování celé akce je klíčové pro její úspěch. Časování akce by mělo vzít
v potaz cílovou skupinu účastníků a přizpůsobit jim akci tak, aby vyhovovala
většině. Při plánování data akce a celého jejího načasování musí pořadatel zvážit
nekolik následujících faktorů.

a) roční období - Vzhledem k tomu, že akce je vždy určena konkrétní cílové
skupině, musí také brát ohledy na to, které roční období je pro účastníky
nejvhodnější. Například různé kofnerence a veletrhy cestovního ruchu je
vhodné pořádat během zimního obodbí, kdy je obecně menší poptávka
po cestování než v létě a cílová skupina tak bude mít čas se akce zúčastnit.
Uvedený příklad je trochu specifikum, jelikož většina konferencí, veletrhů
a výstav probíhá nejčastěji v jarním nebo podzimním období.

18

b) místní, etnické a náboženské svátky - Pokud se má akce uskutečnit
v místě, se kterým nemá pořadatel mnoho společného, je vždy dobré vzít
v úvahu místní svátky a zvyky. Zjistit, kdy jsou a zda by se nedaly využít
k účelu uspořádání tématické akce, nebo naopak vyvarovat se tak tomu, že
potencionální účastníci akce budou raději trávit čas jinde, slavením
příslušného dne, svátku nebo užíváním si léta. Uvažovat o takovéto
příležitosti je vždy přínosem, neboť využít poteniconálu svátku k tématické
akci je velmi užitečné a stejně tak praktické, pokud pořadatel ví, že by to
mělo negativní vliv na účast.
c) dny v týdnu - Uvážlivý výběr správného dne v týdnu je také důležitý
pro návštěvnost eventu. Pokud se jedná o event pro zaměsntance, je
vhodné zvolit některý den nebo dny v pracovním týdnu. Ochota
zaměstnanců zůčastnit se tak bude mnohe vyšší, než kdyby se měl event
konat o víkendu a brát jim volný čas, který mohou trávit například se svou
rodinou. Naproti tomu víkendy jsou vhodným časem k uspořádání akce pro
děti nebo celou rodinu.
d) denní dobu - Nikdo nechce slavit silvestra v poledne. Pro vytvoření
správné atmosféry eventu je důležité zahrnout denní dobu do plánovacího
procesu. Například recepce by měly být ve všední dny plánovány na večer,
tedy po pracovní době. Na druhou stranu, pokud zaměstnavatel bude chtít
potěšit své zaměstnance, naplánuje (ať už jakékoliv) setkání na pozdní
odpoledne. Dá tak svým zaměstnancům šanci odejít o něco dříve z práce,
vyřídit si své povinnosti na akci a zároveň nijak nenaruší jejich plány na
večer.

Každý z takovýchto aspektů je nutné uvážit vzhledem k povaze eventu a využít ho
ku prospěchu celé záležitosti. Správné načasování je velice důležité a může být
rozhodujícím kritériem vnímání celé akce a je nutné ho upravit tak, aby co možná
nejvíce vyhovovalo povaze potenciálních účastníků.
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Čtvrté W značí otázku - "Where?" tedy kde?
Pro každou akci je vhodné jiné místo. Pro firemní školení nebo konferenci se
všeobecně využívá prostor, jako jsou školicí střediska, kongresové hotely nebo
velké haly určené pro mnoho posluchačů. Umístění musí zapadnout do celé
koncepce eventu a může být také lákadlem pro samotné účastníky. Je vhodné
zvážit pro a proti okolí pořádaného eventu. Pokud akce proběhne v kongresovém
hotelu v centru města může být výhodou dobrá dostupnost veřejnou dopravou,
celková pohodlnost jenž těží z umístění hotelu a také dostupnost veškerých služeb
vážících se na umístění v centru, například noční život, kulturní památky v okolí,
restaurace a jiné. V resortech naopak mohou účastníci využít bazénů, golfových
hřišť, pláží, venkovního grilování a podobných aktivit. Opět každý tento aspekt lze
vhodně využít ve prospěch tématičnosti akce, tedy uspořádání plážové párty na
pláži, outdorové aktivity včetně teambuldingu v horách nebo využití střechy
v hotelu v centru města s panoramatickým výhledem, pro představení nového
produktu společnosti.
Záleží jen a pouze na organizátorovi akce, aby dobře zvážil každý aspekt
a vhodně ji zasadil do správného místa konání a povedlo se mu tak zachytit tu
správnou atmosféru místa, jeho praktičnost nebo jeho dostupnost a na základě
těchto parametrů zvolil vhodné místo konání akce.

