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Anotácia
Bakalárska práca „Nové média ako dôležitá súčasť marketingovej komunikácie
eventov elektronickej hudby“ popisuje proces marketingovej komunikácie eventov
elektronickej hudby prostredníctvom nových médií.
V prvej časti popisuje bakalárska práca jednotlivé fenomény, teda nové média,
elektronickú hudbu, eventy elektronickej hudby, marketing a marketingovú komunikáciu
eventov elektronickej hudby.
Na túto časť nadväzuje popisovaním jednotlivých procesov v tvorbe efektívnej
marketingovej komunikácie, nástrojmi marketingovej komunikácie a popisovaním
aktuálnych trendov v marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby
prostredníctvom nových médií.
V ďalšej časti popisuje výskum medzi návštevníkmi eventov elektronickej hudby
a v neposlednom rade popisuje a udáva príklady z praxe v aktuálnych trendoch
marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby.

Annotation
The bachelor thesis "New media as an important part of the marketing
communication of electronic music events" describes the process of marketing
communication of electronic music events through new media.
In the first part the bachelor thesis describes individual phenomena, ie new media,
electronic music, electronic music events, marketing and marketing communication of
electronic music events.
This part follows the description of individual processes in the creation of effective
marketing communication, tools of marketing communication and the description of
current trends in marketing communication of electronic music events through new media.
In the next part describes research among visitors of electronic music events and,
last but not least, describes and gives examples from practice in the current trends of
marketing communication of electronic music events.

Kľúčové slová
Nové média, marketing, marketingová komunikácia, marketing eventov, elektronická
hudba

Keywords
New media, marketing, marketing communication, marketing of events, electronic
music

Title/název práce
Nová média jako důležitá součást marketingové komunikace eventů elektronické
hudby
New media as an important part of marketing communication of electronic music
events

Poďakovanie
Na tomto mieste by som rád poďakoval všetkým, ktorý mi pomohli a stáli pri mne počas
písania tejto bakalárskej práce.

Obsah
1.

Úvod

2

1.1. Cieľ bakalárskej práce

2

1.2. Metodológia

3

2.

4

Nové média

2.1. Vývoj nových médií

5

2.2. Dôsledky nástupu nových médii

7

2.3. Nové média v marketingovej komunikácii

9

3.

Elektronická hudba

11

3.1. Eventy elektronickej hudby

12

4.

15

Marketing eventov elektronickej hudby

4.1. Marketingový mix eventov elektronickej hudby

16

4.2. Cieľové skupiny eventov elektronickej hudby

19

4.3. Komunikačné ciele eventov elektronickej hudby

21

4.4. Komunikačný obsah eventov elektronickej hudby

22

4.5. Branding v marketingu eventov elektronickej hudby

23

4.6. Komunikačný mix marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby

24

4.6.1.

Reklama

24

4.6.2.

Public relations

26

4.6.3.

Sponzoring

27

4.6.4.

Podpora predaja

28

4.6.5.

Osobný predaj

28

4.6.6.

Direct marketing

28

4.6.7.

Nové média v Komunikačnom mixe eventov elektronickej hudby

29

4.7. Aktuálne trendy v marketingovej komunikácii hudobných eventov

31

5.

34

Výskum medzi cieľovou skupinou eventov elektronickej hudby

Záver

38

Summary

39

Použitá literatúra

40

Zoznam príloh

45

Prílohy

46

1

1.

ÚVOD
Predkladaná bakalárska práca sa zameriava na komunikáciu eventov elektronickej

hudby a využívanie nových médií v komunikačných aktivitách týchto eventov.
V predkladanej práci je viditeľné odklonenie od tézy vo viacerých aspektoch.
Pôvodná téza kládla za cieľ práce potvrdiť dôležitosť nových médií v marketingovej
komunikácii eventov elektronickej hudby prostredníctvom porovnávania tradičných a novo
mediálnych komunikačných aktivít. Dôležitosť nových médií v komunikácii eventov
elektronickej hudby je stále prítomnou témou v tejto práci, no vzhľadom na už bežné
extenzívne využívanie nových médií v marketingovej komunikácii, čo ilustrujú napríklad
štatistiky investícii do reklamy (PRŮZKUM INZERTNÍCH VÝKONŮ SPIR 2017), nie je
porovnávanie najideálnejším prístupom. Dôležitosť nových médií v komunikácii bude
prezentovaná prostredníctvom aktualizovaných cieľov tejto práce, ktoré sa sústredia
primárne na aktuálnu podobu a trendy v komunikácii eventov elektronickej hudby pomocou
nových médií.
Ďalej je viditeľná zmena štruktúry, ktorá reflektuje aktualizované ciele a ponúka
lepšiu logickú postupnosť, a v neposlednom rade vynechanie niektorých publikácií
popísaných v téze, ktoré sa stali neaktuálnymi.

1.1.

CIEĽ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť prehľad o aktuálnej podobe a trendoch
marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby prostredníctvom nových médií
a súčasne poskytnúť odporúčania k zlepšeniu marketingovej komunikácie týchto eventov.
Dôležitosť nových médií v marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby možno
predpokladať na základe určenia cieľových skupín týchto eventov a ich špecifík. Hlavné
segmenty elektronickej hudby sa definujú ako millenials, resp. ľudia medzi 18 a 34 rokmi
(2017 U.S. Music Year-End Report, 2018, Voigt, 2016), čo sú súčasne segmenty s najväčšou
adaptáciou nových médií (Focus, 2016).
Ďalším dôvodom k predpokladu významného zastúpenia nových médií v komunikácii
týchto eventov môžu byť štatistiky konzumpcie elektronickej hudby podľa formátu –
elektronická hudba je najviac konzumovaná pomocou nových médií, konkrétne 93 %
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konzumpcie sa odohráva práve pomocou rôznych digitálnych technológií a iba 7 %
pomocou fyzických nosičov (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018).
Nové média sa nielenže podieľajú najviac na konzumpcii elektronickej hudby, ale zároveň
predstavujú naprieč hudobnými žánrami v elektronickej hudbe najvyšší pomerový podiel.
Druhý najvyšší podiel digitálnych technológií na konzumpcii hudobného žánru možno
sledovať pri R&B/Hip-Hop s 89 %, pričom pri väčšine hudobných žánrov tvoria digitálne
technológie iba dvojtretinový až polovičný podiel na konzumpcii (ibid).

1.2.

METODOLÓGIA
Metodológia predkladanej bakalárskej práce je nasledovná. Popis teoretických

konceptov pomôže definovať základné pojmy, ktorými sú nové média, elektronická hudba,
marketing a marketingová komunikácia, resp. marketingová komunikácia eventov
elektronickej hudby. Teória bude doplňovaná aktuálnymi štatistikami a príkladmi z praxe.
Teoretická časť bude doplnená kvantitatívnym výskumom medzi návštevníkmi
eventov elektronickej hudby a doplnená príkladmi marketingovej komunikácie vybraných
subjektov z prostredia eventov elektronickej hudby.
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2.

NOVÉ MÉDIA

V dobe, keď prístupom k internetu disponuje 77 % českých domácností (Báčová, 2017) a 80
% užívateľov internetu používa sociálne siete (Crha, 2018), sú nové média vnímané ako
bežná súčasť každodenného života a mohlo by sa zdať, že tento pojem nie je potrebné
definovať, no opak je pravdou.
Samotný názov „nové média“ je problematický vzhľadom k tomu, že novosť je relatívny
aspekt viažuci sa k času. Ako uvádza Macek (2011), prvé počítače, počítačové siete či email
sa objavujú v 40., 60., respektíve v 70. rokoch minulého storočia, čiže dnes sa dá z tohto
hľadiska hovoriť o novosti ťažko. Macek naopak vníma novosť nových médií v ich
neustálych technologických a komunikačných inováciách. Neustále inovácie (a teda
premenlivosť) nových médií a ich mnohosť komplikujú snahu o jednoznačnú definíciu
nových médií (ibid). Pavlíček (2010), dokonca uvádza, že „žiadna ustálená, či dokonca
„jediná správna“ definícia nových médií v súčasnej dobe neexistuje“ a Macek (2013)
upozorňuje, že dostupné definície „neponúkajú pevnejšiu konceptuálnu, teoretickú kostru“
a sú vždy buď partikulárne, alebo široké.
Pre vymedzenie nových médií v tejto práci sa preto obraciam na popisy ich vlastností.
Jeden popis vlastností nových médií ponúka Manovich (2018) v podobe súboru
axiomatických definícii. Princípy nových médií, ako Manovich nazval tento súbor, tvoria
dva základné aspekty, číselná reprezentácia a modularita, ktoré spolu umožňujú ďalšie tri
aspekty, ktoré popisuje ako automatizáciu, variabilitu a prekódovanie.
Popis vlastností nových médií ponúka aj Lister (2009) v podobe „kľúčových charakteristík“.
Nové média charakterizuje ako „digitálne, interaktívne, hypertextuálne, virtuálne, sieťové
a simulované“.
Ďalšie zhrnutie charakteristických vlastností nových médií ponúka aj Kotrba (in Pavlíček,
2010): „multimedialita; asociatívnosť, viacúrovňovosť a viacsmernosť komunikácie
a distribúcie informácií; kolaboratívnosť; virtualita; interaktivita; komunikatívnosť;
globalita; internacionalizácia, distribuovanosť, diverzifikácia a mobilita; a informačná
a komunikačná ústretovosť a otvorenosť“.
Iný spôsob vymedzenia nových médií pomocou zasadenia do širšieho kontextu ponúkajú
Volek, Jirák a Köpplová (2006), ktorí definujú „média primárne (prirodzený jazyk,
neverbálnu komunikáciu), sekundárne (ktorými sa rozumejú technické prostriedky
4

umožňujúce prekonávať časové a priestorové bariéry a uľahčujúce tak interpersonálnu
komunikáciu – telefón, telegraf), terciárne (tzv. masové média, ktoré umožňujú oslovovať
veľké skupiny príjemcov z centra – tlač, rozhlas, televízia) a kvartérne (tzv. sieťové alebo
digitálne média, ktoré kombinujú možnosti predchádzajúcich troch typov)“.
Macek (2011) ďalej dodáva, že typológia Voleka, Jiráka a Köpplovej „ilustruje postreh
Marshalla McLuhana, že obsahom každého média je médium iné“ a „každý vyšší typ média
integruje nižšie“ typy médií. Podobný náhľad na prepojenie „vyšších“ a „nižších“ typov
médií je zrejmý napríklad aj v charakteristike digitality nových médií podľa Listera či
princípoch modularity a prekódovania nových médií podľa Manovicha.
V závere tejto kapitoly je vhodné konkretizovať nové média a uviesť ich zoznam. Jeden
takýto zoznam ponúka Pavlíček (2010), no zároveň upozorňuje, že „vzhľadom
k premenlivosti a rýchlemu vývoju je každý zoznam [nových médií] predom neúplný”.
Medzi nové média teda môžeme zaradiť internet, služby klasického webu (teda hlavne
prezentačné, menej interaktívne webové stránky), služby webu 2.0 (rôzne webové stránky
umožňujúce užívateľom tvoriť obsah, napríklad sociálne siete, wiki stránky), internetové
formy komunikácie (napr. e-mail, VoIP, chat a instant messaging), virtuálne svety a on-line
hry, ďalej najrôznejší software (groupware, multimédia, mobilné aplikácie, počítačové hry),
digitálne masmédia a „net art“ (forma umenia využívajúca aspekty nových médií).

