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Promotion (komunikace)

• další nástroj marketingového mixu

• komunikační nástroj mezi výrobcem a 
spotřebitelem

• cílem je seznámit cílovou skupinu s produktem 
a přesvědčit o nákupu produktu



• K ovlivnění zákazníka se využívají různé komunikační 
prostředky, které tvoří tzv. komunikační mix:

• Reklama
• Public relations (PR)
• Osobní prodej
• Podpora prodeje
• Přímý marketing

• Pomocí nich se pak sestaví účinné propagační kampaně

• Rozhodující je charakter produktu, životní fáze produktu, 
cílová skupina, pro kterou kampaň připravujeme a také 
finanční zdroje, které máme k dispozici.



Reklama

• Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ 
(znovu křičeti).

• Je to placená forma neosobní masové komunikace za 
účelem zvýšit informovanost zákazníka a posílit 
prodej.

• Reklama je přesvědčovací proces, který umožní 
hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek 
prostřednictvím komunikačních médií.

• Legislativně je upravena Zákonem o regulaci reklamy 
(Zákon č. 40/1995 Sb.a reklamním kodexem).



• Reklama především nesmí být klamavá, skrytá či v 
rozporu s dobrými mravy. 

• Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo 
ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i 
jednání poškozující zájmy na ochranu životního 
prostředí.

• Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou 
zakázané.

• Úkolem reklamy je:

• seznámení s novými produkty, jeho výhodami, 
informovat  o slevách, službách, servisu

• přimět zákazníka k rychlému nákupu (slevy, last 
minute)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C3%A9_mravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD


Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu

• zaměřenou na mládež do 18 let

• na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, 
léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, 
kojeneckou výživu, prostředky na ochranu 
rostlin

• střelné zbraně a střelivo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%A9_n%C3%A1poje
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Divo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravotnick%C3%BD_prost%C5%99edek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kojeneck%C3%A1_v%C3%BD%C5%BEiva&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elivo


Metody klamavé reklamy

reklama navozuje, že bez koupě zboží můžete 
utrpět vážnou újmu vy, nebo vaše děti.

reklama proklamuje vlastnosti, které výrobek 
nemá nebo mít nemůže.

reálné složení výrobku neodpovídá složení 
uvedenému na obalu.

vyobrazení na obalu výrobku naprosto 
neodpovídá obsahu balení.



Reklama využívá 5 základních druhů médií

• Exteriérová media – billbord, poutače, reklamní 
potisky na předmětech, reklama na autech, 
domech, chodící reklama, světelná reklama

televize rozhlas tisk

Extériová
media

internet



Rozhodující kriteria pro výběr médií

1. pokrytí trhu – % lidí celého trhu

2. pružnost média – jaký je časový předstih k zadání 
reklamy

3. úroveň média – jaké jméno má médium na 
veřejnosti

4. frekvence – jak často v určitém časovém období 

5. náklady – finanční prostředky



Televize
• medium, které zapojí zrak i sluch

• důležité je pojetí reklamního spotu, které velmi 
ovlivní paměť spotřebitele:   

- agresivní 

- reklamy s vtipem

- chytré, hloupé, nechutné, nemorální 

• čím více je originální, tím více zaujme

• cení se nápad – slogan (Skluzan Tavič, Volejte Zadara) 
ale i způsob klipu



• televize je hodně nákladné médium – velké firmy

• má velké pokrytí

• frekvence – kdy, za kolik 

• prime time – vysílací čas (19:00–22:00)

• product placement (PP) - cílená propagace produktu 
v audiovizuální podobě – ve filmu, seriálech



Rozhlas

• zaujme pouze sluch

• je to pružnější komunikační medium

• nutnost správného výběru stanice – regionální, státní 
stanice

• správná frekvence – načasování

• nižší náklady než televize



Tisk

• je operativní - plakáty, katalogy, noviny, letáky

• je důležitý formát, velikost a obsah titulu – obsah 
sdělení ne moc a ne málo

• rozhodující je také kolik mám finančních prostředků a 
jak velkou plochu chci pokrýt

• výhodou jsou množstevní slevy



Internet
• moderní medium s širokým uplatněním

• internetové webové stránky

• guerilla marketing – reklama šokem 

• virální marketing – reklama šířená prostřednictvím

sociálních sítí

• banery



Procvičování

1. Vyjmenujte media pro reklamu.

2. Co znamená klamavá reklama?

3. Jaké jsou nástroje komunikačního mixu?

4. Co znamená virální marketing?

5. Jaká jsou kriteria pro výběr reklamního 
média?
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