Páté W značí otázku - "What?" tedy co?
Každá EM akce je unikátní a ojedinělá. Měla by nabídnout možnost objevit nový
koncept, pohled do budoucnosti daného odvětví, ukázat novou inovativní řadu
produktů a nápadů společnosti nebo být prostě neopakovatelným zážitkem.
Nehledě na obsah, který má přinést, měl by každý event být něčím osvěžujícím
a vzrušující. Pro upřesnění jsou dále uvedeny příklady.
•

Event, jehož obsahem je edukace, trénink nebo školení - Takový event
by měl účastníkům přinést poznání, jak čelit výzvám a novým úkolům
v budoucnu. Měl by je naučit, jak se vypořádat s novými situacemi, anebo
je dále vzdělávat.

•

Networking event - Účastníci na takové akci mohou poznat nové přátele
nebo získat nové kontakty, jež jim pomohou v jejich podnikání nebo práci
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•

Zábavné akce - Návštěvníci eventu by měli být uchváceni celou akcí,
obohaceni o nové zážitky a nezapomenutelné okamžiky, které si v sobě
ponesou dlouhou dobu.

Ať už je event obsahem definován jakkoliv, vždy by měl přinést něco nového
a ujistit účastníky akce v tom, že věnovat své volno takovému eventu nebylo
ztrátou času.

Při plánování akce by tedy mělo být první otázkou, kterou si organizátor položí
"Za jakým účelem je tato akce pořádána?". Tato jednoduchá otázka je často
zásadní a určující pro celou akci. Nehledě na poslání, jaké akce má, musí být
něčím přínosná.
Kdykoliv a jakkoliv je akce promována médii, reklamou nebo pozvánkou, vždy
musí být předem jasné, proč se koná, kdo se jí má zúčastnit, kdy a kde se bude
konat a co je jejím účelem. Tato zpráva musí být jasně definována jak
pro organizátora akce, tak pro jeho potenciální účastníky.
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5 Realizace event marketingových aktivit ve společnosti
Medworld, s.r.o.
V následující části se práce věnuje konkrétnímu případu realizace firemního
meetingu reklamní agenturou Medworld pro významného nadnárodního klienta.

5.1

Reklamní agentura Medworld, s.r.o.

Společnost Medworld, s.r.o. byla založena v roce 2002, ale jako reklamní agentura
se vyprofilovala až později pod novým vlastníkem. V roce 2006 ji převzal nový
majitel a vybudoval z ní úspěšnou reklamní agenturu, která mimo pořádání
firemních eventů, společenských akcí a veletrhů, nabízí širokou škálu reklamních
předmětů, včetně jejich potisku různými technologiemi. Narozdíl od mnoha jiných
reklamních agentur disponuje vlastní sítotiskovou dílnou, tamponem, laserem či
gravírem, kde následně využívá tyto technologie k potisku a brandování
reklamního textilu a reklamních předmětů všeho druhu. Dále nabízí marketingové
služby, jako je zprostředkování různých soutěží, plánování marketingových
kampaní nebo realizaci kvantitativních a kvalitativních průzkumů trhu.
Mezi její významné klienty mimo jiné, patří přední farmaceutické společnosti nebo
společnost zabývající se stavebními technologiemi.
Do společnosti Medworld jsem nastoupil krátce po úspěšném složení maturitní
zkoušky. Ze začátku pouze na zkrácený úvazek a později během vysoké školy mi
byl nabídnut hlavní pracovní poměr. V rámci své práce mám na starosti především
komunikaci s klienty, přípravu a organizaci eventů a dále každodenní různorodé
činnosti spojené přímo s chodem společnosti, jež je při svých 11 zaměstnancích
spíše rodinnou firmou.
Ke zpracování praktické části bude využit konkrétní případ organizace firemního
meetingu pro klienta. Pro účely této práce, z důvodu ochrany dat, byl upraven
název společnosti klienta na název společnosti FFC.
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5.2 Central Eastern European region meeting společnosti FFC
(dále jen CEE meeting či meeting)
Každým rokem na podzim pořádá společnost FFC regionální meeting pro své
zaměstnance a každý rok pro něj vybírá jinou cílovou destinaci. Pro rok 2013 byla
zvolena Praha a s ní i datum 17. - 20. září. V regionu CEE je zaměstnáno
společností zhruba 130 zaměstnanců společnosti FFC, kteří se pravidelně
zúčastňují konference.
Region střední a východní Evropy (dále jen CEE) zahrnuje tyto země: Českou
republiku, Slovensko, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, region Maďarsko a Pobaltí
(Estonsko, Lotyšsko a Litvu) a region s názvem Alpe Adria (Slovinsko,
Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora).
V roce 2012 proběhla konference na Kanárských ostrovech. Z toho důvodu
pro mě jako organizátora ze strany reklamní agentury, bylo velkou výzvou
uspořádat meeting v Praze, který bude perfektní jak organizačně, tak bude
především skvělým zážitkem z Prahy jako města.