2.1.

VÝVOJ NOVÝCH MÉDIÍ

Historicky sa nové média objavujú ako pojem už od 60-tych rokoch minulého storočia,
pričom dôležitosť naberajú v polovici 90-tych rokov minulého storočia a nahrádzajú ako
fenomén dovtedy prominentné multimédia (Chun a Keenan, 2006). Stávajú sa novým
významným fenoménom na poli médií a uchvacujú si pozornosť svojou interaktivitou (ibid).
Vývoj nových médií možno popísať konvergenciou technologických a teoretických
konceptov (Pavlíček, 2010). Historický vývoj nových médií je teda vhodné popísať vývojom
informačných a komunikačných technológií a niektorých teoretických konceptov.
Prvé technologické aspekty nových médií možno datovať až do 19. storočia k prvému
mechanickému počítaciemu stroju Charlesa Babbagea, či k výsledkom prác matematikov
Alana M. Turinga či Johna Neumanna (ibid).
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Pri popise historického vývoja informačných a komunikačných technológií nemožno
opomenúť projekt ARPANET, decentralizovanú počítačovú sieť amerického ministerstva
obrany z roku 1969, ktorá je považovaná za predchodcu internetu (Castells, 2001).
Medzi ďalšie dôležité míľniky vo vývoji technológií, ktoré viedli k rozšíreniu nových médií,
patrí vynález mikroprocesoru a vznik prvých osobných počítačov v 70. rokoch minulého
storočia, prvé univerzitné a následne aj prvé verejné počítačové siete v 70. a 80. rokoch
a v neposlednom rade masívne rozšírenie internetu od 90. rokov (Pavlíček, 2010).
Dôležitým teoretickým konceptom, ktorý konvergenciou s technológiami umožnil nástup
nových médií, je hypertext, ktorý označuje „skupinu textov, ktoré sú medzi sebou prepojené
pomocou odkazov, čo dáva čitateľovi možnosť prechádzať textom nelineárne“ (Pavlíček,
2010). Autorom termínu hypertext je Theodor Nelson, ktorý s týmto termínom prišiel v roku
1965 (ibid), no ako idea bol hypertext definovaný už o 20 rokov skôr Vannevarom Bushom,
ktorý popisuje návrh stroja „memex“ slúžiaceho k ukladaniu, prepojovaniu a vyhľadávaniu
informácií (Bush, 1945). Viacerí autori uvádzajú Bushov memex ako prvý teoretický
koncept hypertextu (Castells, 2001, Lister, 2009, Pavlíček, 2010). Macek (2013) upozorňuje
na druhú líniu teoretického vývoja idey hypertextu v podobe kritických štrukturalistických
a post štrukturalistických teórií textu Barthesa, Derridu, Eca či Foucalta z druhej polovice
20. storočoa. Castells (2001) ďalej uvádza technologické projekty ako Xanadu Theodora
Nelsona, On-Line System Douglasa Engelbarta či HyperCard, ktoré pomyselne viedli od
Bushovho memexu až k vytvoreniu prvého internetového prehliadača World Wide Web
Timom Berners-Lee z CERNu a následnému rozšíreniu internetu.
S

hypertextualitou

je

previazaný

koncept

interaktivity,

ktorý

„odkazuje

k manipulovateľnosti a konfigurovateľnosti obsahov nových médií a k prelínaniu rolí autora
a čitateľa“ (Macek, 2013). Interaktivitu možno ďalej definovať ako „možnosť užívateľa
zasahovať do výpočtových procesov a vidieť dôsledky týchto zásahov v reálnom čase“
(Lister, 2009).
Okrem konvergencie teoretických konceptov a technológií sa uvádza konvergencia aj ako
samostatný koncept predstavujúci zjednocovanie predtým diskrétnych médií a rozličných
procesov na úrovniach produkcie aj distribúcie pomocou digitálnych technológií a procesom
digitalizácie (ibid).
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Vedľa konvergencie je vhodné uviesť koncept remediácie, ktorý popisuje fenomén médií,
kedy „nové média, v období svojej novosti, vždy remediujú; teda včleňujú alebo preberajú
či adaptujú predtým existujúce média“ (ibid).
Na tomto mieste je dôležité uviesť digitalizáciu (a digitalizáciu médií), ktorá je dôležitá
nielen ako jeden z konceptov umožňujúcich nové média, ale hrá dôležitú roľu aj v popísanej
mediálnej konvergencii a remediácii v prostredí nových médií. Digitalizácia sa definuje ako
„prevod analógového (spojitého) signálu do diskrétneho tvaru“ (Pavlíček, 2010) a možno ju
chápať ako revolúciu, či radikálnu zmenu koncepcie, ktorá prináša štrukturálnu premenu,
„ktorá sa premietne do všetkých spoločenských oblastí od ekonomiky po kultúru“ (ibid).
Po vzostupe a konvergencii teoretických konceptov a technológií, ktoré umožnili príchod
nových médií, možno ďalší vývoj nových médií chápať ako neustále inovácie a vývoj
existujúcich nových médií a neustále zvyšovanie penetrácie nových médií do životov ľudí a
teda rozširovanie publík nových médií, čo možno ilustrovať napríklad na neustálom
rozširovaní prístupu k internetu naprieč všetkými generáciami (Báčová, 2018), alebo na
neustálom zvyšovaní počtu užívateľov sociálnych sietí, ktorí na nich trávia stále viac času
(Crha, 2018).

2.2.

DÔSLEDKY NÁSTUPU NOVÝCH MÉDII

„Pokiaľ logika starých médií súvisela s masovou a priemyselnou spoločnosťou, potom
logika nových médií zodpovedá postindustriálnej dobe, ktorá uprednostňuje individualitu
pred konformitou. V postindustriálnej spoločnosti sa môže každý občan spolupodieľať na
vlastnom spôsobe života a zvoliť svoje presvedčenia z širokého horizontu možností.
Marketing sa už nesnaží presadzovať rovnaký produkt alebo informáciu masovému publiku,
ale skôr sa zameriava na každého jednotlivca zvlášť.“ (Manovich, 2018)
Vzostup nových médií priniesol mnoho nových skúseností, medzi ktoré Lister (2009)
uvádza: „nové textové zážitky; nové spôsoby zobrazovania sveta; nové vzťahy medzi
užívateľmi či spotrebiteľmi médií a médiami; nové skúsenosti v medziľudských vzťahoch a
vzťahoch k identite; nové koncepcie vo vzťahoch medzi biologickým telom a mediálnymi
technológiami; nové spôsoby organizácie a produkcie; nové spôsoby distribúcie a spotreby;
a celú radu transformácií zavedených médií“.
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V súvislosti s nástupom nových médií možno uviesť tiež zmeny v mediálnych návykoch:
nesekvenčný prístup, prehľadávateľnosť a hypertextovosť, ktoré dávajú konzumentom
médií možnosť vytvárať si vlastnú unikátnu skúsenosť pri ich konzumácií a súčasne
zväčšujú rozsah zdrojov, ktoré je možno obsiahnuť; otvorenosť, ktorú možno
charakterizovať ako demokratickosť nových médií v možnosti diskusie a voľby
alternatívnych zdrojov informácií; možnosť anonymity, respektíve pseudonymity; a vznik
virtuálnych komunít (Pavlíček, 2010).
Nové média priniesli ďalej zmeny v komunikácii. Pôvodné modely komunikácie one-to-one
(interpersonálna komunikácia), one-to-many (masová komunikácia) a prípadne many-toone (napríklad hlasovanie) sa rozširujú o nové možnosti komunikácie, ktoré predstavuje
model many-to-many (Pavlíček, 2010).
Pri nových možnostiach komunikácie a vzniku virtuálnych komunít nemožno opomenúť
konkrétny typ nových médií, v ktorých sa odohráva značná časť týchto fenoménov –
sociálne média, resp. sociálne siete. Prvé sociálne siete vznikajú už v polovici 90. rokov
minulého storočia – napríklad Geocities v roku 1994, SixDegrees v roku 1997, Friendster
v roku 2002 (Charvát, 2017).
Sociálne siete možno chápať ako „systém, ktorý umožňuje vytvárať a udržovať zoznam
vzájomne prepojených kontaktov“, pričom táto funkcia nemusí byť primárna, ale iba jedna
z podporovaných (Pavlíček, 2010). Jasnejšiu definíciu ponúkajú Boyd a Ellison (2007 in
ibid), ktorí popisujú sociálnu sieť ako „službu založenú na webových technológiách, ktorá
ponúka jedincom používajúcim takúto sieť 3 základné možnosti: vybudovať v rámci tejto
siete verejný či polo-verejný profil užívateľa; definovať zoznam ďalších užívateľov v rámci
tejto siete, s ktorými je daný jedinec prepojený (povaha a pomenovanie týchto prepojení sa
môže v rôznych sieťach líšiť); sieť umožní užívateľom zobraziť a prechádzať zoznam
užívateľov, s ktorými sú spojení a zároveň prechádzať tieto zoznamy aj pri iných
užívateľoch.“
Sociálne siete prinášajú „spôsoby, ako sa sociálne kontakty utvárajú, nové priestory, kde sa
udržujú, nástroje, akými ľudia spolu komunikujú“ (Pospíšilová, 2016, in Charvát, 2017) a
predstavujú „efektívnejšie nástroje pre distribúciu rôznych digitálnych obsahov“ (Tokar,
2011, in Charvát, 2017).
Sociálne siete, tak ako ostatné nové média, taktiež podliehajú neustálemu vývoju
a inováciám, a tak sa medzi aktuálne najprominentnejšie, na rozdiel od vymenovaných
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prvých sociálnych sietí, radia ich mladšie alternatívy – Facebook, YouTube a Instagram,
ktoré pozná 99 %, 98 %, resp. 92 % užívateľov internetu a vyskúšalo ich 94 %, 96 %, resp.
46 % užívateľov internetu (Crha, 2018).
Ďalšie zmeny možno badať v preskupení moci z vertikálnych štruktúr do horizontálnych,
ktoré možno ilustrovať napríklad na vzostupe Twitteru ako zdroja správ, ktorý nahrádza
predtým prominentné televízne kanály, vzostup YouTube celebrít v popularite v porovnaní
s hollywoodskymi hviezdami hlavne medzi najmladšími generáciami, vzostup skupín
z prostredia sociálnych sietí, alebo samotné sociálne siete ako skupiny s najvyšším počtom
členov (Kotler, Kartajaya a Setiawan, 2017).
Ďalším zaujímavým fenoménom, ktorý vzišiel prostredníctvom nových médií, a spája sa do
istej miery aj s preskupením moci, sú disruptívne inovácie, ktoré zásadným spôsobom menia
podnikateľské prostredie. Ako príklady možno uviesť nástup Amazonu, Netflixu alebo
Spotify (ibid).
Medzi ďalšie dôsledky nástupu nových médií možno zaradiť okrem iného globalizáciu,
teóriu dlhého chvostu, kultúrnu konvergenciu, užívateľsky generovaný obsah, či digitálnu
priepasť (digital divide) (Lister, 2009).

2.3.