5.3 Plánování, organizace a příprava akce CEE region meeting
Příprava CEE meetingu vždy náleží centrále společnosti, respektive nadřízenému
regionálnímu manažerovi, který má na starosti daný region zemí. Centrála
společnosti leží ve Švýcarsku, a proto při každém jednotlivém meetingu, který se
koná v jiné zemi, hledá společnost vhodnou lokální agenturu, se kterou
spolupracuje. Taková agentura se většinou vybírá na doporučení pobočky FFC
v příslušné zemi, která s agenturou dlouhodoběji úzce spolupracuje.
Společnost Medworld právě takovou spolupracující agenturou s místní pobočkou
firmy je, a proto byl na začátku přípravy meetingu v únoru 2013 sestaven základní
tým, jenž měl na starosti přípravu meetingu. Tým se skládal ze tří lidí a to,
z regionálního manažera ze Švýcarska, jeho asistentky z Maďarska, vybrané
přímo pro přípravu tohoto meetingu, a jednoho koordinátora agentury.
Kompetence členů týmu byly rozděleny následovně. Regionální manažer tým vedl,
udával přesné požadavky a vize meetingu. Asistentka měla na starosti interní
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komunikaci se zaměstnacni FFC, přípravu podkladů. Koordinátor agentury měl
pak na starosti zajištění, organizaci a procesy samotného meetingu v Praze.

5.4 Plánování pomocí pěti W event marketingu
Proč - CEE meeting se koná v rámci společnosti pravidelně každý rok na podzim.
Tento meeting slouží FFC k tomu, aby se zaměstnanci jednotlivých zemí mezi
sebou více poznali a předali si nové zkušenosti. Společnosti slouží tento meeting
především k tomu, aby vedení mohlo informovat jednotlivé země o nových
plánech a cílech pro příští rok a také, aby mohla zaměstnance informovat o vývoji
nových produktů. Dalším z důvodů je pak zvyšování loajality zaměstnanců vůči
společnosti a prohlubování vztahů s nimi.

Kdo - Počet účastníků CEE meetingu byl předem stanoven počtem zhruba na 130
zaměstnanců, kteří by se ho měli zúčastnit. Následně byl počet upravován
o omluvenky jednotlivých zaměstnanců, navyšován o zaměstnance centrály
pobočky a externisty, kteří se společností spolupracují v rámci právních nebo IT
služeb. Z pohledu demografie se jednalo o poměrně úzkou a přesně definovanou
skupinu lidí, tedy anglicky mluvící zaměstnance společnosti, pocházející převážně
ze střední a východní Evropy. Rozdíly ve věku, tělesných proporcích nebo pohlaví
nebyly vzhledem k povaze eventu určujícím faktorem. V rámci přípravy meetingu
bylo na tyto rozdílnosti pohlíženo pouze jako na okrajový faktor, na který nebyl
kladen příliš velký důraz.

Kdy - Určení data konference bylo v kompentenci regionálního manažera.
Na počátku hledání termínu byla zřejmá jediná věc a to, že by se měl meeting
konat na začátku podzimu, nejlépe pak v září. Podzim byl zvolen z historického
hlediska a také z důvodu požadavku společnosti, který souvisel s přípravou
uvedení nového přípravku na trh. Současně s výběrem konferenčního hotelu se
hledalo vhodné datum konference.
Datum se odvíjelo od skutečnosti, kdy byly v hotelu volné kapacity během
pracovního týdne. Hledal se tedy termín od pondělí do pátku. Konference měla
probíhat 4 dny. Nakonec bylo stanoveno první datum a to 16. - 19. září 2013
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(pondělí až čtvrtek). Vzhledem k účasti švýcarských zástupců společnosti na
tomto meetingu bylo následně posunuto datum o jeden den, tedy 17. - 20. září
2013 (úterý až pátek). Důvod byl jednoduchý, 16. září je ve Švýcarsku státním
svátkem, a proto bylo rozhodnuto o posunutí data meetingu tak, aby konání
nenarušovalo zaměstnancům státní svátek. Dalšími stěžejními podmínkami pro
stanovení datumu byly dostatečné kapacity konferenčního hotelu a vytížení
zaměstnanců v daném termínu. Poté, co byl stanoven jasný termín konání akce,
se teprve začalo s rezervacemi ostatních doprovodných akcí, jako byly kulturní
programy, galavečeře, teambuildingové aktivity a jiné. Příklad finálního programu
je vyobrazen v příloze (viz Přílohu č. 1).