NOVÉ MÉDIA V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII

Nové média, a hlavne sociálne siete, radikálne zmenili marketingovú komunikáciu.
V dnešnej dobe sa hovorí až o vyššom vplyve sociálnych sietí a virtuálnych komunít
v rozhodovacom procese spotrebiteľov v porovnaní s tradičnými formami marketingovej
komunikácie, pričom sociálne kruhy sú dnes hlavným zdrojom ovplyvňovania,
prominentnejším nielen v porovnaní s marketingovou komunikáciou, ale dokonca aj
v porovnaní s osobnými preferenciami (Kotler, Kartajaya a Setiawan, 2017).
„Význam internetu ako sociálneho prostredia a nástroja propagácie rastie spolu s tým, ako
sa zvyšuje počet jeho stálych alebo občasných používateľov.“ (Bačuvčík, 2012) Internet
a nové média sú teda dnes významným nástrojom marketingovej komunikácie.

Nové média sú najrýchlejšie rastúcou formou marketingovej komunikácie. Zatiaľ čo vývoj
relatívnych podielov jednotlivých typov médií v marketingovej komunikácii buď klesá
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alebo stagnuje, reklama prostredníctvom internetu neustále stúpa (PRŮZKUM
INZERTNÍCH VÝKONŮ SPIR 2017). Najväčší podiel v internetovej reklame tvorí display
reklama, kam sa zaraďujú okrem iného obsahové siete ako Google AdWords a sociálne siete
(ibid).
Dôležitosť nových médií v marketingovej komunikácií ilustrujú aj štatistiky používania
sociálnych sietí alebo internetu. Denne používa sociálne siete až 80 % užívateľov českého
internetu (Crha, 2018). Osobnú skúsenosť s Facebookom má 94 % užívateľov českého
internetu, s YouTube 96 % a Instagramom 46 %. Medzi ďalšie sociálne siete možno zaradiť
Google+ s 68 %, Twitter s 30%, Instagram Stories s 23 %, LinkedIn taktiež s 23%, Snapchat
so 17 %, Tinder s 8%, Tumblr tiež s 8 % alebo Swarm/Foursquare s 3% (ibid). Pravidelne
potom používa Facebook až 59 % užívateľov internetu a Instagram až 44% užívateľov, ktorý
je súčasne najrýchlejšie rastúcou sociálnou sieťou s výborným rastovým potenciálom (ibid).
Pre konkretizáciu nových médií v marketingovej komunikácií možno uviesť tri
základné kategórie, ktoré tvoria média kúpené, média vlastnené a média získané (Chaffey
a Ellis-Chadwick, 2016). Kúpené média predstavujú reklamy vo vyhľadávaní, display
reklamy alebo affiliate marketing, vlastnené média predstavujú webovú stránku, blogy,
emailing, mobilné aplikácie alebo profily na sociálnych sieťach a získané média predstavujú
word of mouth stimulovaný prostredníctvom sociálnych sietí a virálnych kampaní,
konverzácie na sociálnych sieťach alebo blogoch a spolupráce s influencermi ako sú
napríklad blogeri alebo vydavatelia (ibid).

10

3.

ELEKTRONICKÁ HUDBA

Elektronická hudba vzniká v 20. storočí a je dôsledkom širšieho hudobného vývoja
charakterizovaného snahou vymaniť sa z tradícii klasickej hudby a hudobného romantizmu,
kedy sa okrem iného začalo v hudbe experimentovať s elektrickými a elektronickými
zariadeniami (Hiller, 2018).
Elektronická hudba je hudobná forma, ktorá sa nahráva, spracúva, alebo edituje elektronicky
(ibid) pomocou počítača, syntetizátorov, či iných zariadení (Tošnárová, 2014). Pod takúto
definíciu by sa mohla zaradiť akákoľvek elektronicky spracovaná hudba iného hudobného
štýlu, preto je potrebné dodať, že pri elektronickej hudbe jej autor predpokladá toto
elektronické spracovanie, „takže finálny produkt reflektuje skladateľovu interakciu s
[elektronickým] médiom” – podobne ako pri skladaní symfónie premýšľa jej autor nad
orchestrom (Hiller, 2018). Elektronická hudba sa ďalej skladá z rôznych zvukov, medzi
ktoré možno zaradiť zvuky elektronických oscilátorov, počítačových inštalácii,
mikroprocesorov, zvuky nahraté mikrofónom, alebo aj hudobné nástroje, pričom tieto zvuky
sú následne elektronicky upravované (Hiller, 2018, Tošnárová, 2014).
Elektronická hudba sa často popisuje aj ako elektroakustická hudba. Elektroakustická hudba
vzniká v 70-tych rokoch a môžeme takto označiť hudbu, ktorej akustický obsah je tvorený
elektronicky, a to čiastočne alebo úplne. Elektroakustická hudba je tvorená prostredníctvom
zvukovo technických technológií, ktoré môžu byť využité buď pre jej tvorbu, alebo pre
zmenu zvukových či štrukturálnych vlastností zvukovej stopy. Tieto technológie súčasne
umožňujú reprodukciu výsledku získaného procesom tvorby elektroakustickej hudby
(Dohnalová, 2001). Podobnú definíciu ponúka Poissant (2001), ktorý elektroakustiku
definuje ako „kombináciu akustiky a elektroniky, kedy elektroakustika študuje
transformáciu zvukových vĺn do elektrického signálu a vice versa“. Poissant (ibid) ďalej
v súvislosti s elektronickou hudbou popisuje ako dôležitý aspekt elektroakustickej hudby jej
možnosť úpravy, respektíve úpravy zvukových vĺn a reprodukciu samotných zvukových vĺn
a ich následné spájanie do väčšieho celku zvukových stôp, ktoré chápeme ako nahrávky
elektronickej hudby.
Technologický vývoj hlavne v podobe prudkého rozvoja počítačových technológií spôsobil,
že v dnešnej dobe zohráva počítač ústrednú roľu v tvorbe elektronickej hudby. V spolupráci
s počítačom je hudobníkovi umožnené usporadúvať kompozíciu zvukových stôp, upravovať
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a vytvárať nové zvuky (Dohnalová, 2001). Výraz elektronická hudba sa preto niekedy
nahrádza výrazom počítačová hudba, ktorý môže byť chápaný ako presnejší (Hiller, 2018).
V súčasnosti sa pod výrazom elektronická hudba rozumie najmä elektronická tanečná hudba
(Tošnárová, 2014). Výraz elektronická tanečná hudba zastrešuje mnoho hudobných
subžánrov elektronickej hudby, medzi ktoré možno zaradiť hlavne house, techno, drum and
bass, dubstep alebo trance (Matos, 2016). Elektronická tanečná hudba sa vyvíja od 80. rokov
minulého storočia, primárne zo subžánru house, z ktorého sa následne vyvinula väčšina
ostatných subžánrov elektronickej tanečnej hudby (Redfield a Thouin-Savard, 2017).
V neposlednom rade je vhodné konkretizovať elektronickú hudbu. McLeod (2001) ponúka
extenzívny zoznam subžánrov elektronickej hudby, z ktorého vyberám pre ilustráciu techno,
house, garage, drum and bass, trance, dubstep alebo trap, pričom celý zoznam citujem
v prílohe č. 1.
Po definovaní elektronickej hudby je dôležité zasadiť ju do širšieho kontextu. Elektronická
hudba je podľa štatistík spoločnosti Nielsen s 3,5% podielom na hudobnom trhu 6.
najpočúvanejším hudobným žánrom, žánrom počúvanejším viac než napríklad jazz alebo
vážna hudba. Je dôležité však upozorniť, že tento prieskum sa týka amerického trhu (2017
U.S. Music Year-End Report, 2018). Štatistiky týkajúce sa iných trhov popisujú 6,4% podiel
v počúvaní elektronickej hudby v Nemecku a 11,6% podiel vo Veľkej Británii (Watson,
2018). Zaujímavé sú tiež štatistiky elektronickej hudby v Spotify, jednej z najpopulárnejších
služieb streamovanej hudby, kde je šiestym najpopulárnejším playlistom práve playlist
elektronickej hudby a odhaduje sa, že až 27 % z prvých 100 najstreamovanejších skladieb
možno zaradiť pod žáner elektronickej hudby (Watson, 2018).

3.1.

EVENTY ELEKTRONICKEJ HUDBY

Event sa prekladá do slovenčiny ako udalosť. Udalosť znamená “niečo”, čo sa deje na
určitom mieste, v určitom ohraničenom čase a má určitý význam. Súčasne môže udalosť
znamenať plánovanú verejnú či sociálnu príležitosť.
Hudobné eventy sú teda udalosti, ktoré sa dejú na určitom mieste, v určitom ohraničenom
čase a majú hudobný význam, prípadne plánovanú verejnú či sociálnu príležitosť s
prítomnosťou hudby ako dôležitého aspektu udalosti.
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Eventy elektronickej hudby sú teda udalosťami, na ktorých sa stretávajú ľudia za účelom
konzumácie elektronickej hudby. Konajú sa na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase a
nesú istý sociálny aspekt.
Hudobné eventy sa môžu deliť do rôznych kategórií. Spoločnosť Nielsen (2017 U.S. Music
Year-End Report, 2018) rozdeľuje hudobné eventy do štyroch základných typov – koncerty
živej hudby, hudobné festivaly, malé eventy živej hudby a klubové eventy s dídžejom.
Skúmanie hudobných eventov predstavuje zaujímavú tému z niekoľkých dôvodov. Samotný
segment konzumentov hudby je nezanedbateľný, v Českej republike počúva hudbu až 91,8
% obyvateľstva, pričom až 40 % obyvateľstva viackrát behom dňa (Macek, 2015). Hudobné
eventy ďalej navštevuje významná časť obyvateľstva, napr. v USA navštívi aspoň jeden
hudobný event za rok až 50 % populácie, pričom jednotlivé typy hudobných eventov
navštevuje od 18 do 33 % populácie (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018). Pre
konkretizáciu na eventy elektronickej hudby a európsky kontext možno uviesť odhad, ktorý
hovorí o tom, že každý siedmy človek v Európe navštívil v poslednej dobe event
elektronickej hudby (Owsinski, 2016). Zaujímavé sú aj štatistiky konkrétnych eventov, tri
globálne najväčšie festivalové eventy elektronickej hudby zvýšili svoju návštevnosť za
posledných 10 rokov až päťnásobne, zo 185 tisíc návštevníkov na takmer 1 milión (Watson,
2017) a napríklad jeden z najväčších organizátorov elektronickej hudby, Ultra Worldwide,
organizoval v roku 2017 až 45 eventov v 20 krajinách s celkovou kombinovanou
návštevnosťou cez 1 milíon ľudí (Watson, 2018).
Okrem rozsiahlosti cieľových skupín a návštevnosti je zaujímavým aspektom finančná
stránka hudobných eventov, v priemere viac ako polovicu financií vynaložených hudobnými
fanúšikmi na hudobnú konzumpciu tvoria práve náklady na vstupenky na hudobné eventy,
pričom hodnota hudobného trhu neustále rastie (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018).
Podľa International Music Summit, konferencie zameranej na elektronickú hudbu, je
hodnota globálneho trhu elektronickej hudby aktuálne 7,3 miliárd USD, pričom pri
zachovaní podielu elektronickej hudby na hudobnom trhu sa očakáva hodnota 9,1 miliárd
USD do roku 2021 (Watson, 2018). Súčasne upozorňujú na fakt, že z dôvodu prenikania
elektronickej hudby do ostatných žánrov a stredného prúdu, môže byť reálna hodnota trhu
vyššia (ibid). Staršie štatistiky z iných zdrojov ponúkajú podobné čísla – v roku 2015 bol trh
elektronickej hudby odhadovaný na 6 miliárd USD, z čoho až 4,2 miliárd USD tvoril trh
eventov elektronickej hudby (Castillo, 2015).
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Zaujímavý je aj rastúci mediálny záujem o eventy elektronickej hudby, čo ilustruje napríklad
festival Sonar s návštevnosťou 124 000 v roku 2017, ktorého sa na mieste zúčastnilo až 400
mediálnych subjektov, čo je až desaťnásobok oproti účasti médií v počiatkoch festivalu
(Watson, 2018).
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4.

MARKETING EVENTOV ELEKTRONICKEJ HUDBY

Marketing sa všeobecne definuje ako „spoločenský a manažérsky proces, ktorého
prostredníctvom jednotlivci a skupiny uspokojujú svoje potreby a priania v procese výroby
a výmeny výrobkov či iných hodnôt“ (Kotler a Armstrong, 2004).
Inú všeobecnú definíciu ponúka de Pelsmacker (2003), ktorý popisuje marketing ako
„proces plánovania a realizácie koncepcie cenovej politiky, podpory a distribúcie ideí,
tovaru a služieb s cieľom tvoriť a vymieňať hodnoty a uspokojovať ciele jednotlivcov aj
organizácii“.
Marketing hudobných eventov a ich špecifiká však možno uspokojivejšie popísať pomocou
charakteristík marketingu služieb alebo marketingu umenia, tzv. art marketing.
Art marketing možno definovať ako „aplikáciu marketingu v kultúre a umení“ (Johnová,
2008). Art marketing môže predstavovať dve roviny – prvou je využívanie umenia, resp.
umelcov a umeleckých diel v marketingu, druhou rovinou je využívanie marketingu v umení
a kultúre (ibid). V marketingu hudobných eventov sú prítomné obe roviny art marketingu,
jednak sa marketing využíva pre samotný event, súčasne sa v marketingu hudobného eventu
využívajú umelci elektronickej hudby a ich diela.
Cieľom organizácie ponúkajúcej služby je „vytvoriť, získavať a udržať si zákazníka“
prostredníctvom „výroby, tvorby a dodania tovaru a služieb, ktoré ľudia chcú a oceňujú, za
podmienok atraktívnych pre zákazníkov“ (Vaštíková, 2014). Služby sa odlišujú od
hmotného tovaru niekoľkými špecifikami, medzi ktoré možno zaradiť nehmotnosť,
neoddeliteľnosť od poskytovateľa, heterogenitu, zničiteľnosť (pominuteľnosť) a absenciu
vlastníctva (ibid).
Marketingový proces tvorí niekoľko dôležitých súčastí, medzi ktoré možno zaradiť
koncipovanie marketingového mixu, segmentáciu a výber cieľových skupín a komunikačný
mix (Kotler a Armstrong, 2004). Tieto súčasti marketingového procesu v kontexte eventov
elektronickej hudby popisujem nižšie.
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4.1.

MARKETINGOVÝ MIX EVENTOV ELEKTRONICKEJ
HUDBY
„Marketingový mix je súbor taktických marketingových nástrojov, ktoré firma

používa k úprave ponuky podľa cieľových trhov.“ (Kotler, 2007) Tieto marketingové
nástroje sa delia do 4 skupín, ktoré sa označujú ako 4P – produkt (produkt), price (cena),
place (distribúcia) a promotion (komunikácia) (ibid). V kontexte služieb sa rozširujú tieto
marketingové nástroje o ďalšie tri, ktorými sú physical evidence (materiálne prostredie),
people (ľudia) a processes (procesy) (Vaštíková, 2014).

Produkt (product)
Pod produktom možno rozumieť „všetky výrobky a služby, ktoré spoločnosť
cieľovému trhu ponúka“ (Kotler, 2007). Produkt môže byť hmotný alebo nehmotný, pričom
nehmotný produkt môže byť v rôznych formách, z ktorých eventy elektronickej hudby
predstavujú primárne udalosti a služby (Johnová, 2008). Ďalšie formy nehmotného
produktu, ktoré predstavujú eventy elektronickej hudby, môžu byť skúsenosť a zážitok,
miesto, činnosť, alebo osoba (ibid). Konkrétne sa produktom v evente elektronickej hudby
môže rozumieť napríklad samotný event, v podobe umeleckého alebo spoločenského
zážitku, ďalej umelci a hudba, teda program eventu, alebo miesto konania eventu.

Distribúcia (place)
Distribúciu možno charakterizovať ako „všetky činnosti spoločnosti, ktoré robia
produkt alebo službu dostupnými zákazníkom“ (Kotler, 2007) prípadne ako „nástroj, ktorý
má zaistiť, aby sa produkt dostal k zákazníkovi v správnom čase a na správnom mieste“
(Johnová, 2008), alebo naopak, aby sa zákazník efektívne dostal na správne miesto (ibid).
V kontexte eventov elektronickej hudby možno distribúciu chápať v dvoch formách – prvá
predstavuje distribúciu vstupeniek, druhá miesto a čas konania samotného eventu.
Distribúcia vstupeniek môže byť vo forme predpredaja, s ktorou sa stretávame
primárne pri festivaloch a väčších eventoch elektronickej hudby, kedy sú vstupenky
ponúkané pomocou internetových portálov ako GoOut, Ticket Portal, Ticket Stream
a podobne, alebo pomocou vlastných predajných sietí. Internetový portál ako spôsob
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distribúcie vstupeniek ponúka obrovskú výhodu v digitálnej komunikácii, kedy možno
z rôznych využitých komunikačných kanálov odkazovať k priamemu predaju, čo súčasne
podporuje prípadný impulzívny nákup. Pri menších eventoch elektronickej hudby sa možno
často stretnúť s možnosťou kúpiť lístok iba na mieste konania eventu počas konania daného
eventu.
Ako bolo popísané vyššie, miesto môže predstavovať aj samotný produkt, ktorý
môže lákať napríklad dostupnosťou alebo unikátnosťou, pričom v prípade unikátnosti môže
byť v priamom rozpore s filozofiou distribúcie – miesto konania eventu elektronickej hudby
môže v niektorých prípadoch činiť event naopak menej dostupným – a tento rozpor je nutné
zvážiť v procese tvorby eventu.
V prílohe č. 2 ponúkam príklad unikátneho miesta ako komunikačného obsahu
eventu elektronickej hudby.

Cena (price)
Cena sa definuje ako „suma peňazí požadovaná za produkt alebo službu, alebo suma
hodnôt, ktoré zákazníci vymenia za výhody vlastníctva alebo užívania produktu či služby“
(Kotler, 2007).

Komunikácia (promotion)
Komunikáciu možno definovať ako „činnosti, ktoré komunikujú vlastnosti produktu
či služby a ich prednosti kľúčovým zákazníkom a presvedčujú ich k nákupu“ (Kotler, 2007).
Pre efektívnu komunikáciu je potrebné určiť cieľové publikum, definovať
komunikačné ciele, pripraviť komunikovaný obsah, vybrať média, resp. zostaviť
komunikačný mix, prostredníctvom ktorých sa bude komunikovať a získavať spätnú väzbu
pre meranie účinkov komunikácie (ibid). Na tieto jednotlivé zložky efektívnej komunikácie
sa zameriavam v ďalších kapitolách.
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Materiálne prostredie (physical evidence)
Nehmotnosť služieb zamedzuje dostatočnému posúdeniu služieb zákazníkom, preto
sa zákazníci obracajú na materiálne prostredie, ktoré ponúka dôkazy vlastností služieb. Pod
materiálnym prostredím sa rozumejú externé faktory obklopujúce službu – v základe môže
ísť napríklad o budovu či kanceláriu alebo o brožúru (Vaštíková, 2014). V kontexte eventov
elektronickej hudby sa môže jednať o miesto konania eventu alebo miesto distribúcie
vstupeniek. Barrington (2016) upozorňuje na fakt, že v dnešnej dobe možno ako materiálne
prostredie vnímať aj digitálne nástroje ako napríklad webové stránky, sociálne siete, blogy
a podobne, pričom mnoho zákazníkov sa nestretne s iným než digitálnym materiálnym
prostredím pred kúpou služby. V kontexte eventov elektronickej hudby tak možno do
materiálneho prostredia zaradiť napríklad webové stránky a aplikácie alebo spôsob správy
a komunikácie na sociálnych sieťach.

Ľudia (people)
Vaštíková (2014) uvádza roľu zamestnancov ale aj zákazníkov a ich vzájomného
kontaktu v kvalite služby. Zamestnancov je možné vyberať, vzdelávať a motivovať,
zákazníkom je možné stanovovať pravidlá (ibid).

Procesy (processes)
Procesy popisuje Vaštíková (ibid) ako interakciu zákazníka s poskytovateľom
služby, pričom tieto interakcie ovplyvňujú vnímanú kvalitu služby. Odporúča sa zamerať na
jednotlivé procesy v poskytovanej službe a snažiť sa o ich zjednodušenie, aby sa zamedzilo
napr. zbytočnému čakaniu, nezrozumiteľnosti či nepochopeniu daných procesov (ibid).

Medzi ďalšie rozšírenia základných 4P možno uviesť napríklad public relations,
progress (nutnosť neustálej inovácie v marketingových aktivitách), perfection, psychology,
participation, partnership, punctuality, potential possibilities alebo packaging (Johnová,
2008)
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4.2.

CIEĽOVÉ SKUPINY EVENTOV ELEKTRONICKEJ HUDBY
Cieľové skupiny sú skupiny spotrebiteľov, ktoré sú definované pomocou

segmentácie trhu. Segmentáciu trhu možno definovať ako „rozdelenie trhu na základe
vybraných kritérií na menšie skupiny, ktoré majú určité spoločné vlastnosti a je teda možné
vytvoriť produkty, ktoré budú pre tieto segmenty zaujímavé, a nájsť spôsoby komunikácie,
ktorými je možné tieto segmenty osloviť“ (Bačuvčík, 2012).
Definícia cieľových skupín je rozhodujúca aj pre vývoj efektívnej komunikácie –
znalosť cieľových skupín pomáha rozhodnúť čo (obsah), ako (forma), kedy (časový rámec),
kde (voľba médií) a kým bude komunikované (Kotler, 2007).