Kde - Samotná destinace byla předem stanovena regionálním manažerem
společnosti. Vybrána byla Česká republika, konkrétně hlavní město Praha.
Následně probíhal výběr příslušného konferenčního hotelu.
Na začátku byl stanoven počet účastníků na 130. Kritéria pro výběr hotelu byla
následující:
•

minimální kapacita 130 pokojů (využívaných jako jednolůžkové pokoje)

•

kapacita hlavního konferenčního sálu min. 130 účastníků školení

•

5 menších meetingových místností s různou kapacitou 10 - 30 osob

•

v centru města, popřípadně v jeho blízkém okolí

•

čtyřhvězdičkový hotel

•

volný zářijový termín

Na základě výše uvedených kritérií byl předložen regionálnímu managerovi výběr
ze čtyř pražských konferenčních hotelů. Výběr obsahoval 3 čtyřhvězdičkové hotely
a jeden pětihvězdičkový. Pětihvězdičkový hotel byl zařazen do výběru, protože
jako jediný byl schopný pokrýt dané kapacity v zářijovém termín. U ostatních
hotelů by bylo nezbytné dojít k různým kompromisům, ať už v termínu nebo
v kapacitách. Volba tedy v konečném rozhodnutí padla na pětihvězdičkový hotel
Boscolo v Praze na Senovážném náměstí (viz Přílohu č. 2). Poskytoval dostatečný
komfort konferenčních

mísností, příjemné prostředí hotelu a také výhodnou

polohu v centru Prahy.
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Co - Poslední část, kterou je potřeba doplnit, je odpověď na otázku, co má
meeting přinést zaměstnacům. Z pohledu teorie pátého "W", program meetingu
stojí někde mezi edukačním eventem a zábavnou akcí (viz Přílohu č. 1). Vzhledem
k celodenímu programu bylo dost času na práci i na kulturní program.
Pro společnost FFC takový meeting znamená efektivní příležitost, jak předat
informace svým zaměstnacnům a v rámci kutlurního programu jim ukázat, že
společnost o ně má zájem i po lidské stránce, prostřednictvím teambuldingových
aktivit či galavečeře pořádané na zakončení celé akce.

5.5 Realizace akce CEE region meeting
Příprava CEE začala s 10 měsíčním předstihem již v prosinci 2012. V první fázi
došlo ke kontaktu agentury a regionálního manažera. Na základě požadavků,
předložila reklamní agentrua výběr 4 pražských konferenčních hotelů. Po pečlivém
prostudování hotelů ze strany FFC, si regionální manažer vyžádal inspekční cestu
a v lednu 2013 proběhl první kontakt a zároveň finální výběr konferenčního hotelu
pro CEE meeting. Vybrán byl hotel Boscolo v Praze na Senovážném náměstí.
Jedinou překážkou byly menší konferenční místnosti. Původní požadavek byl na 7
takových konferenčních místností pro 20-30 lidí. Díky improvizaci agentury
a zaměsnanců hotelu se nakonec povedlo 7 vyhovujících místností najíth a tak
realizaci meetingu v hotelu Boscolo nic nebránilo.
Příprava meetingu rozdělena do 2 hlavních oblastí.
1) hotel, aktivity v hotelu a konferenční prostory
2) aktivity mimo hotel
Tým lidí zastupující agenturu a zajišťující bezproblémový chod celé akce v hotelu
v rámci organizace se skládal z koordinátora, jeho zastupující kolegyně a pěti
hostesek.
Hotel, aktivity v hotelu a konferenční prostory
V hotelu bylo nezbytné zajistit vhodné ubytování pro všechny účastníky
konference. Náročné v tomto ohledu bylo především zajistit, aby postupně
přijíždějící účastníci dostávali včas jim přidělené pokoje, které se ale průběžně
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připravovaly během jejich příjezdů. Pro přiřazování jednotlivých pokojů bylo nutné
využít jistou dávku improvizace a přesunů na poslední chvíli. Dále bylo potřeba
v hotelu dle programu zajistit a ohlídat přípravu coffee breaků a rautové obědy
na předem určený čas.
V rámci aktivit v hotelu bylo nezbytné ohlídat přípravu menších konferenčních
místností tak, aby vyhovovaly požadavkům jednotlivých zemí a vybavit největší
z konferenčních místností (viz Přílohu č. 3) pro všech 130 účastníků (dále jen
Aida).
Na vybavení a zajištění bezproblémového chodu Aidy najala agentura
zprostředkovatele, který obstaral veškerou audiovizuální tehchniku a s ním tým 4
technických pracovníků. Ti měli na starosti vše ohledně techiky. Starali se
od zapojení televizí v menších konferenčních místnostech přes zvuk, světla až
po promítání prezentací v hlavním sále a předem sestříhaných videí, dle jasného
a předem daného scénáře dne (viz Přílohu č. 4).
Další úkoly technického týmu v přípravě před meetingem.
- příprava a střih videí
- výroba grafiky a výroba promítací zdi
- zajištění hlasovacího zařízení včetně systému
- úprava vzhledu prezentací
- software podpora
- příprava osvětlení místnosti
- zajištění FTP serveru pro sdílení dat a dokumentů
Jedna z náročných části meetingu spočívala v péči o VIP hosty, kterými byli
zástupci nejvyššího vedení společnosti a na meetingu se objevili pouze na jeden
večer. Bylo tak nutné pro ně zajistit VIP transfery z letiště do hotelu, vhodné
ubytování a také nadstadartní zacházení.
Vyplývající úkoly pro reklamní agenturu Medworld
a) příprava grafiky a zhotovení tiskovin
- příprava logomanuálu pro CEE meeting v Praze
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- příprava a tisk delegate booklet (viz Přílohu č. 5)
- visačky se jmenovkou a programem pro všechny účastníky
- příprava a tisk programů
- příprava a tisk tisk uvítacích kartiček
b) návrh a zajištění dárků dle jednotlivých požadavků
- uvítací dárek (vybrána anglická verze knihy "Dobrý voják Švejk")
- dárek pro oceněné a VIP hosty (vybrána stříbrná medaile
s motivem Karlova Mostu)
- poklad do teambuldingové aktivity "Hledání pokladu v Praze"
(vybrán hlavolam Ježek v kleci)
- osobní dárek za celý kolektiv pro důležitou manažerku z vedení
společnosti, která se z důvodu těhotenství nemohla zúčastnit (vybrán
1,5 metru velký plyšový Krteček a s ním dva menší Krtkové)
c) aktivity mimo hotel
- rezervace a zajištění 3 chodového menu ve 4 různých restauracích
v okolí Karlova mostu
- zajištění aktivity "Balonky přání"
- zajištění historických vozidel
- zajištění historické tramvaje
- zajištění galavečeře, včetně osvětlení, techniky, DJ a následného
transferu zpět

Aktivity mimo hotel
Aktivity mimo hotel byly rozděleny na 3 části ve dvou dnech.
1) skupinové večeře ve 4 různých restauracích v okolí Karlova mostu
a balonky štěstí.
Tato část byla naplánována na středu podvečer. V šest hodin se sešli všichni
účastníci ve foyer hotelu, odkud pro ně byl zařízen transfer historickými vozidly do
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čtyřech předem vybraných restaurací. Delegáti byli nejprve rozděleni na 4 velké
skupiny dle restaurací a následně každá skupina rozdělena do menších
čtyřčlenných skupin tak aby nástup do jednotlivých historických vozidel (viz Přílohu
č. 6) probíhal plynule. Z důvodu omezené kapacity a malého počtu vozidel bylo
nutné odvozit skupiny na dvě vlny, nejprve 2 vzdálenější restaruace (U Modré
Kachničky a Konírna) a v druhé vlně následoval zbytek celé skupiny (restaurace
Mlýnec a Kampa Park). S každou skupinou odjela jedna hosteska, která měla
za úkol po tříchodové večeři v restauraci, odvést všechny delegáty z restaurace
do prostřed Karlova mostu, kde se celá skupina znovu setkala.
Uprostřed Karlova mostu došlo na proslov regionálního manažera a následné
vypouštění svítících heliových balonků, pod kterými byla zavěšena napsaná přání
jednotlivých delegátů na kus pergamenu. Následně čekaly na delegáty přistavené
autobusy na Malostranském náměstí, odkud jeli zpět do hotelu.
2) hledání pokladu v Praze
Ve čtvrtek odpledne začala hra s názvem Hledání pokladu v Praze. Šifrovací
detektivní kostýmová hra po městě spojená s poznáním jeho historických částí.
Skupina byla rozdělena do 11 týmů po zhruba 7 lidech. Úkolem každého týmu
bylo projít kontrolními body, které byly rozmístěny na zajímavých místech
historického centra Prahy. Každá správná odpověď na různé otázky byla
ohodnocená body. Jednotlivé bodové hodnocení bylo různé vzhledem k obtížnosti
otázky a následně vedlo k získání tajného kódu a k objevení konečného pokladu.
Účastníci se mohli městem pohybovat různými dopravními prostředky (pěšky,
autobusem, tramvají).
Mezi navštívenými místy byly: Staroměstské náměstí, Prašná brána, Karlův most,
Staré Město či Židovská čtvrť.
Hra byla navržena jako typická gangsterka zasazená do 30. let 20. století.
V motivačním úvodu byla z novinářské konference unesena VIP osoba. Účastníci
byli rozděleni do pátracích týmů, zřetelně odlišených barvami, a jejich úkolem bylo
najít unesené rukojmí díky postupně získávaným indiciím o pachatelích a místě
úkrytu. Informace bylo možné získat různými způsoby. Od informátorů, které
představovaly osoby v kostýmech. Například vysloužilý policejní inspektor
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prozradil informaci za malý úplatek, flašinetář za pár drobných atd. Dále skupiny
získávaly informace z tajných schránek po cestě, dobových novin, které zakoupili
v předem domluvené trafice. Každou skupinu doprovázel jeden instruktor, který
skupinu celou dobu směroval správným směrem a s některými úkoly pomáhal.
Poté, co skupiny získaly všechny indicie, zjistili, že se musí vrátit zpět do hotelu,
kde na ně čekal poklad. Cílem této hry bylo, aby každá skupina získala jednu část
kódu, který poté s ostatnímy týmy společnými silami rozluštili a otevřeli tak truhlu
s pokladem. Vítězem se díky týmové spolupráci stali všichni členové všech skupin,
jako jeden tým. V truhle jako poklad nalezli pro Prahu typický hlavolam, Ježka
v kleci.