Demografická segmentácia
Segmenty trhu podľa demografickej segmentácie sa stanovujú na základe
charakteristík populácie ako vek, pohlavie, vzdelanie, výška príjmov, rasová alebo etnická
príslušnosť. Clow a Baack (2008) označujú demografickú segmentáciu za najjednoduchšiu.
Elektronickú hudbu počúvajú prevažne mladší poslucháči, napríklad nemecké
štatistiky uvádzajú v tomto žánri najvyššie zastúpenie segmentu do 40 rokov (až 58 %)
oproti ostatným žánrom (Watson, 2017). Štatistiky YouTube uvádzajú skupinu ľudí pod 25
rokov ako hlavný segment kanálu elektronickej hudby a ako najrýchlejšie rastúci segment
poslucháčov uvádzajú skupinu ľudí od 25 do 34 rokov (Castillo, 2015).
Ďalšie štatistiky uvádzajú poslucháčov elektronickej hudby s mierne vyšším
zastúpením mužského pohlavia s 55% podielom (Nielsen, 2014). Voigt (2016) však
upozorňuje, že v prípade eventov je pomer často opačný ako v prípade poslucháčov, a
uvádza 56%, resp. 51% podiel žien.
Hudobné eventy navštevuje najmä skupina millenials, teda ľudia v rozmedzí 18 až
34 rokov (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018, Voigt, 2016).

Psychografická a behaviorálna segmentácia
Psychografická segmentácia „rozdeľuje trh na skupiny podľa spoločenskej triedy,
životného štýlu alebo povahových rysov“ (Kotler, 2007).
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Behaviorálna segmentácia „rozdeľuje trh na skupiny podľa znalosti spotrebiteľov,
ich postojov, použitia produktu alebo odozvy naň“ (Kotler, 2007).
Informácie

o psychografických

a behaviorálnych

špecifikách

fanúšikov

elektronickej hudby popisujem spoločne vzhľadom k faktu, že v prostredí nových médií
sa tieto aspekty prelínajú – vysoká aktivita na sociálnych sieťach je primárne psychografická
charakteristika povahového rysu, no súčasne behaviorálna charakteristika v kontexte
používania sociálnych sietí.
Fanúšikovia elektronickej hudby sú veľmi aktívny na sociálnych sieťach, kde
komunikujú hlavne o hudbe (Castillo, 2015). Podľa niektorých štatistík sú napríklad na
Twitteri viac ako 6x aktívnejší než priemerný užívatelia, pričom až jedna tretina ich
príspevkov na Facebooku sa venuje hudbe (ibid).
Voigt (2016) potom popisuje fanúšikov elektronickej hudby ako hypersociálnych či
hyperaktívnych v prostredí nových médií a uvádza iné štúdie, ktoré tiež popisujú zvýšenú
aktívnosť na sociálnych sieťach ako 1,85 násobok oproti priemeru, 34% nárast oproti
priemeru, resp. 72% nárast oproti priemeru. Rovnaké chovanie popisuje štúdia The EDM
Audience Analysis (2014), ktorá navyše uvádza záľubu vo vizuálnom obsahu, ktorý
generujú fanúšikovia elektronickej hudby v nezanedbateľnej miere aj počas samotných
eventov v podobe dokumentácie týchto eventov – dokonca až každý štvrtý príspevok
týkajúci sa elektronickej hudby vznikol práve počas eventu.
Ďalšie špecifikum, ktoré udáva Voigt (ibid), je charakterizácia cieľových skupín
eventov elektronickej hudby ako „early adopters“ – fanúšikovia eventov elektronickej hudby
sú medzi prvými, ktorí skúšajú nové sociálne siete a nové funkcionality existujúcich
sociálnych sietí a preferujú mobilné zariadenia pri kúpe lístkov a získavania informácií.
V neposlednom rade sú fanúšikovia eventov elektronickej hudby vysoko orientovaný
na názory spomedzi ich sociálnych kruhov, word of mouth marketingu a užívateľsky
generovanému obsahu (ibid).
Ďalšie behaviorálne a psychografické špecifiká cieľovej skupiny eventov
elektronickej hudby možno odvodiť z demografických charakteristík. Až 79 %, ľudí
z vekovej skupiny 18-34 rokov vlastnilo mobilný telefón v roku 2016 a až 90 % používalo
sociálne siete v danom období, čo predstavovalo najvyššie penetrácie sociálnych sietí
a mobilných zariadení naprieč jednotlivými vekovými kategóriami (Focus, 2016). Dá sa
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predpokladať, vzhľadom k popísanému rastu používania internetu aj sociálnych sietí, že
dnes budú tieto hodnoty v danej vekovej kategórii ešte vyššie.

Geografická segmentácia
Geografická segmentácia, ako naznačuje názov, „rozdeľuje trh na rôzne geografické
jednotky, ako sú štáty, regióny, mestá alebo štvrti“ (Kotler, 2007). Eventy elektronickej
hudby cielia pomocou geografickej segmentácie väčšinou na ľudí žijúcich v okolí
plánovaného eventu, no záleží od unikátnosti eventu. Hudobné festivaly alebo eventy, ktoré
sú veľmi unikátne (napr. z dôvodu vzácnosti vystupujúceho umelca) môžu efektívne cieliť
na celé štáty a väčšie regióny (Voigt, 2016).

Ďalšie spôsoby segmentácie
Ďalším spôsobom segmentácie je napríklad segmentácia podľa generácií, ktorá
ponúka niektoré demografické a psychografické informácie o segmente (Clow a Baack,
2008). Generáciou, ktorá sa najviac spája s eventami elektronickej hudby, je skupina
millenials (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018, Voigt, 2016). Voigt (ibid) ďalej udáva
ako základnú charakteristiku spoločnú pre millenials aj pre fanúšikov elektronickej hudby
ich vyššiu preferenciu voči zážitkom, než voči materiálnym veciam.
Medzi ďalšie spôsoby segmentácie možno zaradiť geodemografickú segmentáciu,
segmentáciu podľa výhod produktu alebo segmentáciu podľa použitia produktu (Clow
a Baack, 2008). Pre eventy elektronickej hudby môže byť z posledných menovaných
spôsobov segmentácie zaujímavá segmentácia podľa výhod produktu, pomocou ktorej
možno rozdeliť návštevníkov týchto eventov napr. na skupinu ľudí, ktorí navštevujú eventy
pre ich hudobný či zážitkový aspekt, a na skupinu ľudí, ktorí navštevujú eventy pre ich
spoločenský aspekt.

4.3.

KOMUNIKAČNÉ CIELE EVENTOV ELEKTRONICKEJ
HUDBY
Ako typické ciele marketingovej komunikácie sa uvádza zvýšenie predaja, zvýšenie

povedomia o značke, ovplyvnenie postojov k značke, zvýšenie lojality k značke, stimulácia
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chovania smerujúca k predaji alebo budovanie trhu (Karlíček, 2016).
V kontexte marketingu služieb sa uvádzajú ciele ako informovanie zákazníkov
o výhodách produktu alebo služby, budovanie preferencie u zákazníka, presvedčovanie
zákazníka ku kúpe či využitiu produktu či služby, priebežné pripomínanie poskytovaných
produktov alebo služieb, odlíšenie ponuky produktov či služieb od konkurencie, tlmočenie
okruhu cielových zákazníkov filozofiu a hodnoty firmy (Vaštíková, 2014).
Vzhľadom na heterogenitu jednotlivých eventov, resp. ich unikátnosť, býva
primárnym cieľom marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby zvýšenie
predaja vstupeniek a stimulácia chovania smerujúca k predaji, ktoré sa realizuje hlavne
informovaním zákazníkov, presvedčovaním ku kúpe a priebežným pripomínaním.
Sekundárne ciele predstavujú ciele v kontexte značky eventu, organizátora alebo klubu
a trhu.

4.4.

KOMUNIKAČNÝ OBSAH EVENTOV ELEKTRONICKEJ
HUDBY
V marketingovej komunikácii je dôležité správne identifikovať, ktoré charakteristiky

značky či produktu je najvhodnejšie komunikovať. Marketéri by mali mať jasnú predstavu
o tom, „ako má cieľová skupina pochopiť kampaň, aké argumenty si má zapamätať a aké
asociácie má kampaň vyvolať“ (Karlíček, 2013). Okrem kreatívneho spracovania a voľby
„slov, grafiky, obrazov, hudby, zvukov a ďalších významových prvkov“ (ibid) je teda
v tomto procese dôležitá aj voľba tém, respektíve obsahu, ktorý bude zaujímať cieľovú
skupinu.
Obsah marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby tvoria primárne
základné fakty o daných eventoch, teda informácie o vystupujúcich umelcoch, značka
eventu, resp. organizátora či organizujúceho klubu, miesto a čas konania eventu a cena
a spôsob kúpy vstupenky.
Spoločnosť Nielsen (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018) uvádza ako dôležitú
súčasť hudobných eventov aj spoločenský kontakt, od objavenia prvých informácií o evente
až po jeho návštevu. Tento aspekt teda môže predstavovať ďalší zaujímavý komunikačný
obsah.
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Marketéri eventov elektronickej hudby by mali správne identifikovať zaujímavosť
týchto komunikačných obsahov pre ich cieľové skupiny a vystavať komunikačnú a
obsahovú stratégiu s ohľadom na stupeň dôležitosti týchto aspektov.

4.5.

BRANDING V MARKETINGU EVENTOV ELEKTRONICKEJ
HUDBY
„Značka môže byť vyjadrená menom, slovným spojením, znakom, symbolom,

stvárnená obrazom, prípadne kombináciou všetkých uvedených prvkov; k jej základným
funkciám patrí identifikácia výrobkov a služieb danej firmy a diferenciácia; tj. odlíšenie od
konkurencie“

(Kotler

a Armstrong,

2004).

Karlíček

(2013)

tiež

uvádza

pri

základnej definícii značky podobné súčasti, konkrétne „názov, znak, symbol, design alebo
kombináciu týchto elementov“, ktorých význam spočíva v identifikácii danej firmy
a odlíšenie od konkurencie, upozorňuje však na fakt, že takéto definície sú relatívne úzke,
nakoľko popisujú iba jeden aspekt značky v podobe použitých elementov, pričom význam
značky je omnoho širší – značka nesie význam a spoluvytvára hodnotu produktov a služieb,
pričom ak je značka kvalitná, hodnotu produktov a služieb zvyšuje a možno ju identifikovať
ako konkurenčnú výhodu. Ďalšou výhodou značky môže byť uľahčovanie orientácie pre
zákazníkov (ibid).
Význam značky možno ďalej chápať aj ako naplnenie potreby jednotnej
marketingovej komunikácie, ktorú popisujú Kotler a Armstrong (2004). Zákazníci vnímajú
rôzne komunikačné kanály daného subjektu ako jednotnú komunikáciu, preto je dôležité
prepojenie a integrita komunikovaných obsahov. Okrem významového či obsahového
rozmeru integrity možno chápať potrebu jednotnej marketingovej komunikácie aj
v prostredí brandingu.
V kontexte eventov elektronickej hudby teda možno chápať dve základné využitia
značky. Prvým je identifikácia značky eventu, organizátora alebo klubu a odlíšenie od
konkurencie, ktoré je zaujímavé pre skupinu ľudí, pre ktorých je dôležitým faktorom
v rozhodovacom procese roľa organizátora eventu elektronickej hudby, či už sa jedná
o značku eventov alebo organizujúci klub, s ktorým si návštevník eventu spája určitý
význam. Druhé využitie možno chápať v procese zjednodušenia identifikácie účinkujúcich,
čo je zaujímavé pre skupinu ľudí, pre ktorých je dôležitým faktorom práve tento aspekt
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hudobných eventov.
Príklad vhodného použitia elementov značky v kontexte komunikácie eventov
elektronickej hudby prostredníctvom nových médií ponúkam v prílohe č. 3 na príklade
komunikácie eventov pražským klubom Roxy – jednotlivé príspevky z prostredia rôznych
sociálnych sietí nesú jednotné estetické prvky značky, čím efektívne prepájajú komunikáciu.

4.6.

KOMUNIKAČNÝ MIX MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE
EVENTOV ELEKTRONICKEJ HUDBY

Marketingovú komunikáciu možno popísať ako „riadené informovanie a presvedčovanie
cieľových skupín, pomocou ktorého naplňujú firmy a ďalšie inštitúcie svoje marketingové
ciele“ (Karlíček, 2013), prípadne ako súbor nástrojov, ktorého účelom je komunikovať
„jasné, konzistentné a presvedčivé správy o sebe a svojej ponuke“ (Kotler a Armstrong,
2004).
V marketingovej komunikácii možno využiť množstvo komunikačných nástrojov, ktoré
pomáhajú dosiahnuť zvolené marketingové ciele, ktorých kombinácia predstavuje
komunikačný mix. Pri tvorbe komunikačného mixu však treba brať na zreteľ okrem
marketingových cieľov aj vzájomné doplňovanie a podporu zvolených nástrojov
a v neposlednom rade špecifiká cieľových skupín (Karlíček, 2013). Kotler a Armstrong
(2004) zaraďujú medzi základné nástroje komunikačného mixu reklamu, osobný predaj,
podporu predaja, public relations a priamy marketing.

4.6.1. REKLAMA
Reklama sa definuje ako „akákoľvek forma neosobnej platenej prezentácie
a podpory predaja výrobkov, služieb či myšlienok určitého subjektu“ (Kotler a Armstrong,
2004), prípadne ako „nástroj neosobnej masovej komunikácie využívajúcej média (televízia,
rozhlas, noviny, časopisy, billboardy apod.), [ktorej] obsah zadáva objednateľ (firma,
organizácia), ktorý tiež reklamu platí“ (de Pelsmacker, 2003).
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Audiovizuálna reklama (televízia, rozhlas)
Výhodou televízie a rozhlasu je nepochybne veľký dosah (de Pelsmacker, 2003), čo
však pri vysokej špecifickosti segmentov eventov elektronickej hudby nie je žiadúce.
Riešenie ponúkajú žánrové rozhlasové stanice, kde je možné lepšie zacielenie. Televízia nie
je vhodným komunikačným kanálom aj z hľadiska náročnosti zacielenia (ibid) a hlavným
nedostatkom televízie v komunikácii eventov elektronickej hudby sú vysoké náklady (ibid)
vzhľadom k obmedzenosti ich rozpočtov.
Audiovizuálna reklama v tradičných médiách sa v eventoch elektronickej hudby
využíva minimálne, skôr pri hudobných festivaloch, a aj to primárne v prípade sponzorských
partnerstiev s niektorým mediálnym subjektom.

Reklama v tlači (noviny, časopisy)
Výhodou reklamy v tlači je možnosť poskytnúť zložitejšie informácie, jednoduché
geografické cielenie pomocou regionálnych publikácii a do istej miery aj podrobnejšie
demografické, psychografické či behaviorálne cielenie v prípade využitia časopisov,
nevýhodami sú naopak statickosť a obmedzenosť na vizuálnu dimenziu obsahu, preplnenosť
tlačových médií a vysoké náklady (Karlíček, 2016).

Reklama vo verejnom priestore
Reklama vo verejnom priestore sa označuje aj ako OOH, teda out-of-home reklama,
a medzi jej nástroje môžeme zaradiť billboardy, bigboardy, citylighty, LED displeje, rôzne
ďalšie objekty vo verejnom priestore, reklamu na dopravných prostriedkoch a v nich,
a podobne (Karlíček, 2016).
De Pelsmacker (2003) upozorňuje na nedostatky outdoorovej reklamy v podobe
nemožnosti zamerania cieľovej skupiny, obmedzenosti rozsahu informácií a v neposlednom
rade fakt, že ľudia nevenujú tomuto typu reklamy veľa pozornosti.
V marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby sa zvyknú využívať ako
forma reklamy vo verejnom priestore hlavne plagáty.
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Ďalšími formami reklamy sú napríklad reklama na internete, resp. reklama
prostredníctvom nových médií, ktorej sa venujem nižšie v samostatnej kapitole, alebo
reklama v kine, ktorá však nie je, vzhľadom k vysokým nákladom a veľmi obmedzenému
dosahu (de Pelsmacker, 2003), najideálnejším riešením v komunikácii eventov elektronickej
hudby.

4.6.2. PUBLIC RELATIONS
Definovať public relations vzhľadom ku komplexnosti a rozsiahlosti tohto oboru nie
je jednoduché, a teda neexistuje jediná všeobecne uznávaná definícia. Pre definíciu public
relations teda siaham po tú, ktorú možno označiť ako jednu z najcitovanejších, ktorá definuje
PR ako „funkciu managementu, ktorá nastoľuje a udržuje obojstranne výhodné vzťahy
medzi organizáciou a jej publikami, na ktorých závisí jej úspech či neúspech“ (Hejlová,
2015).
Public relations je vhodné popísať pomocou nástrojov, ktoré využíva, medzi ktoré
možno uviesť napríklad media relations (vzťahy s médiami, napr. tlačová správa), eventy
(napríklad veľtrhy), digitálnu komunikáciu (napr. správa sociálnych sietí alebo webov),
sponzoring, fundraising, krízovú komunikáciu alebo endorsement (odporúčanie, napr.
celebritami alebo influencermi) (ibid).
Medzi ciele PR sa potom uvádza budovanie a udržovanie dobrých vzťahov, dobrého
mena, vzájomného porozumenia a sympatii (de Pelsmacker, 2003).
V kontexte eventov elektronickej hudby sa možno najčastejšie stretnúť s public
relations vo forme digitálnej komunikácie, media relations, sponzoringu alebo krízovej
komunikácie. V prílohe č. 4 je zobrazený obsah, ktorý možno definovať ako media relations
medzi klubom elektronickej hudby a eventovým portálom prostredníctvom Instagram
Stories.
Dominantné postavenie nových médií v PR eventov elektronickej hudby možno
ilustrovať analýzou mediálnych výstupov. V grafe č. 1 vizualizujem počet mediálnych
výstupov klubu Roxy a festivalu Let it Roll v období od 29. 7. 2017 do 29. 7. 2018. Najvyšší
počet mediálnych výstupov týchto subjektov sa vyskytuje v prostredí internetových médií,
ktorých počet výstupov je dokonca vyšší, než kombinácia počtu výstupov v ostatných typoch
médií, nasledujú tlačové média (denníky a časopisy) s výrazne nižším počtom výstupov,
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a audiovizuálne média (televízia a rozhlas) na posledných priečkach s počtom mediálnych
výstupov za rok v rádoch jednotiek.

POČET MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV
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Graf č. 1. Vlastný výskum na základe dát z mediálnej databáze Newton.

4.6.3. SPONZORING
Sponzoring možno definovať ako „obchodnú transakciu medzi rovnocennými
subjektami, ktoré vstupujú do vzájomne rovnoprávneho vzťahu, [pričom obe strany] do
tohoto vzťahu investujú a zároveň z neho nejakú hodnotu získavajú” (Johnová, 2008).
Johnová (2008) súčasne upozorňuje, že sponzoring nie je transfer, mecenášstvo, darcovstvo
ani charita, ale obojstranne výhodný obchod či podpora aktivít vonkajším subjektom, ktorý
generuje komerčný prínos pre obe strany.
Sponzoring eventov elektronickej hudby sa odohráva hlavne pri festivaloch
elektronickej hudby.
Spolupráca so sponzormi v dnešnej dobe presahuje miesto a čas samotného eventu –
značky, ktoré sa podieľajú na festivaloch elektronickej hudby často publikujú prvý obsah
týkajúci sa sponzorovaného eventu už 8 mesiacov pred samotným eventom a pracujú s touto
témou ešte dlho po skončení daného eventu (Stanley, 2015). Súčasne už nestačí vystaviť
svoje logo či rozdať vzorky, sponzori prichádzajú s neustále kreatívnejšími spôsobmi
oslovovania účastníkov eventov a hľadajú spôsob ako zasiahnuť emócie účastníkov, čo je v
prípade rozširovania týchto emotívnych zážitkov na sociálnych sieťach veľmi efektívne pre
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sponzorov aj pre eventy (ibid).
Príkladom kreatívneho a netradičného využitia sponzoringu, ktorý rezonuje aj na
sociálnych sieťach, môže byť partnerstvo jedného z najväčších svetových festivalov
elektronickej hudby Tomorrowlandu s bruselským letiskom, ktoré funguje už 7 rokov
(Thome, 2018). Priamo na bruselskom letisku, cez ktoré prechádzajú desaťtisíce
návštevníkov festivalu, bolo po skončení festivalu postavené pódium označené logom
letiska, ktoré zároveň pripomína unikátnu estetiku festivalu, na ktorom hrá DJ naživo
elektronickú hudbu, čím vznikol hudobný event organizovaný sponzorom (Brussels Airport,
2016). Ľudia reagovali na tento happening videami zdieľanými napríklad na YouTube
a Instagram Stories (viz príloha č. 5).

4.6.4. PODPORA PREDAJA
Podporu predaja možno definovať ako „krátkodobé stimuly, ktoré majú povzbudiť
nákup či predaj výrobku alebo služby“ (Kotler, 2007). Podpora predaja sa na rozdiel od
reklamy snaží motivovať zákazníka k okamžitej kúpe, napríklad pomocou zliav, kupónov,
bonusov alebo súťaží.
Istú formu podpory predaja v prostredí eventov elektronickej hudby možno
identifikovať napríklad vo fenoméne zvyšovania ceny lístkov s blížiacim sa dátumom
konania akcie, ktorý využívajú najmä hudobné festivaly.

4.6.5. OSOBNÝ PREDAJ
Osobný predaj možno definovať ako „prezentáciu či demonštráciu vykonávanú
predajcom alebo skupinou predajcov s cieľom predať tovar a služby danej firmy“, pričom
„typický je osobný kontakt“ (de Pelsmacker, 2003). Osobný predaj sa v prípade eventov
elektronickej hudby takmer nevyužíva.

4.6.6. DIRECT MARKETING
Direct marketing sa pôvodne vyvinul ako alternatíva k osobnému predaju, ktorá
„umožňuje presné zacielenie, výraznú adaptáciu správy a vyvolanie okamžitej reakcie“
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(Karlíček, 2016).
V minulosti sa využíval direct marketing hlavne v podobe direct mailingu
a telemarketingu, v dnešnej dobe je však význam tohto nástroja v komunikačnom mixe
vyššií hlavne vďaka technologickému vývoju, vďaka čomu je možné aplikovať direct
marketing v podobe e-mailingu alebo mobilného marketingu prostredníctvom SMS
a mobilných aplikácii (ibid). Príklad direct marketingu prostredníctvom mobilnej aplikácie
uvádzam v prílohe č. 6.