3) galavečeře a závěrečná párty
Na čtvrteční večer, poslední společný v Praze, byla naplánována galavečeře
a závěrečná párty. V historickém duchu celého meetingu byla pro přesun z hotelu
do Vily Richter ve vinici Pražského hradu vybrána netradiční forma přepravy historická tramvaj. Ze Senovážného náměstí vyrazily dvě historické tramvaje
(viz Přílohu č. 7) se čtyřmi vagóny plnými delegátů. Menší oklikou přes historické
centrum Prahy je odvezly na zastávku Pražský hrad. Po té byli účastníci provedeni
Pražským hradem kolem chrámu sv. Víta až do vinice Pražského hradu, kde je
umístěna restaurace Vila Richter s nádherným výhledem na celou Prahu.
Ve spodní části restaurace proběhla zmíněná galavečeře, kde se objevil
i kouzelník, který zpříjemňoval již tak veselou atmosféru posledního večera.
Po několika závěrečných slovech regionálního manažera, který formálně ukončil
celý meeting, se účastníci přesunuli do horního patra, kde pro ně byly připraveny
zákusky, míchané drinky, vinný bar a jiné občerstvení.
V jedné části byl improvizovaný taneční parket s profesionálním osvětlením
a hudbou. V druhé se pak stalo největší atrakcí promítání fotografií z celého
meetingu na plazmové TV. Dlouho do noci si účastníci užívali atmosféru celého
podniku s výhledem na Pražský hrad (viz přílohu č. 8). Kolem druhé hodiny ranní
pro ně byly přistaveny autobusy, které je odvezly zpět do hotelu.
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5.6 Zpětná vazba
Zpětná vazba účastníků
Ve výsledném dotazníku spokojenosti uvedlo 88% respondentů, že pro ně
meeting byl z celkového pohledu organizačně zvládnut naprosto perfektně
a zbylých 12% uvedlo, že byli velmi spokojeni. Nicméně je potřeba se na celý
meeting podívat podrobněji a najít ty body, kde je místo pro zlepšení. Jak
z dotazníku spokojenosti účastníků vyplynulo, nejslabším místem bylo pouštění
balonků s přáním z Karlova Mostu. Tato aktivita rozdělovala nejvíce účastníky
mezi ty spokojené a nespokojené.
Hodnocení transferu do restaurací historickými vozy pravděpodobně mírně
negativně ovlivnilo zářijové počasí. Vzhledem k dešti museli účastníci jet se
zataženou střechou a do některých vozů mírně zatékalo.
Ve 3 ze čtyř restaurací byli s jídlem účastníci naprosto nebo velmi spokojeni,
nicméně v restauraci s označením D (restauace Konírna) označilo 20% účastníků
pouze jako dobrou a 40% označilo restauraci jen za velmi dobrou. To sice není
špatné hodnocení, nicméně v kontrastu s hodnocením ostatních restaurací jsou
zde jisté mezery.
I když je jídlo často o osobních preferencích, nezanedbatelné bylo jen průměrné
hodnocení jídla v hotelové restauraci. V kontrastu s cenou a pětihvězdičkovým
hodnocením hotelu je obecně očekávána větší spokojenost zákazníků než jen
průměrná.
Zpětná vazba regionálního manažera (viz Přílohu č. 9)
Zpětná vazba regionálního manažera byla velmi pozitivní a celý meeting z pohledu
organizace označil za velice úspěšný. Přesto poskytl i zpětnou vazbu na některé
ne zcela perfektní věci.
V první části dokázal přesně vyjádřit to, jakým způsobem fungovala spolupráce
mezi členy organizačního týmu. Zde se projevily 3 základní věci. Za prvé, tento
meeting byl úplně první společným projektem, a proto muselo být ze strany
zadávající společnosti vyvinuto větší úsilí a součinnost v podílení se na přípravě
a organizaci celého meetingu, než je obvyklé. Za druhé to byly kulturní
a především osobnostní rozdíly, které bylo potřeba z počátku překonat. Za třetí to
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byla velikost tohoto projektu, která byla pro reklamní agenturu Medworld novou,
zatím neznámou výzvou a kde se také projevila jazyková bariéra ostatních kolegů
koordinátora z agentury. Přesto všechno se ale nakonec povedlo sladit spolupráci
na takovou úroveň, že všechny tyto překážky byly postupně odstraněny.
Ve svém komentáři k meetingu zmínil dvě konkrétní věci, které mu nevyhovovaly.
Jednalo se o sestavení a přípravu posledního dotazníku k průzkumu spokojenosti
delegátů.