4.6.7. NOVÉ MÉDIA V KOMUNIKAČNOM MIXE EVENTOV
ELEKTRONICKEJ HUDBY
Hudba a hudobné eventy ako sú obľúbeným subjektom v prostredí nových médií, čo
ilustruje napríklad aj fakt, že 59. Grammy Awards boli „najsociálnejšou“ udalosťou v roku
2017, kedy bolo zaznamenaných takmer 27 miliónov sociálnych interakcií na Facebooku
a Twitteri; alebo milióny engagements na sociálnych sieťach generované hudobnými
festivalmi (2017 U.S. Music Year-End Report, 2018).
Nové média v marketingovej komunikácii boli vymenované už vyššie, je vhodné ich však
popísať podrobnejšie v kontexte eventov elektronickej hudby. Sústredím sa primárne na
sociálne siete Facebook a Instagram ako najzaujímavejšie sociálne siete z hľadiska
používania a rastu (Crha, 2018), internetové stránky a mobilné aplikácie.

Facebook
Facebook je v súčasnosti najpopulárnejšou, resp. najrozšírenejšou a najpoužívanejšou
sociálnou sieťou (Crha, 2018), je teda dôležité zahrnúť ho do marketingovej komunikácie
eventov elektronickej hudby. Facebook ponúka široké možnosti vďaka rozsiahlemu súboru
nástrojov dostupných na tejto sociálnej sieti – medzi tieto nástroje možno zaradiť samotné
zdieľanie informácií v podobe textu, fotiek a videí či live videí, alebo odkazovanie na
externé webové stránky.
Ako už bolo spomenuté vyššie, Facebook môže fungovať ako nástroj digitálneho PR, ale
súčasne aj ako reklamné médium v prípade investície do šírenia príspevkov na zvolené
cieľové publiká. V tomto prípade ponúka Facebook široké možnosti v podobe
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demografických a psychografických možností cielenia. Príklad reklamy na Facebooku
uvádzam v prílohe č. 7
Facebook zároveň podporuje možnosť tvorby udalosti, ktorá umožňuje cieľovým skupinám
ďalšie interakcie a je esenciálnou v prípade komunikácie eventov elektronickej hudby.
Facebookové eventy reprezentujú špecifické podstránky Facebooku, na ktoré je možné sa
prihlásiť a sledovať dianie okolo eventu alebo zúčastňujúcich sa ľudí. V udalosti je zároveň
možnosť komunikovať všetky dôležité informácie. Pri tvorbe eventu sa môže event zobraziť
cieľovým skupinám a súčasne informovať o priateľoch, ktorí sa plánujú zúčastniť (viz
príloha č. 8).
Medzi aktuálne trendy potom možno zaradiť možnosť implementácie videa miesto obrázku
do záhlavia eventu (viz príloha č. 9). Tento trend môže byť využitý k odlíšeniu od
konkurencie v podobe unikátnosti a vizuálneho zaujatia, no súčasne aj ako nástroj, pomocou
ktorého je možné zdielať väčšie množstvo informácií v bežne veľmi obmedzenom priestore
záhlavia eventu.

Instagram
Instagram je aktuálne najrýchlejšie rastúcou sociálnou sieťou (Crha, 2018, Watson,
2017, Watson, 2018). Instagram je vysoko vizuálnou sociálnou sieťou zameranou primárne
na fotografie a krátke videá, čo korešponduje s vizuálnym zameraním fanúšikov eventov
elektronickej hudby, ako bolo popísané v segmentácii, a súčasne dáva fanúšikom do rúk
nástroj k jednoduchému zdieľaniu vizuálneho obsahu.
Medzi aktuálne trendy v prostredí Instagramu možno zaradiť Instagram Stories,
ktoré predstavujú obmedzené zdieľanie fotografií a videa, ktoré sú dostupné len 24 hodín
(viz príloha č. 10).
Instagram je rovnako ako Facebook možné využiť k reklamným účelom pomocou
pokročilého cielenia na zvolené segmenty, pomocou ktorého je možné napríklad informovať
o eventoch a ponúkať možnosť kúpi lístku (viz príloha č. 11).
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Webové stránky a mobilné aplikácie
Webové stránky a mobilné aplikácie ponúkajú obrovské možnosti využitia
v marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby, ich výroba a prevádzka je však
relatívne nákladná, preto sa s vlastnými webovými stránkami najčastejšie stretávame pri
väčších a zavedenejších subjektoch eventov elektronickej hudby, ako sú napríklad kluby
alebo festivaly.

0F02FDF4EA
Medzi ďalšie nástroje eventov elektronickej hudby možno zahrnúť služby na
pomedzí hudobných platforiem a sociálnych sietí, ako sú napríklad Soundcloud, kde je
možné nahrávať a zdielať hudobný obsah a budovať komunity, Spotify, kde je možné
v spolupráci s umelcom vytvoriť event, ktorý sa bude zobrazovať v profile umelca, alebo
vytvárať playlisty ako ďalší zaujímavý hudobný obsah v komunikácii eventu elektronickej
hudby. Ďalej možno spomenúť Twitter alebo YouTube. YouTube väčšinou slúži
k distribúcii video obsahu, a Twitter skôr k distribúcii noviniek. V komunikácii eventov
elektronickej hudby sa zvyknú využívať.

4.7.

AKTUÁLNE TRENDY V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII
HUDOBNÝCH EVENTOV
Na úvod popisu trendov je vhodné uviesť všeobecné trendy v marketingu. Zhrnutie

aktuálnych trendov a smerovanie marketingu ponúkajú Kotler, Kartajaya a Setiawan (2017)
v podobe marketingu 4.0, ktorí medzi trendy uvádzajú napríklad ekonomiku zdieľania,
ekonomiku „teraz“ („now“ economy), integráciu omnichannel marketingu, obsahový
marketing alebo social CRM. Smerovanie marketingu vnímajú hlavne v prispôsobovaní
marketingu zmenám v spotrebiteľskom chovaní v prostredí digitálnej ekonomiky,
konvergencii digitálneho a tradičného marketingu a personalizácii produktov a služieb
(ibid).
Zmenou v marketingovom prostredí, na ktorú je potrebné reagovať a ktorá udáva
trendy, je zmena v rozsahu pozornosti zákazníkov, ktorý sa od roku 2000 znížil
z priemerných 12 sekúnd na 8 sekúnd podľa prieskumu v roku 2013 (Kotler, Kartajaya
a Setiawan, 2017). Zníženie pozornosti sa pričíta obrovskému zvýšeniu počtu
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marketingových správ prítomných v prostredí nových médií (ibid). Je preto potrebné
prispôsobiť komunikačné aktivity takým spôsobom, aby reflektovali znížený rozsah
pozornosti. V súvislosti s touto zmenou uvádzajú Kotler, Kartajaya a Setiawan (ibid)
zároveň zvyšovanie role názorov ostatných zákazníkov v rozhodovacom procese.
Instagram len nedávno pridal funkcionality, ktoré sú využiteľné aj pre komunikáciu
hudobných eventov. Jednou z nich, ktorú Instagram predstavil 1. 5. 2018, je možnosť
zdieľania hudby zo Spotify do Instagram Stories, čo predstavuje jednoduchú variantu
zdieľania hudby na platforme Instagramu a môže zvýšiť rôznorodosť obsahu, ktorý je
zdieľaný pri komunikácii eventov elektronickej hudby (Watson, 2018). Ďalšou, ktorú
Instagram predstavil 7. 5. 2018, je integrácia služieb Eventbrite, poprednej globálnej
ticketingovej spoločnosti, čo umožňuje prepojiť CTA tlačidlo na profile Instagramu
s Eventbriteom a predávať tak lístky v prípade využívania služieb Eventbrite priamo
z Instagramu (Watson, 2018). Bez implementácie takéhoto tlačítka sú subjekty eventov
elektronickej hudby často odkázané len na odkaz v popise instagramového profilu (viz
príloha č. 12).
Ako ďalší, no dlhodobejší trend, ktorý výrazne rezonuje v prostredí komunikácie
prostredníctvom nových médií, možno uviesť využívanie influencerov. V kontexte eventov
elektronickej hudby sa jedná hlavne o využívanie umelcov v komunikácii eventu (viz
príloha č. 13).
Medzi ďalšie zaujímavé trendy v oblasti eventov elektronickej hudby možno zaradiť
video livestreaming a virtuálnu realitu (Watson, 2017).
Vzostup video livestreamingu ilustruje napríklad Boiler Room, značka hudobných
eventov a internetová televízia, s prevažným zastúpením elektronickej hudby, ktorá sa
zameriava na livestreaming, ktorej publikum vzrástlo za posledných 5 rokov z 10 miliónov
na 303 miliónov a neustále zvyšuje priemerný čas sledovania (Watson, 2018).
Livestreaming v prostredí sociálnych sietí uvádzam v prílohe č. 14.
Boiler Room sa spája aj so spomínanou virtuálnou realitou, kedy v spolupráci
s Googleom vytvorili projekt

„Techno in Berlin“ – prvý tanečný parket v prostredí

virtuálnej reality (ibid).
Medzi všeobecnejšie trendy, ktoré sa netýkajú iba hudobných eventov, ale celého
hudobného priemyslu, resp. elektronickej hudby, možno zaradiť napríklad merchandising,
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ktorého hodnota neustále rastie. Iba od roku 2014 do roku 2016 vzrástla hodnota globálneho
trhu licencovaného tovaru v kategórii hudba z 2,4 miliárd USD na 3,1 miliárd USD (Watson,
2018). Na tento trend reagujú umelci aj eventy elektronickej hudby rozširovaním svojho
merchandisingového portfólia (ibid). Komunikáciu merchandisingu subjektu eventu
elektronickej hudby uvádzam v prílohe č. 15.
Poprední dídžeji elektronickej hudby sa zameriavajú na rast fanúšikovských základní
na Instagrame, YouTube a Spotify a fanúšikovské základne nových perspektívnych umelcov
rastú na týchto platformách dokonca ešte vyšším tempom (Watson, 2018), pričom
fanúšikovské základne popredných dídžejov na Instagrame rastú až 11x rýchlejšie než na
Facebooku (Watson, 2017). Prudký rast týchto platforiem sa objavuje po tom, čo bol
v minulosti v tejto štatistike uvádzaný často aj Facebook – možno teda hovoriť o nasýtenosti
Facebooku, ktorý v dnešnej dobe dobiehajú ostatné spomínané platformy. Tento trend sa
síce týka osobnostného marketingu, prípadne hudobného marketingu všeobecnejšie, no
zvýšený počet fanúšikov elektronickej hudby na týchto platformách tvorí zaujímavú
príležitosť aj pre eventy elektronickej hudby, ktoré môžu využívať spomínané platformy pre
budovanie vlastných komunít či fanúšikovských základní, alebo pre reklamné účely.
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5.

VÝSKUM MEDZI CIEĽOVOU SKUPINOU EVENTOV
ELEKTRONICKEJ HUDBY
Cieľom kvantitatívneho výskumu bolo zistiť odkiaľ získavajú návštevníci eventov

elektronickej hudby informácie o týchto eventoch, ktoré faktory sú rozhodujúce pre kúpu
vstupenky a návštevu eventu, a aký komunikačný obsah preferujú na sociálnych sieťach.
Výskum bol realizovaný formou internetového dotazníka. Prvá otázka mala za cieľ
identifikovať návštevníkov eventov elektronickej hudby. Zo 732 respondentov navštívilo za
posledný rok aspoň 1 event elektronickej hudby 225 ľudí.
Graf č. 2

Ďalšie otázky boli položené iba respondentom, ktorí sa zúčastnili eventu
elektronickej hudby za posledný rok aspoň raz. Druhá otázka zisťovala, kde sa návštevníci
eventov elektronickej hudby dozvedajú o týchto eventoch bez aktívneho vyhľadávania
najčastejšie.
Graf č. 3
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Najsilnejším komunikačným kanálom bol v tomto prípade Facebook s 59,1%
zastúpením medzi respondentami, druhým najčastejším kanálom bola komunikácia
s priateľmi

a známymi

s 29,8%

zastúpením.