Vzhledem

k

délce

meetingu,

obsahu

přednášených

informací

na konferenci, typu a počtu přednášejících hostů, rozdílnému poměru mezi
individuálními meetingy jednotlivých zemí a společných zasedání všech
zaměstnanců, byl závěrečný dotazník dle jeho názoru nedostatečný a neposkytl
několik zásadních informací, které by jemu pomohly v příštím rozhodování
o dalším meetingu, o jeho náplni, poměru mezi zábavou a prací, nebo jaké místo
by si přáli zaměstnanci zvolit pro uspořádání příštího meetingu.
Dále se vyjádřil k přípravě TTT meetingu, který probíhal současně s CEE
meetingem, ale není předmětem této bakalářské práce.
Přes všechny drobné neshody či výtky shledal meeting za jednoznačně úspěšný.

5.7 Návrhy zlepšení a doporučení
Přes kladné hodnocení všech účastníků i regionálního manažera bude zde
uvedeno několik návrhů na změny nebo vylepšení. První připomínka se týká
dotazníku spokojenosti. Při spolupráci agentury a klienta na společném projektu je
nezbytné, aby výsledky dotazníku spokojenosti přinesly zpětnou vazbu oběma
stranám. V tomto případě byl dotazník užitečný pouze reklamní agentuře, která
dostala informace ohledně spokojenosti s vybranými restauracemi, kulturním
programem, spokojeností se službami hotelu nebo výběrem dárků. Tyto aspekty
se poté odrazí v další spolupráci agentury s různými dodavateli služeb nebo
produktů, ale jsou také důležitou zpětnou vazbou na kreativní část, například
vhodná volba dárků, vymýšlení kulturního programu a volba vhodných k tomu
určených podniků.
Pro práci na dalším projektu by měla agentura zlepšit strukturu výsledného
dotazníku spokojenosti a především ho konzultovat s klientem. Je důležité
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od klienta zjistit, které části meetingu jsou pro něj významné a kde vyžaduje
zpětnou vazbu od účastníků ohledně formy a obsahu tak, aby mohl klient příště
regaovat na požadavky a připomínky účastníků a neopakoval chyby z předchozích
meetingů. Takový dotazník je obzvlášť důležitý, pokud se akce každoročně
opakuje a účastní se jí vesměs stejní lidé.
Během vývoje takového komplexnějšího dotazníku, který má přinést relevantní
výsledky jak zadavateli, tak organizátorovi, je důležité na něm úzce spolupracovat
a dotazník společně konzultovat.
Pro další dotazník doporučuji vyjít z obecných otázek, které se běžně
v dotaznících podobného druhu vyskytují a kombinovat je z konkrétními
požadavky klienta na zpětnou vazbu. Výsledky následně rozdělit na dvě části, ty
relevantní pro klienta a ty relevantní pro agenturu. Na základě analýzy výsledků
průzkumu spokojenosti účastníků s jednotlivými částmi programu se poté agentura
dozví, na kterých částech je třeba zapracovat, které jsou nevhodné a se kterými
dodavateli by již neměla příště spolupracovat, popřípadně více na ně dohlédnout.
Další připomínka se týká celkové organizace akce. Pro reklamní agenturu byl
tento meeting první velkou akcí, která prověřila schopnosti zodpovědných
koordinátorů a přesto, že obstáli, je zde prostor pro zlepšení.
V

práci

koordinátora

agentury

chyběla

systematičnost,

která

plynula

z nezkušenosti s organizací vlastní práce i celého meetingu. Pro každou věc
existovala jiná tabulka, různě aktualizovaná, polovinu informací nosil koordinátor
v hlavě, druhá byla rozeseta po emailových korespondencích, popřípadně po
různých zápiscích a zápisech z telekonferencí a schůzek. Z toho poté plynulo
nesystémové zadávání úkolů a také chybějící kontrola dodavatelů akce.
Navrhuji tedy do budoucna vypracovat jednoduchý a beznákladný interní systém
řízení projektu tak, aby kdykoli a kdokoli kompetentní měl přístup k potřebným
informacím a ke svým úkolům. Tento problém se dá vyřešit jednoduchou
excelovou tabulkou, kde budou zapsány všechny potřebné informace ke konkrétní
akci. Taková excelová tabulka pak může být použitelná pro jakoukoliv další
pořádanou akci.
1) 1. sešit (Rozpočet) - Rozpočet akce, včetně nákladových položek
s přiřazenými čísly dokladů, pro pozdější snadnější orientaci v účetnictví.
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2) 2. sešit (Harmonogram) - Přehled termínů akce, rezervací, program akce
3) 3. sešit (TD List) - "Úkolníček", komplexní seznam všech úkolů, které musí
být splněny s přidělenými odpovědnými osobami a termíny dokončení. Tyto
informace by mohly být tříděny (dle složitosti meetingu) u této konkrétní
akce na několik sekcí. Co musí splnit agentura, co mají splnit za úkoly
dodavatelé a na jaké věci se čeká od zadavetelů. Tento sešit by také
usndanil orientaci v kontrole dodavatelů a určování krátkodobých priorit,
na které je potřeba se zaměřit.
4) 4. sešit (Účastníci) - Jmenný seznam osob s kontakty, které se mají akce
zúčastnit, jejich přílety, odlety, transfery atd.
5) 5. sešit (Poznámky) - Sem zapisovat veškeré informace, zápisy z porad
nebo telekonferencí, brainstorming aj. Tento sešit by měl být pravidelně
kontrolován a měly by z něj být následně přepisovány z něj plynoucí
informace - úkoly, změny v rozpočtu, ladění harmonogramu
Dále by měl koordinátor zapracovat na schopnosti delegovat jednotlivé úkoly
a také na komunikaci a průběžných předávání informací spojených s projektem.
Delegování úkolů by mělo zpřehlednit a zjednodušit využívání výše navržené
excelové tabulky.
Pro další akci, na které se bude organizačně podílet více zástupců agentury, by
mělo docházet například k pravidelným krátkým schůzkám, na kterých by měli být
ostatní členové organizačního týmu pravidelně informováni o postupu a jejich
budoucích úkolech.

34

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo objasnit pojem event marketing a zhodnotit práci
reklamní agentury Medworld při přípravě firemního meetingu pro klienta.
V teoretické části byly na základě odborné literatury shrnuty základní informace
o oblasti marketingové komunikace a dále byl definován pojem event marketing
a jeho souvislost s ostatními nástroji komunikačního mixu.
V další teoretické části se práce věnovala dělení event marketingu do jednotlivých
kategorií a porovnávala odlišný Americký a Evropský přístup k event marketingu.
Poslední, čtvrtá, kapitola teoretické části se věnovala zpracování obecného
procesu plánování a tvorby stragtegie pomocí 5 "W" event marketingu. Tuto teorii
považuji za velmi přínosnou, v zásadě by se jí měl řídit každý dobře
zorganizovaný event.
V praktické části jsem se zaměřil na organizování firemního meetingu z pohledu
reklamní agentury Medworld. Jako příklad byl vybrán meeting významného
klienta, kde jsem nejprve pomocí strategie 5 "W" podrobně popsal přípravu
základních parametrů meetingu. Bylo tak stanoveno, proč se meeting konal, kdo
se ho bude účastnit, kdy se konal, kde se konal a co bylo jeho obsahem.
Dále byla popsána příprava a organizace meetingu z mého vlastního pohledu, kde
jsem následně kriticky přistoupil ke své práci, analyzoval svoje nedostatky
a následně navrhnul zlepšení. Mezi řešení nedostatků patřilo navržení excelové
tabulky, která by měla usnadit přípravu a organizaci každého dalšího meetingu
tak, aby nedocházelo k roztříštění informací a nedocházelo k opomínání některých
požadavků, zefektivnilo se delegování dalších úkolů a celkově by měla vnést
systém do přípravy a organizace různých akcí v budoucnu.
Každá reklamní agentura zabývající se pořádáním akcí, ať už pro jakoukoliv
cílovou skupinu, by neměla přestat myslet na to, že podstatou event marketingu je
zážitek. Měla by se tak řídit pravidlem, že event by měl být vždy něčím nový,
zajímavý a neopakovatelný. Měl by zachovat v každém z účastníků ještě dlouho
po skončení vzpomínku na příjemně strávené chvíle, zábavu, produkt, nové
poznatky nebo na cokoliv jiného a to i v případě, že samotný účel akce je fádní.
Vždy se dá spojit příjemné s užitečným a čím je obsah meetingu fádnější, tím by
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měla být agentura kreativnější při přípravě a plánování zprostředkování
samotného obsahu.
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