Ostatné

komunikačné

kanály boli

identifikované ako najčastejší zdroj nízkym počtom respondentov.
Graf č. 4

Tretia otázka potom zisťovala média, kde aktívne vyhľadávajú informácie
o eventoch ich návštevníci najčastejšie. Najsilnejším je v tomto prípade opäť Facebook,
ktorý využíva k aktívnemu hľadaniu informácií takmer polovica respondentov, viac ako
jedna pätina respondentov využíva webové stránky a 17,3 % sa obracia na svojich priateľov
a známych. Dôležité zastúpenie sociálnych sietí, resp. facebooku, a komunikácie
s priateľmi,

korešponduje

s psychografickými

a behaviorálnymi

charakteristikami

cieľových skupín popísaných vyššie
Graf č. 5

Štvrtá otázka identifikovala, ktorý faktor je v rozhodovacom procese najdôležitejší.
Pre takmer polovicu respondentov sú najdôležitejšou súčasťou eventu vystupujúci umelci,
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pre takmer jednu tretinu sú najdôležitejším aspektom priatelia, ktorí sa zúčastňujú eventu,
pre 9,3 % respondentov je najdôležitejšia cena vstupenky a pre 4,4 % je najdôležitejším
miesto konania eventu. Dôležitosť priateľov ako rozhodujúceho faktoru, opäť korešponduje
s charakteristikami segmentov elektronickej hudby.
Ďalšie otázky skúmali obsah komunikácie eventov elektronickej hudby.
Graf č. 6

Pred eventom preferujú respondenti hlavne základné informácie o evente –
informácie o účinkujúcich a programe zaujíma až 70,2 %, predstavenie hudobného obsahu
44,4% a informácie o mieste eventu až 38,7 %. Menšiu skupinu potom zaujíma vizuálna
dokumentácia predchádzajúcich eventov. Najmenší záujem vzbudzujú rozhovory či
informácie zo zákulisia, konkrétne len 10,7 %, resp. 12,9 % respondentov. Pred eventom je
teda najvhodnejšie publikovať obsah týkajúci sa priamo eventu.
Graf č. 7

Počas eventu je stále najdôležitejšie komunikovať informácie o práve prebiehajúcom
evente, ktoré zaujímajú až 39,6 % respondentov. Niektorí respondenti uviedli navyše ako
ďalšiu odpoveď organizačné zmeny či zmeny v line-upe, ktoré som následne zaradil pod
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informácie o účinkujúcich a programe, je vhodné však upozorniť dôležitosť komunikácie
zmien v prebiehajúcom evente prostredníctvom sociálnych sietí. Druhým najdôležitejším
obsahom je video livestreaming, ktorý ocení viac ako tretina respondentov, ďalej fotografie
z prebiehajúceho eventu a informácie zo zákulisia. Videozáznamy sú pre fanúšikov
elektronickej hudby síce menej dôležité ako živé video, no ocení ho viac ako štvrtina z nich.
Informácie o mieste eventu preferuje až jedna pätina.
Zaujímavosťou je prípadné spojenie dvoch typov video obsahu do jednej kategórie.
Aspoň 1 typ video obsahu uviedlo až 102 respondetov, teda 45,3 % respondentov, čo robí
z videa najpreferovanejší obsah počas eventu.
Graf č. 8

Po evente je nejpreferovanejším obsahom vizuálna dokumentácia. Fotografie
preferujú takmer tri štvrtiny respondentov, videozáznamy viac ako polovica. Až 44,9 %
respondentov sa po evente orientuje na budúce eventy.
Obsah týkajúci sa faktických informácií o eventoch je najzaujímavejší pred eventom
a záujem oň postupne klesá. Preferencia vizuálneho obsahu dokumentujúceho eventy
naopak stúpa, čo možno pripísať záľube fanúšikov elektronickej hudby vo vizuálnom obsahu
a súčasne zameranie na užívateľsky generovaný obsah, obe popísané vyššie v segmentácii.
Obsah, ktorý sa stretáva s relatívne nízkym záujmom, sú rozhovory a informácie zo
zákulisia. Rozhovory sa stávajú zaujímavejšími až po evente a informácie zo zákulisia sú
zaujímavejšími počas eventu.
Ďalšie otázky skúmali vzorku respondentov, grafy vizualizujúce odpovede
respondentov na tieto otázky uvádzam v prílohe č. 16 tejto bakalárskej práce.
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ZÁVER
Cieľom bakalárskej práce bolo popísať proces marketingovej komunikácie eventov
elektronickej hudby so zameraním na komunikáciu prostredníctvom nových médií. Nie je
pochýb o tom, že nové média hrajú v marketingovej komunikácii čoraz väčšiu roľu.
Dôležitosť nových médií v marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby
ilustrujú aj charakteristiky fanúšikov či návštevníkov týchto eventov, ktorí predstavujú
najmladšiu ekonomicky samostatnú generáciu, sú spoločensky veľmi aktívny a zameraní
predovšetkým na zážitky, čo sa prejavuje v aktivitách na sociálnych sieťach ale aj
zameraním na názory ostatných ľudí okolo nich, ktoré sú obe dôležité v efektívnej
marketingovej komunikácii ich preferovaných eventov.
Ďalším dôležitým aspektom pri komunikácii eventov elektronickej hudby je vysoké
zameranie fanúšikov elektronickej hudby na vizuálny obsah, ktorého sú súčasne častými
tvorcami. Efektívna marketingová komunikácia eventov elektronickej hudby by mala
reflektovať tieto charakteristiky ich cieľových skupín.
V bakalárskej práci sa stretávame na viacerých miestach s dôležitosťou sociálnych
sietí v marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby. Z nich je Facebook
najrozšírenejšou a najpoužívanejšou sociálnou sieťou, ktorá ponúka veľké množstvo typov
obsahu a vysoký stupeň interaktivity, obe využiteľné pre eventy elektronickej hudby
a v neposlednom rade ho návštevníci eventov elektronickej hudby uvádzajú najčastejšie
v spojitosti s týmito eventami. Facebook je zároveň často využívaným nástrojom pri
vyhľadávaní informácií o eventoch elektronickej hudby. Okrem Facebooku možno
spomenúť aj Instagram, ktorý je v rozpuku a v našom regióne získa v blízkej dobe
pravdepodobne ešte výraznejšie postavenie. Súčasne treba využívať najnovšie trendy
v marketingovej komunikácii eventov elektronickej hudby.
Medzi hlavné ciele komunikácie eventov elektronickej hudby možno zahrnúť
informovanie o a predstavovanie eventov, ich programu, vystupujúcich a miesta konania
v prvých fázach komunikácie s postupným zvyšovaním vizuálnych a emotívnych obsahov
v podobe livestreamingu, videozáznamov a fotografií počas a po evente.
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SUMMARY
The aim of the bachelor thesis was to describe the process of marketing
communication of electronic music events with a focus on communication through new
media. There is no doubt that new media is playing an increasing role in marketing
communications.
The importance of new media in marketing communications of electronic music
events also illustrates the characteristics of fans or visitors of these events, who represent the
youngest economically separate generation, are socially active and focused mainly on
experiences, which manifests in social networking activities as well as focusing on the
opinions of other people around them, both of which are important in the effective marketing
communication of their preferred events.
Another important aspect in communicating electronic music events is the high focus
of electronic music fans on visual content, which they also commonly create. Effective
marketing of electronic music events should reflect these characteristics of their target
groups.
In bachelor thesis we meet in several places with the importance of social networks
in marketing communication of electronic music events. Of these, Facebook is the most
widespread and most widely used social network which offers a large number of different
content types and a high degree of interactivity, both usable for electronic music events, and
last but not least, visitors to electronic music events are the most common ones in connection
with these events. Facebook is also a frequently used tool for searching for information about
electronic music events. In addition to Facebook, Instagram, which is emerging now in our
region, is likely to gain a more prominent position in the near future. At the same time, the
latest trends in the marketing of electronic music events should be used.
The main objectives of communicating electronic music events include information
and presentation of events, their program, performers and venues in the first stages of
communication, with the gradual increase of visual and emotional content in the form of live
streaming, video and photos during and after even.
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Prílohy
Priloha č. 1: Zoznam subžánrov elektronickej hudby podľa McLeoda (2001)
„abstract beat, abstract drum-n-bass, acid house, acid jazz, acid rave, acid-beats, acid-funk,
acid-techno, alchemic house, ambient dance, ambient drum-n-bass, amyl house, analogue
electro-funk, aquatic techno-funk, aquatic-house, atomic breaks, avant-techno, bass, big
beat, bleep-n-bass, blunted beats, breakbeat, chemical beats, Chicago garage, Chicago house,
coldwave, cosmic dance, cyber hardcore, cybertech, dark ambient, dark core, downtempo
funk, downtempo future jazz, drill-n-bass, dronecore, drum-n-bass, dub, dub-funk, dub-hop,
dub-n-bass, electro, electro-acoustic, electro-breaks, electro-dub, freestyle, future jazz,
futuristic breakbeat, futuristic hardbeats, futuristic hardstep, gabber, garage, global house,
global trance, goa-trance, happy hardcore, hardcore techno, hard chill ambient, intelligent
drum-n-bass, intelligent jungle, intelligent techno, miami bass, minimal techno, minimal
trance, morphing, mutant techno, mutated minimal techno, mystic-step, neurofunk, noirhouse, nu-dark jungle, old school, organic chill-out, organic electro, organic electronica,
progressive house, progressive low frequency, progressive trance, ragga, ragga-jungle, rave,
techstep, techxotica, trance, trancecore, trance-dub, tribal, tribal beats, tribal house, tribal
soul, trip-hop, tripno, twilight electronica, two-step, UK acid, UK breakbeat, underground,
world-dance.“
Príloha č. 2: Unikátnosť miesta ako komunikačný obsah
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Príloha č. 3: Element značky na príklade komunikácie klubu Roxy

Príloha č. 4: Príklad media relations v Instagram Stories
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Príloha č. 5: Užívateľsky generovaný obsah v reakcii na originálny sponzoring
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Príloha č. 6: Direct marketing prostredníctvom mobilnej aplikácie

Príloha č. 7: Reklama na Facebooku
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Príloha č. 8: Udalosť na Facebooku

Príloha č. 9: Video v záhlaví eventu

Príloha č. 10: Časovo obmedzené príspevky eventov v Instagram Stories
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Príloha č. 11: Reklama eventu na Instagrame a cieľ odkazu reklamy pre kúpu lístka

Príloha č. 12: Instagramové profily subjektov eventov elektronickej hudby
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Príloha č. 13: Využívanie umelcov v komunikácii eventov elektronickej hudby
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Príloha č. 14: Livestreaming eventov elektronickej hudby
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Príloha č. 16: Grafy popisujúce zloženie respondentov dotazníku
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